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Glauce Cortêz Pinheiro Sarmento
Isabella Moreira de Paiva Correa
Joicy Pimentel Ferreira
Marcia Amira Freitas do Amaral
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APRESENTAÇÃO

A Jornada Cient́ıfica do IFRJ campus Volta Redonda é um evento anual de

divulgação cient́ıfica e tecnológica que favorece o diálogo entre esta e outras ins-

tituições de ensino e pesquisa da região Sul Fluminense.

Nessa décima primeira edição do evento, realizada nos dias 02 e 03 de dezem-

bro de 2020 como parte da V Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRJ

campus Volta Redonda (V SEMEPE), o tema norteador foi “Educação, Ciência e

Tecnologia: os novos desafios para sociedade brasileira”.

Em tempos de isolamento social, devido à pandemia da COVID-19, tivemos

mais um desafio: o de realizar o evento na modalidade virtual. Este desafio foi

superado a partir de muito aprendizado, tanto da comissão organizadora quanto

dos participantes.. É importante registrar que com o evento ocorrendo de forma

virtual foi posśıvel a participação de trabalhos de várias outras instituições de

ensino e pesquisa do páıs, enriquecendo a troca de experiências.

Os trabalhos foram divididos entre pôsteres virtuais e comunicações orais e nos

seguintes grupos temáticos: Ciências Humanas e Desenvolvimento Social; Ensino

e Formação de Professores; Tecnologia e Inovação Tecnológica, propiciando um

espaço para o debate e o intercâmbio de saberes e experiências entre pesquisadores,

acadêmicos, pós-graduandos e a comunidade em geral.

Nas páginas seguintes, o leitor encontrará os trabalhos completos e resumos ex-

pandidos apresentados nos dois dias de evento, divididos de acordo com os Grupos

Temáticos citados anteriormente. São produções em diferentes áreas do conhe-

cimento, que reúnem o est́ımulo ao esṕırito investigativo e as possibilidades de

intervenção, tendo em vista os diferentes aspectos do desenvolvimento social.

Comissão cient́ıfica
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1.2 ENSINO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
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1.2.6 ÁLGEBRA E GEOMETRIA NO CURŔICULO EDUCACIONAL BRASILEIRO: JUNTAS OU SEPARADAS? . . 183
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GEOGEBRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

1.2.16 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: RECURSO DIDÁTICO ALTERNATIVO NO ENSINO DE BIOLOGIA . . . 289

1.2.17 O CONTO AFRICANO A DONA DO FOGO E DA ÁGUA E AS SUAS DIMENSÕES ESTÉTICAS: ESTUDOS,
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DOS PROFESSORES CONCURSADOS PARA A DISCIPLINA NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO NO
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MESA DE COMUNICAÇÃO

CIÊNCIAS HUMANAS E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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ACERVO MEMÓRIA E CULTURA DO CARVÃO E AS POLÍTICAS DE
PROTEÇÃO MATERNO-INFANTIS SUL CATARINENSES SOB A

ÓTICA DO GÊNERO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE

Patrick Dutra1*, Julia Sabino Baldessar1 e Ana Carolina de Sá1 e Ismael 
Gonçalves Alves1

1 Universidade do Extremo Sul Catarinense, Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero

*Autor correspondente ( patrickdutra.his@unesc.netl )

Grupo Temático: Ciências Humanas e Desenvolvimento Social

Resumo. A presente pesquisa teve por finalidade analisar aspectos relevantes na
produção de políticas  de proteção materno-infantis  no sul do Estado de Santa
Catarina, destinadas às camadas populares ligadas às atividades carboníferas entre
1930  e  1980.  Através  da  pesquisa  no  acervo  Memória  e  Cultura  do  Carvão
(MCC), salvaguardado pelo Centro de Documentação e Memória (CEDOC) da
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), e se utilizando da categoria
gênero,  privilegiamos  a  investigação  das  políticas  sociais  materno-infantis
circunscritas às cidades de Lauro Müller, Criciúma e Tubarão, principais polos
extratores e beneficiadores do carvão. Foram catalogados 38 documentos, entre
eles atas de reuniões, relatórios, registros de sindicatos, campanhas de assistência
voltadas à maternidade e infância local. Um dos intuitos deste levantamento foi a
constituição de um catálogo de referências  para pesquisas atreladas  ao Núcleo
Interdisciplinar de Estudos de Gênero, Grupo de Pesquisa História Econômica e
Social  de  Santa  Catarina,  Programa  de  Pós-Graduação  em  Desenvolvimento
Socioeconômico e demais organizações da UNESC. Este projeto proporcionou a
análise das políticas assistenciais empregadas pelo Estado, entidades filantrópicas,
empresariado  local  e  demais  segmentos  sociais,  na  formação  de  uma rede  de
proteção  materno-infantil  local  que  visava  a  assistência  às  mães  pobres  e  ao
combate  da  mortalidade  infantil,  considerados  graves  entraves  para  o
desenvolvimento regional.

Palavras-chave: Gênero 1. Assistência 2. Maternidade 3. Infância 4. Santa 
Catarina 5.
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa teve por finalidade analisar aspectos relevantes na produção de

políticas de proteção materno-infantis circunscritas à região sul do estado de Santa Catarina,

entre os anos de 1930 a 1980. Constituídas através da participação de diversos segmentos

sociais – Estado, entidades filantrópicas, empresariado local – estas políticas de assistência

social  resultaram  na  formação  de  um  complexo  assistencial  que  ocasionou  profundos

impactos  no  amparo  às  mães  pobres  e  ao  combate  da  mortalidade  infantil,  considerados

graves entraves para o desenvolvimento das cidades de Criciúma, Lauro Müller e Tubarão,

principais polos extratores e beneficiadores do carvão mineral catarinense que sofreram os

impactos negativos dessa atividade.

O intuito  desta  investigação foi  a  constituição  de um catálogo de referências  para

favorecer  pesquisas  na área  de Ciências  Humanas atreladas  ao  Núcleo  Interdisciplinar  de

Estudos  de  Gênero,  Grupo  de  Pesquisa  História  Econômica  e  Social  de  Santa  Catarina,

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico e demais organizações da

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).

2 METODOLOGIA

De caráter  quali-quantitativo  por privilegiar  a  investigação e  a  constituição  de um

catálogo  de  fontes,  a  pesquisa  documental  foi  realizada  no  Centro  de  Documentação  e

Memória  da  Universidade  do  Extremo Sul  Catarinense  (CEDOC/UNESC),  envolvendo  o

acervo  Memória  e  Cultura  do  Carvão  (MCC).  Este  acervo  é  resultado  dos  materiais

organizados pelo grupo de pesquisa homônimo que atuou na instituição entre os anos 2001 e

2010, composto por professores dos cursos de História,  Economia,  Geografia,  Engenharia

Ambiental e Pedagogia da UNESC. Ele reúne documentação em diferentes suportes como

papel,  fita  k7,  fitas  VHS,  documentos  digitais;  compreendendo  assim  variadas  espécies,

dentre elas: revistas, jornais, livros, dissertações, relatórios, artigos, folders, panfletos, anais e

fotografias.  Em  março  de  2005  o  acervo  foi  doado  para  o  CEDOC  que  desde  então

salvaguarda  estes  619 documentos  distribuídos  em 23 caixas  poliondas,  oferecendo  fonte

documental para diversas pesquisas sobre a atividade carbonífera na região sul catarinense.

Visando  que  as  fontes  documentais  estabelecessem  entre  si  uma  relação  de

complementaridade,  nossa  análise  ancorou-se  na  categoria  gênero,  como  proposta  pela
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historiadora Joan Scott (1990, p.21) para quem “[...] o gênero é um elemento constitutivo de

relações  sociais  fundadas  sobre as  diferenças  percebidas  entre  os  sexos e  o gênero é  um

primeiro modo de dar significado às relações de poder”.

Após revisão bibliográfica e orientações técnicas para manuseio do acervo, o processo

de levantamento teve início no dia 30 de setembro de 2019 e foi finalizado no dia 11 de

outubro do mesmo ano.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Região Carbonífera Catarinense desembarcou na economia nacional a partir de seu

desenvolvimento  industrial  carvoeiro,  impulsionado  especialmente  pela  Segunda  Grande

Guerra (ALVES, 2014). As cidades de Criciúma, Lauro Muller e Tubarão destacaram-se na

participação deste avanço econômico, mas também sofreram consequências decorrentes da

mineração, especialmente na infraestrutura, saúde e educação.

O historiador Carlos Renato Carola (2002) identifica cinco momentos diferentes que

caracterizaram o surgimento e expansão das atividades mineradoras no sul de Santa Catarina,

e que explicam a escolha por nosso recorte temporal.  O primeiro ciclo está compreendido

entre os anos de 1880 e 1930, atrelado à Primeira Guerra Mundial e à política de substituição

de importações do minério vindo da Europa e dos Estados Unidos. O segundo ciclo abarca os

anos de 1931 a 1953 e estava intimamente relacionado às políticas nacionalistas do governo

Vargas, quando uma série de leis protecionistas foram aprovadas e o carvão passou a ser

considerado uma importante fonte de energia para a indústria nacional durante o período. Foi

nesta fase em que ocorreu o maior desenvolvimento da Região Carbonífera com a construção

da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a instalação de uma subsidiária na região dando

início a um processo de forte intervenção estatal na dinâmica industrial local. 

A  terceira  fase,  de  1953  a  1973,  está  relacionada  à  criação  do  Plano  do  Carvão

Nacional por Getúlio Vargas, que previa uma série de medidas políticas e econômicas que

visavam à ampliação do setor carbonífero nacional colocando sob seu estrito controle todas as

atividades relacionadas à extração, processamento e distribuição do carvão brasileiro. Os dois

últimos ciclos convergem para o período entre 1973 e 1985, marcados pela crise do petróleo e

um forte processo de mecanização das minas levado à frente pelos Governos Militares.
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Este  impulsionamento  da  atividade  mineradora  requereu  o  deslocamento  de  uma

grande quantidade de trabalhadores das mais diversas regiões do estado de Santa Catarina,

indispensáveis  para  a  manutenção  das  atividades  industriais.  Para  abrigar  a  eles  e  suas

famílias,  as  empresas  carboníferas  se  utilizaram de  um artifício  muito  comum em outros

centros industriais: as Vilas Operárias. De acordo com a historiadora Margareth Rago (1997),

estes  complexos  habitacionais  foram  muito  característicos  do  capitalismo  brasileiro  da

primeira metade do século XX e possuíam uma tripla finalidade: afastar o operariado do ciclo

de atividades burguesas, construir um espaço higiênico e adequado ao mundo do trabalho e,

por último, fabricar uma massa de trabalhadores ordeiros e disciplinados.

Apesar de serem muito comuns na Região Carbonífera Catarinense, as Vilas Operárias

de Criciúma, Tubarão e das cidades circunvizinhas possuíam pouca similaridade com suas

homônimas de outros Estados. Construídas em torno das bocas de mina e nas periferias das

cidades, estas Vilas Operárias carvoeiras eram verdadeiros depósitos humanos, incapazes de

proporcionar um ambiente salutar capaz de melhorar o desempenho e produtividade de seus

operários. 

Construídas de maneira irregular sobre o solo piritoso, servidas por ruelas estreitas e

lamacentas,  sem  observar  as  mínimas  normas  de  higiene,  estes  locais  de  habitação

rapidamente  foram levados  à  estafa,  tornando-se um problema médico-sanitário  de difícil

solução,  tanto  para  as  autoridades  estatais  quanto  para  as  próprias  carboníferas  que  os

implantaram.   Foi  a  partir  deste  quadro  que  autoridades  locais  –  empresários,  médicos,

filantropos  –  idealizaram uma série  de  políticas  sanitárias  de  caráter  público-privado que

buscaram intervir nas Vilas Operárias e, consequentemente, nas famílias mineiras. As décadas

de  1930  a  1980  remontam  à  formação  de  um  complexo  assistencial  erigido  na  região

carbonífera de Santa Catarina sobre o qual o já citado acervo Memória e Cultura do Carvão

(MCC) reúne vasta documentação.

De caráter interdisciplinar, esta pesquisa reuniu cinco bolsistas de iniciação científica

provenientes das áreas de História e Psicologia que após encontros de orientação e revisão

bibliográfica,  iniciaram o levantamento do acervo no dia 30 de setembro de 2019. Com o

aporte da categoria gênero, a análise dos documentos deu prioridade às políticas de assistência

materno-infantis empreendidas na região carbonífera que buscavam alinhar as mães pobres às

normas burguesas e consequentemente, de gênero, requeridas pelas elites locais. 
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Dentre as fontes documentais catalogadas que exemplificam esta rede de benefícios

assistenciais, podemos destacar o Boletim do médico sanitarista Francisco de Paula Boa Nova

Junior,  prestado  ao  Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral  (DNPM)  em  1953,

intitulado  “Problemas  Médicos  Sociais  da  Indústria  Carbonífera  Catarinense”  e  o

“Álbum/Relatório” das Atividades  das Pequenas Irmãs da Divina Providência relativo aos

anos  de  1955  a  1957  da  atuação  desta  congregação  religiosa  na  cidade  de  Criciúma.  O

referido médico foi designado em 1944 para a cidade com a função de prestar assistência

médica aos funcionários do DNPM e verificar as condições higiênicas e sanitárias das minas

de  carvão  presentes  na  região,  enquanto  as  Pequenas  Irmãs  atuavam em parceria  com o

Serviço  Social  da  Indústria  (SESI),  realizavam  visitas  periódicas  às  famílias  das  Vilas

Operárias para checagem das condições de higiene e estado de saúde de seus membros, bem

como  ofertavam  cursos  populares  direcionados  às  mulheres  das  famílias  mineiras.   Este

Álbum/Relatório  reúne fotografias  e descrição  das atividades  realizadas,  com o intuito  de

prestação de contas junto ao SESI.

No que tange a produção de políticas sociais materno-infantis, ambos os documentos

são ricas fontes documentais que relatam a atuação dos diversos agentes assistenciais (DNPM,

SESI, empresas mineradoras) na cidade de Criciúma. O Boletim do já citado médico tece

discursos nos quais, valendo-se da responsabilidade de proteger a infância, colocava-se como

representante  da  autoridade  médico-científica,  disseminando  sobre  os  trabalhadores  e

principalmente sobre as mulheres das camadas populares um discurso moral, classista e de

gênero: “[...] é sumamente desagradável e doloroso relatarmos aqui que muitas criancinhas,

em Criciúma, pereciam em grande número [...] em virtude principalmente do descaso de seus

próprios pais, da ignorância de suas mães.” (BOA NOVA JUNIOR, 1953, p. 22).

Figura 1: Boletim escrito pelo médico sanitarista Francisco de Paula Boa Nova Junior intitulado Problemas
Médico-Sociais da Indústria Carbonífera Catarinense
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Fonte: Centro de Documentação e Memória da Universidade do Extremo Sul Catarinense, acervo Memória
e Cultura do Carvão

Discursos médicos como este faziam-se presentes também na atuação das Pequenas

Irmãs da Divina Providência, que realizavam suas visitações domiciliares sob os preceitos do

higienismo  e  da  puericultura.  Dentre  os  cursos  populares  que  as  religiosas  ofereciam,  o

Álbum/Relatório destaca: Enfermagem Caseira, Enfermagem a Domicilio, Arte Culinária e

Serviço Prático de Costura. Estes atores assistenciais culpabilizavam as mães pelos males que

assolavam  a  infância,  bem  como  instrumentalizavam  a  maternidade  na  medida  em  que

visavam adequar  estas  mulheres  ao ambiente  doméstico.  A fim de qualificá-las para uma

gerência ideal do lar, esperava-se que fossem capazes de prover o ambiente e alimentação

adequados  para  a  boa  produção  de  seus  maridos  nas  minas,  bem como um crescimento

saudável para seus filhos, futuros trabalhadores.

Figura 2: “Álbum/Relatório” de atividades das Pequenas Irmãs da Divina Providência - Curso de Arte
Culinária oferecido pelas Pequenas Irmãs da Divina Providência

Fonte: Centro de Documentação e Memória da Universidade do Extremo Sul Catarinense, acervo Memória
e Cultura do Carvão

Presentes  no  Boletim  do  médico  Boa  Nova  Junior  estão  esforços  do  DNPM  no

combate a surtos de doenças como o Tifo, que assolou a cidade nos anos de 1940 a 1950, a

tuberculose e outras moléstias que costumavam invalidar os funcionários das mineradoras.

Esses  males  somados  às  precárias  condições  de  assistência  médica  local  levaram  os

moradores da cidade a recorrerem  às práticas curativas populares, descritas no Boletim como

“charlatanismo”,  ao  qual  Boa  Nova  Junior  dedicou  um  capítulo  inteiro  a  combater  e

denunciar, destacando ainda a coibição do trabalho de parteiras não diplomadas: “Necessário

se faz libertar, principalmente o operário de condição humilde, ignorante, já tão infeliz na sua

pobreza e na sua miséria decorrente de salários injustos [...] de mais esse terrível flagelo [...]”

(BOA NOVA JUNIOR, 1953, p. 118)
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Esta  necessidade  de  intervenção  direta  nos  modos  das  famílias  era  reforçada  pela

presença das  Pequenas  Irmãs da Divina  Providência  no cotidiano das  Vilas  Operárias.  O

Álbum/Relatório traz uma página sobre o curso de Enfermagem Caseira, com seu conteúdo

programático:  1.  Noções  de  higiene;  2.  Injeção  intramuscular;  3.  Injeção  endovenosa;  4.

Esterilização; 5. Curativos; 6. Tomada de temperatura; 7. Ética da enfermeira; 8. Lavagem

intestinal (ÁLBUM/Relatório, 1955-1957, p.21). Podemos perceber como o conteúdo tem o

cuidado de afastar  as  alunas  das  noções  de práticas  de cura populares,  apresentando não

apenas técnicas da ciência médica, mas também a “ética da enfermeira”. A mesma página traz

uma contextualização interessante sobre o curso: 

Várias vezes fomos chamadas a domicílio em horas avançadas da noite, a fim de
aplicar  injeções em doentes  graves.  Contra os nossos princípios de sair,  a  noite,
atendemos grande número de pessoas,  nos casos mais urgentes.  Todavia não era
possível continuar assim. Fazia-se necessário formar uma turma de colaboradores e,
neste  sentido,  reunimos  algumas  senhoras  expondo  o  nosso  projeto,  de  dar  um
pequeno curso de Enfermagem Caseira. (ÁLBUM/RELATÓRIO, 1955-1957, p.21)

A atuação das religiosas não se restringia às habilidades de cuidados que poderiam

transmitir às mulheres das Vilas Operárias, sua intervenção realizava-se, em igual medida,

através do exemplo de conduta e disciplina que buscavam engendrar. O princípio enunciado

de não sair  em horas avançadas da noite era também uma atitude esperada das alunas do

curso. Este programa buscava instrumentalizar as mulheres nos princípios da medicina oficial

não apenas para afastá-las das práticas de cura consideradas “charlatanismo”, mas também

para reorientá-las e circunscrevê-las na esfera do lar, em conformidade com as normas de

gênero requeridas para a docilização dos empregados das empresas carboníferas.

Figura 3: “Álbum/Relatório” de atividades das Pequenas Irmãs da Divina Providência - fotos do Curso
de Enfermagem Caseira, na parte inferior esquerda consta a descrição do programa ofertado.

Fonte: Centro de Documentação e Memória da Universidade do Extremo Sul Catarinense, acervo Memória e
Cultura do Carvão
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A análise das referidas fontes exemplifica como foi a atuação das parcerias público-

privadas que constituíram o complexo assistencial  na região carbonífera de Santa Catarina

que reforçaram e pautaram normas de gênero através de suas políticas sociais. A leitura dos

problemas  sociais  da  região  Criciumense  feita  por  Boa  Nova  Junior,  constatou  as

necessidades dos trabalhadores não como direitos essenciais do ser humano, mas sim como

medidas necessárias a uma maior produtividade que seria alcançada através de uma massa de

trabalhadores  ordeiros  e  disciplinados:  “O operário sem problemas não tem retificações  a

fazer, não tem do que se queixar e reclamar,  inclinando-se à tolerância,  à sociabilidade, à

fraternidade e dedicando-se de corpo e alma ao seu trabalho.” (BOA NOVA JUNIOR, 1953,

p.107).

Estas duas fontes documentais são exemplos do rico material que pode ser encontrado

no  acervo  Memória  e  Cultura  do  Carvão,  salvaguardado  pelo  Centro  de  Memória  e

Documentação da UNESC. O resultado final da presente pesquisa foi registrado através de

fichas  catalográficas  contendo  informações  como:  localização  dos  documentos  (caixa  e

sequência), tipo/espécie, resumo, estado de conservação (bom, regular, péssimo), dimensões e

número de páginas. Ao todo foram registrados 38 documentos. As tabelas a seguir descrevem

os exemplares documentais encontradas em cada caixa analisada (Tabela 1) e a espécie/tipo

em quantidade (Tabela 2):

Tabela 1. Levantamento do acervo MCC. (Continua)

Número da Caixa Documentos

03 1

05 1

07 1

08 2

09 2

10 8

11 7

12 2

13 1
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Tabela 1. Levantamento do acervo MCC. (Conclusão)

Número da Caixa Documentos

14 1

15 3

17 2

18 4

22 2

23 1

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos resultados alcançados pelo levantamento no acervo MCC

Tabela 2. Espécie/Tipo dos documentos selecionados. (Continua)

Espécie/Tipo Quantidade

Anais 1

Artigo 1

Ata 9

Boletim 3

Capítulo de livro 1

Correspondência 1

Dissertação 1

Dossiê 1

Fichas 1

Folder 1

Folha 1

Legislação 1

Livro 1
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Memorial 1

Tabela 2. Espécie/Tipo dos documentos selecionados (Conclusão)

Espécie/Tipo Quantidade

Monografia 1

Relatórios 1

Reportagem de jornal 2

Reportagem de revista 9

Revista 1

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos resultados alcançados pelo levantamento no acervo MCC

O  catálogo  de  referências  resultante  deste  levantamento  estará  disponível  para

consultas, a fim de favorecer pesquisas atreladas ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos de

Gênero, Grupo de Pesquisa História Econômica e Social de Santa Catarina, Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico e demais organizações da Universidade do

Extremo Sul Catarinense.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta  pesquisa  proporcionou  a  análise  das  políticas  assistenciais  empregadas  pelo

Estado, entidades filantrópicas, empresariado local e demais segmentos sociais, na formação

de uma rede de proteção materno-infantil local que visava a assistência às mães pobres e ao

combate  da  mortalidade  infantil,  considerados  graves  entraves  para  o  desenvolvimento

regional.

Foram catalogados 38 documentos,  entre  eles atas de reuniões,  boletins,  relatórios,

registros de sindicatos, campanhas de assistência voltadas à maternidade e infância local. Um

dos  intuitos  deste  levantamento  foi  a  constituição  de  um  catálogo  de  referências  para

favorecer pesquisas relacionadas à região carbonífera de Santa Catarina.
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Resumo. A pesquisa objetiva discorrer sobre o acesso dos apenados recolhidos no
sistema  carcerário  nacional  à  saúde,  em  tempos  de  pandemia,  haja  vista  o
isolamento natural dos mesmos, em razão do cumprimento de pena privativa de
liberdade  e  os  decretos  estaduais  que  suspenderam as  visitas  e  restringiram o
contato dos presos à advogado. A saúde é direito inalienável de todo ser humano,
o qual independe de sua classe social, de sua raça, de sua opção religiosa e/ou
política, já que é um dever conferido ao Estado quanto a sua manutenção, razão
pela qual, deve o Ente Público adotar e manter medidas visando diminuir o risco a
saúde de todos. E, dentro dessa igualdade não se pode perder de vista que a pessoa
que se encontra em cárcere também deve ter garantido seu direito de acesso a
saúde. Se as recomendações da Organização Mundial da saúde é o isolamento
social,  distância  de  1,5m  entre  as  pessoas,  não  compartilhamento  de  objetos
pessoais,  ambientes  ventilados,  e não permitir  aglomerações,  sob este  aspecto,
resta latente o descaso do Estado como ente responsável a resguardar, proteger e
efetivar os direitos e garantias fundamentais positivados na Constituição em vigor
e do princípio da dignidade humana,  uma vez que este grupo de pessoas,  que
independentemente de estarem respondendo pelo cometimento de uma falta junto
a  sociedade,  não  pode  ser  duplamente  punido  com  a  pratica  de  um  sistema
prisional que não lhe garante a mínima condição de saúde, refletindo, assim, que a
igualdade se encontra totalmente desnivelada no seio social. 

Palavras-chave: Presos. Direito à saúde. Pandemia.
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1 INTRODUÇÃO

Primeiramente, há que se destacar que o direito à saúde é uma garantia fundamental,

que no Brasil, foram décadas de lutas para se conseguir de forma gratuita e integral a sua

positivação,  o  que  fora  feito  em 1988,  com a  promulgação  da  Constituição  Cidadã.  Em

segundo,  lugar,  há  que  se  mencionar  a  famigerada  falta  de  estruturação  do  sistema

penitenciário brasileiro, bem como a sua superlotação gritante e denunciada diariamente pela

mídia, pelos presos, pelas comissões de direitos humanos, etc.

Faz-se mister, ainda, a consideração de que a pandemia, causada pela infestação do

novo Coronavírus (covid-19) não é um problema que assola somente o Brasil, é em escala

mundial, razão pela qual, a Organização Mundial da Saúde - OMS, recomendou piamente

que houvesse a sanitização de ambientes públicos de alta circulação de pessoas, o isolamento

social  (no  qual  a  distância  mínima  entre  pessoas  deve  corresponder  à  1,5  m),  a  não

aglomeração de pessoas, uso de máscaras, higienização das mãos com sabão ou álcool gel,

entre  outras,  o  que  originou  uma  gama  de  decretos  legislativos  federais,  estaduais  e

municipais, país afora para normatizar o combate e a prevenção contra a doença como se

pode citar  a  titulo  de exemplo o decreto do Estado do Rio de Janeiro de nº 47006 DE

27/03/2020.  Segundo  dados  do  Levantamento  Nacional  de  Informações  Penitenciárias  –

Infopen  2019,  a  população  carcerária  brasileira  correspondia  a  743.336  presos.  Insta

salientar que em 2014, quando a população carcerária  era de apenas 622 mil pessoas, o

déficit de alocação já correspondia a 250 mil vagas.

As medidas de combate e prevenção do Coronavírus no sistema penitenciário, foram

desde suspensão de visitas e custódias, como limitação do direito à entrevista com advogados.

E então, nos leva ao seguinte questionamento: os apenados, já reclusos, amontoados e agora

quase incomunicáveis,  estão  tendo  acesso  ao  direito  fundamental  à  saúde,  em tempos  de

pandemia?

Sendo assim, o presente estudo trata-se de proposta de análise reflexiva e dedutiva,

sobre o estado de calamidade pública declarado em relação à pandemia,  sob o prisma da

situação dos  apenados reclusos,  em situações  extremas  de precariedade  e  a  infestação da

Covid-19 entre essa parcela  da população brasileira. O tema se justifica pois uma realidade

presente em nossa sociedade,  a qual necessita ser discutida para que se possa viabilizar  a

efetividade da dignidade aqueles que se encontram com sua liberdade tolhida, e assim, cabe
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ao Estado essa garantia.

2DO DIREITO À SAÚDE

É possível  observar  que desde a  Antiguidade  houve a  proposição  de  medidas  que

atendessem as necessidades dos indivíduos do ponto de vista político, social, e principalmente

do econômico. Moisés e Maomé, em suas épocas, ao legislarem sobre diversos assuntos

materiais, incluíram preceitos objetivando a higiene de seus povos, fato denotativo de que a

saúde pública era colocada  em prática. O sistema público de saúde no Brasil, conforme

assinala Carvalho (2013), “resultou de décadas de luta de um movimento que se denominou

Movimento da Reforma Sanitária. Foi instituído pela Constituição de 88 e consolidado pelas

Leis 8.080 e 8.142. Esse Sistema foi denominado Sistema Único de Saúde (SUS).”

Observa-se que ao longo do tempo, a política de saúde esteve basicamente orientada

para  a  assistência  médico-hospitalar  em  prejuízo  da  medicina  preventiva  (VIANA,

QUEIROZ, IBANEZ; CARVALHO). Com isso, a medicina preventiva restou prejudicada de

uma forma geral, o que sem duvida onerou ao Estado, posto que a prevenção evita o alto

custo  com  a  recuperação  da  saúde.  Sabe-se  que  a  Constituição  Federal  da  Republica

Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 declara que o Estado deve patrocinar saúde a todos.

Porém, quando da pratica,  se  vê  que tal  preceito  não é atendido,  já que existe um vácuo

enorme nesse atendimento, porque o SUS não consegue atender a demanda hoje existente, o

que é demonstrado na mídia nacional, não atendendo, assim, ao maior objetivo da saúde que é

impedir que as pessoas adoeçam, mostrando que a saude publica não atende seus objetivos

(JORNAL NACIONAL).

A  CRFB/88  em  seu  art.  1º,  inc.  III,  consagra  como  fundamento  da  República

Federativa do Brasil,  a dignidade da pessoa humana e,  assim,  a denominada Constituição

“Cidadã” representou a retomada dos direitos fundamentais, como se pode verificar em todo

o seu texto, especialmente dando ênfase aos direitos sociais, dentre eles o direito à saúde. A

partir de então o direito a saúde, pela sua importância, foi implantado na CRFB/88 como um

direito fundamental, além de ser incluído entre os direitos sociais, tendo uma seção exclusiva

ao  tema,  no  Título  VIII,  Capítulo  II,  Seção  II,  dos  artigos  196  ao  200.  Tais  direitos

caracterizam-se, principalmente, por outorgarem aos indivíduos direitos e prestações sociais

estatais,  como a  assistência  social,  a  saúde,  educação,  trabalho,  dentre  outros  (SARLET,

1998, p. 49).
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De se ater que os direitos sociais são normas de ação do Estado, são os direitos dos

indivíduos à saúde, educação, acidente do trabalho, etc, ou seja, são obrigações positivas que

o Estado tem a obrigação de produzir e garantir aos cidadãos. Nesse sentido, visando atender

a tais direitos, é necessário que estes sejam garantidos através de política social e econômica,

ponderando-se as demandas de maior necessidade, a fim de equilibrar os esforços e permitir

maior  atuação.  Tem-se então  que há  de se manter  uma ação permanente  do Estado para

manutenção da promoção dos programas sociais, que são a base dos direitos fundamentais e

as próprias expectativas legitimadas por tais direitos.

Nesse contexto de se orientar que devem estar presentes os princípios da razoabilidade

e  da  proporcionalidade  para  que  realmente  se  possa  dar  efetividade  às  previsões

constitucionais  evitando,  assim,  que  ocorra  uma  distorção  na  aplicação  dos  princípios

constitucionais,  já  que  mesmo  como  princípio  hoje  ainda  vigora  a  não  observância  da

igualdade material.

Interessante  e  relevante  a  colocação  de  Magalhães  (1993,  p.  283)  quanto  aos

mecanismos de proteção a atender a dignidade da pessoa humana, quando assim afirma:

A Constituição  Federal  de  1988,  acolhendo  a  ideia  de  um quadro  integrado  de
mecanismos  de  proteção  à  pessoa  humana,  que  começou  com  a  gradual
universalização da cobertura previdenciária, adotou o conceito de seguridade social,
que compra os meios de proteção como o auxílio à saúde através de uma medicina
preventiva e curativa e assistência social aos desamparados.

Com isto, a CRFB/88 cobre as mais variadas circunstâncias da vida de uma pessoa,

delimitando  de  forma  clara  os  campos  de  previdência  social,  de  assistência  social  e  da

proteção à saúde, nem sempre tão claros em outros textos constitucionais.

Como se  vê,  há  necessidade  de  que  o  Estado  estabeleça  critérios  de  alocação  de

recursos e de atendimento das demandas para que seja efetivamente possível o resguardo ao

princípio da igualdade,  além da aplicação da entrega da prestação buscada pelo particular

visando,  assim,  atender  ao previsto no art.  196  da  CRFB/88 que se expressa  da  seguinte

forma: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’.

Ao se falar em saúde de se ressaltar ainda as previsões contidas no inciso II, do art. 23,

também da CRFB/88 que dividiu entre os entes federativos a responsabilidade de garantir o
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direito  à  saúde a  todos os  cidadãos,  vez  que fixou a  competência  comum da União,  dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, demonstrando, por conseguinte, que todos tem

dever de se responsabilizarem-se em manter e efetivar a saúde, de forma que ela atenda a toda

a sociedade.

Além disso, ao se referir a competência legislativa, de se observar o que preceitua o

artigo art. 24, inciso XII, da CRFB/88, que estabelece que as criação legislativa atinente à

saúde é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, sendo que aos Municípios

coube, por força do previsto no art. 30, I e II, suplementar e complementar a legislação federal

e estadual, naquilo que for necessário, justamente para atender ao interesse daquela determina

sociedade.  Diante  disso  se  tem  que  o  direito  à  saúde  é  regido  pelos  princípios  da

universalidade  e  igualdade  de  acesso  às  ações  e  serviços  que  a  promovem,  recuperam e

protegem,  o  que  os  torna  de  relevância  pública,  ficando  em  consequência  sujeitos  à

regulamentação, fiscalização e controle  do Poder Público, que pode executá-las diretamente

ou através de terceiros, conforme expressamente previsto no art. 197 da CRFB/88.

Nesse contexto foi editada a lei nº 8.080 de 19.09.1990, regulamentada pelo decreto nº

7.508/2011 que disciplina  a  organização,  o planejamento,  a assistência  e a articulação do

SUS, permitindo-se o acesso universal a este. Assim, foi denominada Lei Orgânica da Saúde,

a qual dispôs quanto as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e, ainda,

faz  a  enunciação  dos  princípios  norteadores  do  SUS,  bem  como  a  organização  e

funcionamento  dos  serviços  correspondentes.  A  lei  vem  repleta  de  anseios  sociais  em

atendimento e atenção a saúde, porém ainda se encontram deficiências que não conseguiram

ser vencidas ao longo do tempo (CREMESE).

Não se pode, todavia, deixar  de  reforçar o contido no artigo 194 da CRFB/88, que

torna  patente  que  a  “seguridade  social  compreende  um  conjunto  integrado  de  ações  de

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos  relativos à

saúde, à previdência e à assistência.” Como se vê, resta claro que toda a sociedade, a partir do

principio da universalidade de cobertura e do atendimento, seria responsável pelo custeio do

sistema de saúde sendo que esta sequer é contributiva para sua utilização, justamente para que

todos tenham direito à acessá-la, independentemente se serem contribuintes da previdência

social ou não, pois todos, de forma igual, tem direito a serem assistidos pela saúde.

Mas o que se vê na sociedade quando se fala do setor da saúde é que este se encontra
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em uma profunda crise com hospitais públicos superlotados,  sem  medicamentos  suficientes,

sem profissionais necessários ao atendimento e mesmo sem os equipamentos necessários a

garantir que o cidadão tenha  sua saúde tratada da forma que deveria ter, com acesso pleno

aos recursos necessários a lhe garantir o direito a saúde. Não se pode perder de foco que a

saúde é direito inalienável de todo ser humano, o qual independe de sua classe social, de sua

raça, de sua opção religiosa e/ou política, já que é um dever conferido ao Estado quanto a sua

manutenção, razão pela qual, deve ao Ente Público adotar e manter medidas visando diminuir

o risco a saúde de todos.

E, dentro dessa igualdade, além dos aspectos de desigualdades já levantados, não se

pode perder de vista que a pessoa que se encontra em cárcere também deve ter garantido todo

seu direito de acesso a saúde. Sob este aspecto, resta latente o descaso do Estado como ente

responsável a resguardar, proteger e efetivar os direitos e garantias fundamentais positivados

na CRFB/88 e do princípio da dignidade humana, uma vez que este grupo de pessoas, que

independentemente de estarem respondendo pelo cometimento de uma falta junto a sociedade,

não pode ser duplamente punida com a pratica de um sistema prisional que não lhe garante a

mínima  condição  de  saúde,  refletindo,  assim,  que  a  igualdade  se  encontra  totalmente

desnivelada no seio social.

Dessa forma, deve a sociedade exigir que o Estado atue na prestação dos serviços que

lhe compete, no que se refere a saúde de todos, e também daqueles que se encontram em pena

privativa de liberdade, já que a estes nem sequer é permitido a busca por outras condições

além das que lhe sejam oferecidas pelo Ente Público, levando em consideração que o direito à

saúde é direito do cidadão, no interesse da coletividade, devendo portanto ser preservado pelo

poder público.

3 (IN)ACESSIBILIDADE À ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AOS PRESOS

Como visto, a saúde faz parte do rol dos direitos fundamentais sociais previstos pela

nossa  CRFB/88,  no  entanto,  por  ser  este  um direito  sensível  e  indiscutível,  levanta-se  a

problemática quanto a sua acessibilidade nos sistemas penitenciários. Ocorre que a população

carcerária tende a requerer mais de uma assistência médica, em razão do ambiente no qual

está imersa, uma vez que “os presídios mantém uma grande proporção de pessoas com maior

risco de adoecer, [...] o próprio ambiente prisional contribui para a proliferação de doenças”.

(FERNANDES, 2000, p.210, apud MENEZES; MENEZES, 2014).
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Cumpre ressaltar que a Lei nº 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal – LEP elenca em

seu artigo 40 os direitos dos presos, estando especificada no inciso VII, como um direito a

assistência à saúde. E, o artigo 14 da referida lei,  traz disposições acerca da assistência à

saúde do preso, dispondo o seguinte:

Art.  14.  A assistência  à  saúde  do  preso  e  do  internado  de  caráter  preventivo  e
curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§ 1º (Vetado).

§  2º  Quando  o  estabelecimento  penal  não  estiver  aparelhado  para  prover  a
assistência  médica  necessária,  esta  será  prestada  em  outro  local,  mediante
autorização da direção do estabelecimento.

§ 3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher,  principalmente no pré-
natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.

Haja vista, que a previsão legal quanto à saúde não se esgota nos dispositivos da LEP,

uma vez que a nossa CRFB/88 traz esta como um direito fundamental, incumbindo ao Estado

o  dever  de  promover  por  meio  de  políticas  públicas  sua  acessibilidade  efetiva.  Todavia,

ressalta-se que  apesar  do art.  3º  da LEP assegurar  aos  condenados e  internados  todos os

direitos, a letra da lei não é compatível com a realidade, tal afirmativa se baseia no fato que a

população carcerária cresce continuamente nos últimos anos, o que gera uma superlotação nos

presídios  tornando  os  presos  ainda  mais  vulneráveis  a  possíveis  doenças,  riscos  de

contaminações,  infecções,  por  estarem submetidos  muitas  vezes  a  locais  sem ventilação,

insalubres e suscetíveis a propagação de doenças (INFOPEN, 2017).

Insta salientar ainda que “a situação de prisão está associada historicamente, a doenças

como Aids e tuberculose, à violação do direito à integridade física, e mesmo à violação ao

direito  à  vida,  de  forma  mais  contundente  do  que  ocorre  com  a  população  em  geral”.

(INFOPEN,  2017).  Mas,  em contrapartida,  não  se  observa  a  priorização  de  políticas  de

assistência  aos  presidiários,  privando-os  de  direitos  básicos  e  ferindo  a  dignidade  dessas

pessoas, ainda que acometidas à privação da liberdade como pena.

Segundo o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, através do Infopen em

2017, destaca que em média “o sistema prisional brasileiro tem 7.61 pessoas custodiadas para

cada servidor em atividade de custódia”. Ou seja, número de servidores consideravelmente

pequeno para o número de pessoas presas, o que dificulta ainda mais o acesso aos serviços

essenciais de saúde. 

Em 2014, com a finalidade de garantir o direito constitucional ao acesso integral e

20



universal  à  saúde,  e  também  organizar  as  ações  e  serviços  de  saúde  dentro  dos

estabelecimentos penais, “os Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, lançaram

o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário – PNSSP [...] atualizado por sua vez pela

Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional

– PNAISP”, conforme traz a  Coordenação de Saúde do DEPEN nota técnica  emitida  em
2020.

Nesta  mesma nota emitida  pela  coordenação de saúde do DEPEN, são destacados

diferentes  dados  quantitativos  levantados  pelo  Infopenm  2019  no  que  tange  aos

procedimentos médicos nas unidades prisionais, de forma que a referida Coordenação afirma

que foi perceptível que “no período acumulado de preenchimento dos dados, foram realizados

no espaço de  6  meses  um grande número  de  procedimentos  de saúde junto  à  População

prisional,  levando-se  em  conta  o  total  de  presos  nos  três  regimes  de  750.000  pessoas”.

(COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO DEPEN, 2020).

Entretanto,  para  a  integralidade  do  acesso  à  saúde,  a  coordenação  de  saúde  do

DEPEN, conclui a nota reconhecendo que o quadro de profissionais de saúde que trabalham

atendendo a população prisional não atende ao número total de presos, destacando o seguinte:

Conclui-se que vem havendo um incremento no número de atendimentos de saúde
nas unidades prisionais e  que é importante aumentar  gradavamente  o número de
profissionais de saúde no sistema prisional, principalmente no número de médicos e
de odontólogos, com uma maior equalização da cobertura da PNAISP através de
habilitação de mais equipes para que o atendimento ocorra preferencialmente dentro
das  unidades  prisionais  de  forma  a  evitar  a  realização  de  escoltas  e  diminuir  a
demanda nos equipamentos de saúde do município e do estado. (COORDENAÇÃO
DE SAÚDE DO DEPEN, 2020).

Apesar de haver a realização de trabalhos com diretrizes fundamentadas em suprir a

demanda,  e  de  haver  a  previsão  legal  pela  LEP que  traz  medidas  visando  proporcionar

condições  humanitárias  para  o cumprimento  de  pena daquele  indivíduo,  ao encararmos  o

cenário do sistema prisional brasileiro observa-se que este trabalho deve ser incessante por

parte do Estado, para a efetividade das políticas de assistência ao apenado em um todo, para

que não seja frustrado o acesso a um direito básico que é o da saúde, no qual faz jus todo

brasileiro,  superando assim a precariedade das  condições  estruturais  dos  estabelecimentos

penais.

4 DADOS DA SAÚDE DOS PRESOS NA PANDEMIA

E, contribuindo a intensificar a situação de vulnerabilidade dos encarcerados, o ano de
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2020 vem sendo assombrado por uma grande pandemia. O coronavírus, também conhecido

como SARS-CoV-2,  é  o  vírus  transmissor  da doença COVID-19. Com os seus  primeiros

casos na China em 2019, o vírus ganhou alarde mundial, ao alastrar nas nações, inclusive o

Brasil em meados de março. A referida doença é de alto contágio, e sem medicações ou uma

vacina que a combata, onde então, o único meio de prevenção é o isolamento social, sendo

este devidamente indicado pela Organização Mundial de Saúde - OMS, “o isolamento dos

casos suspeitos e o distanciamento social,  estratégias fundamentais  para conter o aumento

exponencial dos casos da doença e a sobrecarga no serviço de saúde.” (MARQUES, et al,

2020).

Conquanto, o tão necessário distanciamento social é uma realidade muito distante dos

presídios brasileiros, que, como é de conhecimento geral, sofre com a superlotação de celas.

Além disso, conforme os dados citados no tópico acima, o sistema de saúde disponível aos

presos é aquém do ideal, portanto, como este será efetivo no combate a uma pandemia de

escala mundial?  Respondendo a este questionamento, o DEPEN (2020) adotou uma série de

medidas a fim de limitar o alastramento de uma doença tão contagiosa dentro dos presídios

brasileiros, procurando seguir os protocolos publicados pelo Ministério da Saúde. Dentre as

medidas adotadas pelo órgão penitenciário, fora a suspensão, nos presídios federais, de visitas

sociais e atendimentos de advogados, assim como a triagem dos funcionários, independente

de testagem, com o fim de criar uma barreira de proteção entre o vírus e os detentos.

No que tange aos materiais necessários para a prevenção, o DEPEN ainda realizou um

levantamento,  juntamente  das  Secretarias  de  Administração  Prisional,  dos  insumos

indispensáveis  para  a  adequada  prevenção  e  controle  da  doença  como  álcool  em  gel,

máscaras, lenços de papel entre outros, conforme afirmado em seu site oficial. Conquanto,

estas precauções não foram suficientes para vetar a transmissão do vírus dentro das unidades

prisionais.  A  COVID-19  passou  pelos  muros,  portões  e  celas  e  chegou  até  os  detentos

brasileiros, e estes entraram para as alarmantes estatísticas do país, que vivem em constante

crescimento.   

Segundo o levantamento realizado pelo DEPEN, até o dia 03 de setembro de 2020,

havia em todo o país 19.768 detentos infectados pelo coronavírus. Além destes, havia ainda

4.189 suspeitos e 18.644 recuperados. Em todo o país, foram realizados 64.536 testes no total.

Porém, a COVID-19 é uma doença fatal, que vem matando uma parte da população mundial,
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o que não foi diferente dentro dos presídios. No total, foram 104 óbitos computados, sendo

23% apenas no estado de São Paulo. (DEPEN, 2020)

Dentre as regiões do país, o Sudeste se destaca nos números de detentos recuperados

da  doença.  Mas,  ao  analisar  diretamente,  a  região  é  igualmente,  o  destaque  nos  casos

confirmados  e  suspeitos.  No  âmbito  mundial,  o  Brasil  está  em  2º  lugar  no  ranking  de

detecções e suspeitas nos sistemas penitenciários mundiais, perdendo apenas para os Estados

Unidos da América que tem alarmantes dados de 1.254 casos suspeitos, 126.183 confirmados

e 907 óbitos. (DEPEN, 2020)

Considerando  que,  em  pesquisa  realizada  em  2017  pelo  Infopen,  havia  cerca  de

726.712 detentos no sistema prisional, os números da COVID-19 entre os indivíduos privados

de  liberdade  é  ainda  mais  alarmante,  haja  vista  que  o  número  de  detentos  infectados

representa 2% da população prisional. O que em números pode parecer ínfimo, quando se fala

em vidas é extremamente significativo. (INFOPEN, 2017)

Em sede do Habeas Corpus Coletivo  – HCC  nº  580.510 o Supremo Tribunal  de

Justiça - STJ,  impetrado por Saulo Dutra  de  Oliveira,  que atua na unidade  da  Defensoria

Pública em Taubaté,  o Ministro Relator, levando em consideração o aumento de casos de

contágio nos presídios paulistas, aponta:

Considerando  que  as  peculiaridades  de  cada  caso  já  foram  sopesadas   pelas
instâncias ordinárias por ocasião do deferimento da progressão de regime, não se
trata de hipótese em que se  faz imprescindível um exame acurado da situação que
permeia  cada  preso  individualmente,  o  que  impediria,  inclusive,  a  concessão  da
tutela emergencial coletiva que ora se pleiteia. O que se está a fazer, com a presente
medida de urgência, é tão somente compatibilizar a idêntica realidade jurídica de um
grupo  determinado  de  presos  com  a  situação  de  pandemia  mundial.  (Superior
Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 580.510 - SP (2020/0110783-0). Min. Rel.
Antônio Saldanha Palheiro. Publicação no DJe/STJ nº 2916 de 27/05/2020).

O referido HCC, requisitava a prisão domiciliar para os apenados reclusos em desvio

de execução, acha vista as resoluções de prevenção do novo Coronavírus que acabou por

manter no regime fechado apenados condenados ao regime semiaberto e aberto. Ele ressaltou

que não considerava que a soltura indiscriminada e descriteriosa de presos possa contribuir

para o combate à pandemia, mas que esta não era a hipótese no caso. A decisão, coíbe o

constrangimento ilegal do preso que é mantido em regime mais gravoso e ao mesmo tempo

diminui os riscos de disseminação da Covid-19, nos presídios.

A decisão do STJ visa combater a atual cultura do encarceramento como única forma

de ressocializar e recuperar um indivíduo transgressor da lei, indo assim na contramão do que
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seja eficaz para tanto. O descaso, o abandono e a vedação do acesso à direitos e garantias

fundamentais, despertam revolta dos apenados o que acaba por contribuir à não quebra do

ciclo  vicioso  em  delinquir  e  retornar  ao  sistema  penitenciário.  Situação  essa  que  não  é

benéfica ao preso, nem à sociedade e muito menos ao Estado que acaba por ter de custear as

despesas com o encarceramento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infelizmente,  mais  uma vez,  em se tratando de situação dos apenados reclusos  no

Brasil, os dados não nos são favoráveis. Em meio a situações imprevisíveis como a pandemia

do novo coronavírus, é que devemos refletir e trazer para o ambiente acadêmico a discussão

sobre  o  atual  sistema  penitenciário  nacional.  Trata-se  de  gente,  homens,  mulheres  e  até

mesmo crianças, largados à toda sorte de descaso e abandono.

Sobretudo no curso de Direito, operadores da Justiça legitimados pela Constituição

Federal vigente, igualmente expostos, de sorte que o contato do advogado com o apenado é

garantia  fundamental  instituída.  Ressalta-se  dizer  que,  como  se  espera  a  efetividade  do

princípio máximo instituidor  da pena, qual seja a ressocialização do preso, se quem deveria

garantir  a  sua integridade  salubre o esquece  e  o priva do acesso aos  direitos  e  garantias

básicas  que  proporcionarão  um mínimo  de dignidade.   Em  carater  de  urgência  algumas

medidas  poderiam ser  ventiladas,  como a reavaliação das  prisões  provisóris,  previstas  no

artigo 316 do Código de Processo Penal,evitando-se os Juizes a aceitarem a mesma como

medida cautelar,  devendo as mesmas ser aplicadas somente em casos excepcionais,  assim

como uma analise da prisão daqueles que se encontram com a pena cumprida e podem sair

imeditamente e ser encaminhados a suas residencias, ou mesmo a alteração de regime.  Assim

como, a criação de um local especifico nos presidios, estruturados aos moldes que o SUS vem

atendendo o padrão COVID 19 para atendimento aqueles presos que se encontram no regime

privativo  de  liberdade.  Sabemos  que  tais  sugestões  são  poucas,  mas  é  uma forma de  se

começar a pensar naqueles que se encontram sob inteira responsabilidade do Estado.

 Não  se  pretendeu  aqui  esgotar  as  possibilidades,  causas  e  consequências  da

precariedade do sistema carcerário brasileiro,  contudo, buscou trazer à baila  uma reflexão

acerca dos rumos e metodologias que a sociedade e o Estado brasileiro vêm adotando em

relação à temática, e o quão eficazes são ou poderiam ser.
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Resumo. Quais são os principais problemas ambientais urbanos enfrentados pela 
população volta-redondense? E de que forma as mídias regionais influenciam na 
percepção coletiva desses problemas? Para responder essas questões, o presente 
trabalho seguiu uma metodologia estruturada em duas etapas: a) levantamento da 
produção jornalística sobre questões ambientais nos principais meios de 
comunicação de Volta Redonda, entre os anos de 2018 e 2019; e b) aplicação de 
survey virtual junto à população do município, com a finalidade de mapear as 
principais ameaças ambientais apontadas e as diferentes percepções sobre os 
riscos a elas associados. Foi possível identificar, assim, a existência de um imenso 
desarranjo envolvendo, de um lado, as ameaças ambientais mais noticiadas ao 
longo dos últimos dois anos e, de outro, os problemas apontados como mais 
graves ou urgentes pela própria população – indicando, portanto, que a mídia 
regional não se configura como um fator predominante na construção social das 
percepções de risco ambiental em Volta Redonda, em distinção com o que ocorre 
em outros cenários urbanos. Por fim, a pesquisa realizada acabou abrindo novas 
questões e hipóteses para a continuidade da investigação: seria o desarranjo 
observado algo intencional – no sentido de tentar desviar a atenção popular para 
outras questões que não aquelas que mais lhes afetam em seu cotidiano? Ou, ao 
contrário, já teríamos atingido em Volta Redonda um nível tão alto de 
normalização de determinadas ameaças ambientais, ao ponto delas nem sequer 
serem mais consideradas como objeto de interesse (ou como fenômenos dignos de 
nota) pelas principais mídias da região?   

 

Palavras-chave: Ameaças Ambientais. Mídias Regionais. Percepção de 
Risco. Volta Redonda.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a intensa popularização do uso de certas terminologias 

associadas ao campo dos estudos ambientais tem motivado os cientistas e pesquisadores dessa 

área a tentar conferir um maior rigor conceitual no que se refere aos termos e noções 

empregados por seus estudos. Castro, Peixoto e Rio (2005) ressaltam, por exemplo, que 

mesmo que o conceito de risco (ambiental) seja largamente utilizado como sendo análogo – 

ou mesmo intercambiável – aos termos ameaça ou perigo, ainda assim seria possível traçar 

algumas distinções fundamentais, no que se refere especificamente à abrangência e ao grau de 

precisão das análises ambientais promovidas com base nas noções de perigo ou ameaça (no 

inglês, hazard), e aquelas calcadas mais estritamente na avaliação do risco (risk) ambiental de 

uma determinada área ou de um empreendimento.  

Nesse sentido, a noção de perigo aparece como sendo dotada de uma acepção mais 

ampla e genérica, referindo-se à existência de algum tipo de ameaça (oriunda das interações 

entre os sistemas natural, social e tecnológico) à vida humana e àquilo que as pessoas 

valorizam (CUTTER, 2001). Logo, as noções de perigo ambiental e de ameaça ambiental 

possuiriam sentidos mais ou menos análogos entre si, representando a totalidade dos danos 

potenciais que algum fenômeno ambiental seria capaz de causar à sociedade (tanto em termos 

de pessoas quanto de bens e infraestruturas atingidas). Estas situações potencialmente 

perigosas poderiam ser ainda distinguidas entre ameaças naturais (terremotos, maremotos, 

furacões, erupções vulcânicas, escorregamentos/deslizamentos) e ameaças tecnológicas 

(contaminações por poluição, explosões, acidentes químicos e nucleares, dentre outras) – 

ainda que a complexidade das relações entre os meios natural, social e tecnológico dificultem 

uma classificação objetivamente estanque entre essas duas categorias (CASTRO, PEIXOTO 

& RIO, 2005; p. 15).  

Por sua vez, o conceito de risco ambiental possuiria uma acepção bem mais restrita, 

referindo-se especificamente à probabilidade de ocorrência de um determinado fenômeno 

indutor de danos e acidentes (SOUZA & ZANELLA, 2009; p. 12) – sendo popularmente 

expresso pela equação R (risco) = P (probabilidade) x C (consequências) dentro do campo das 

geociências. Expressa, em outras palavras, o resultado de um cálculo; isto é, a estimativa das 

chances reais que uma determinada ameaça – ou perigo – ambiental tem de se concretizar, 

causando perdas humanas, econômicas e ambientais. Refere-se, portanto, ao cálculo da 
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possibilidade de ocorrência de um determinado processo ou fenômeno natural potencialmente 

danoso, em um determinado local e ao longo de certo período de tempo (SANTOS, 2015; p. 

81).  

Desta feita, consideramos que a análise do risco ambiental estaria mais próxima de 

uma quantificação probabilística, inserida no estudo (mais abrangente) sobre uma 

determinada ameaça ambiental – estudo este que teria como seu ponto de partida a 

identificação de um perigo em potencial para uma determinada população, ao seu território e 

aos seus recursos (naturais, sociais e/ou tecnológicos). Para Cutter (2001), a noção de ameaça 

ambiental englobaria o conceito de risco, sendo este apenas uma das suas dimensões de 

análise. Não obstante, o recurso ao termo risco ambiental seria muito mais comum na 

literatura geral sobre o tema, uma vez que, como aponta Cruz et al. (2003), muitos 

pesquisadores ainda reproduzem uma forte imprecisão conceitual em se tratando do emprego 

das noções de risco, perigo e ameaça – reproduzindo e reforçando, deste modo, o uso 

intercambiável dos mesmos facilmente observável fora do meio científico (por exemplo, em 

matérias jornalísticas, discursos políticos ou no próprio senso comum).  

Já numa perspectiva totalmente divergente das posições anteriores, Campos (1999) 

argumenta que o conceito de risco ambiental é que seria o mais abrangente, enquanto que a 

ameaça (ou perigo) ambiental representaria apenas um de dois componentes envolvidos nas 

análises de risco. Para este autor, o risco seria sempre definido através da interação entre uma 

ameaça ambiental concreta (indicando as condições geofísicas da área analisada e a sua 

susceptibilidade natural à ocorrência de fenômenos danosos) e um determinado grau de 

vulnerabilidade (entendido como um conjunto de condições objetivas e subjetivas, 

historicamente determinadas, que originam/aumentam a predisposição de uma dada 

população a ser afetada pelos danos oriundos da ameaça em questão). É a partir dessa 

definição que Souza e Zanella (2009) propõem que: 

(...) conhecendo-se a diferença entre hazard e risk, podemos inferir que a expressão 
risco ambiental refere-se a uma situação de ameaça ambiental (de ordem física, 
tecnológica e até mesmo social) atuando sobre uma população reconhecidamente 
vulnerável. (SOUZA & ZANELLA, 2009: 16; grifo dos autores). 

 

Seguindo o entendimento proposto por esses autores, o presente trabalho se propõe a 

apresentar um estudo sobre as principais ameaças ambientais presentes no perímetro urbano 

do município de Volta Redonda/RJ – e que, por conseguinte, colocam a sua população em 
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situação de risco ambiental; utilizando-se, para tanto, do cruzamento de duas fontes distintas 

de informações, a saber: a) o material jornalístico divulgado nas páginas virtuais dos 

principais meios de comunicação da região Sul Fluminense; e b) as percepções narradas pela 

própria população volta-redondense acerca dos problemas ambientais que mais afetam a sua 

cidade, coletadas através da aplicação de survey on-line. Procuramos, com isso, formular 

respostas para as seguintes questões, que norteiam o presente trabalho: de que forma os 

principais meios de comunicação da região Sul Fluminense influenciam as percepções de 

risco associadas às ameaças ambientais presentes em Volta Redonda? Há de fato algum grau 

de correspondência envolvendo, de um lado, as ameaças ambientais mais noticiadas pelas 

mídias regionais e, do outro, as percepções de risco construídas pela própria população local? 

Sobre a temática da percepção dos riscos ambientais, Santos (2015) destaca a sua 

dimensão eminentemente social, histórica e cultural, sendo determinada pela ação da 

sociedade e pelos diferentes mecanismos postos em jogo no que chama de “práxis social”: 

 
O risco não pode ser considerado puramente como contingência. Ele é, na realidade, 
parte de um processo de construção social, pois esses foram produzidos a partir da 
ação da sociedade e é sobre ela que ele se manifesta. Estes são sentidos pelos 
indivíduos e, ao se manifestarem, podem provocar prejuízos às pessoas, aos bens, as 
estruturas e à organização do território. A percepção, o conhecimento e a 
consideração do risco podem variar em função da cultura, do nível de desenvol-
vimento econômico e mesmo do grupo social envolvido. (...) os riscos podem ser 
ignorados, agravados ou reduzidos pela práxis social, pois um risco é o que a 
sociedade compreende como tal, ou seja, um produto da cultura, do conhecimento e 
da reflexão em determinado contexto histórico. (SANTOS, 2015: 81). 

Partindo da abordagem acima, nos foi possível formular a situação-problema da 

pesquisa ora apresentada, posto que, nesta mesma linha teórica, a opção por desconsiderar a 

influência que os meios de comunicação – dentre outros fatores –  podem vir a exercer sobre a 

construção social dos riscos ambientais nos colocaria diante de um outro tipo de “risco”: o de 

encararmos os sujeitos como seres isolados em suas próprias experiências e interações 

individuais junto ao ambiente urbano no qual que eles se inserem. Nesse sentido, ao invés de 

simplesmente ignorarmos os meios de comunicação como um fator relevante nas dinâmicas 

ambientais de Volta Redonda (ou, ao contrário, de tratarmos os mesmos como um fator 

determinante da percepção coletiva dos riscos ambientais na cidade, de maneira apriorística e 

sem a devida comprovação empírica deste mérito), optamos, antes, por desenvolver uma 

metodologia de análise que confrontasse justamente esses dois tipos distintos de informações 

(jornalísticas e pessoais) a fim de responder as questões norteadoras do presente trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho consiste em identificar e localizar quais são as 

ameaças ambientais que mais afetam a vida cotidiana dos habitantes de Volta Redonda; 

avaliando, simultaneamente, qual o grau de influência que as mídias regionais conseguem 

exercer sobre o processo de construção coletiva das diferentes percepções de risco ambiental 

apresentadas por essa população. Decorre deste ponto o objetivo específico de mapear a 

produção jornalística dos últimos dois anos tratando das principais ameaças ambientais que 

impactam a cidade, a fim de identificar as situações de risco que têm recebido maior destaque 

nos meios de comunicação regionais. E também avaliar se as ameaças ambientais mais 

apontadas pela população correspondem de fato àquelas que foram objeto de maior atenção 

midiática no período analisado, visando assim responder a questão central da pesquisa. 

 

3 METODOLOGIA  

Para o levantamento das fontes jornalísticas, realizamos a construção de um arquivo 

contendo pouco mais de 230 reportagens, publicadas entre julho de 2018 e outubro de 2019 

nas páginas on-line dos seguintes jornais: a) Diário do Vale; b) A Voz da Cidade; c) Sul 

Fluminense Online; d) Tribuna Sul Fluminense; e e) Foco Regional. Para a composição desse 

arquivo, selecionamos apenas as notícias dotadas de algum tipo de informação acerca das 

questões e/ou problemas ambientais urbanos presentes em Volta Redonda. Foram utilizadas, 

para tanto, as ferramentas de filtragem disponíveis nas próprias páginas consultadas, baseadas 

no rastreamento por 23 palavras-chaves – correspondendo a diferentes tipos de fenômenos 

ambientais, e elencadas com base em Silva e Travassos (2008), conforme exposto no Quadro 

1 (mais abaixo). Quanto ao recorte temporal apontado acima, ele foi definido ainda na 

primeira etapa da pesquisa (iniciada em julho de 2019), visando dar conta apenas do material 

que era então mais recente nas abordagens jornalísticas produzidas sobre a dinâmica 

ambiental da cidade; e a fim de se evitar, assim, um acúmulo desnecessário de reportagens 

mais antigas sobre problemas ambientais que, à época do início da etapa de levantamento de 

dados, já poderiam estar mitigados ou até mesmo resolvidos. 

Já no que se refere às percepções de risco da própria população do município, foi 

aplicado um survey on-line entre o período de 23 de junho a 22 de julho de 2020, composto 
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por doze questões envolvendo: a) o apontamento dos dois principais problemas ambientais 

que afetam a cidade de Volta Redonda; b) a localização dos bairros ou áreas mais afetados por 

esses problemas; c) a avaliação dos graus de impacto que os mesmos geram para a vida 

cotidiana da população local; d) a identificação e avaliação da eficácia das ações do poder 

público – quando existentes – para lidar com as consequências desses problemas; e) a 

identificação dos bairros de moradia e de trabalho/estudo dos entrevistados. No total, foram 

obtidas 162 respostas completas aos questionários, correspondendo assim a pouco mais de 

0,06% da população do município (257.803 habitantes – IBGE, 2010). 

 Vale ressaltar que a pesquisa previa, inicialmente, a aplicação presencial destes 

questionários, com abordagem aleatória dos entrevistados em sete áreas da cidade: três delas 

correspondendo à localização dos problemas ambientais mais divulgados nas mídias 

regionais; duas em espaços centrais da cidade e de alta circulação devido às atividades 

comercial e/ou administrativa (Av. Amaral Peixoto e Praça Sávio Gama); e duas em áreas 

periféricas do perímetro urbano de Volta Redonda. No entanto, devido à continuidade da crise 

sanitária vigente ao longo do ano de 2020, essa etapa da pesquisa teve que ser adaptada para 

um formato on-line – tendo o survey sido divulgado a partir das redes sociais dos próprios 

pesquisadores e da lista de e-mails institucionais dos servidores do IFRJ campus Volta 

Redonda, com convite para replicação do link do questionário para listas de e-mails de outras 

instituições locais, assim como para os demais contatos em geral dessa primeira leva de 

correspondentes. Mesmo submetida a essa adaptação metodológica emergencial, a pesquisa 

conseguiu atingir moradores de quarenta e oito bairros da cidade, com pequena concentração 

percentual nos bairros do Aterrado (12% dos entrevistados), Vila Rica (9%) e Jardim 

Belvedere (6%); porém havendo forte dispersão quanto aos residentes dos demais quarenta e 

cinco bairros – que, somados, ultrapassam os 70% do público atingido pela pesquisa. 

A partir do cruzamento dos dados obtidos nas mídias virtuais com aqueles recolhidos 

através do survey acima citado, nos foi possível investigar a hipótese norteadora do presente 

trabalho. Isto é, a de que haveria algum nível (maior ou menor) de correspondência entre as 

ameaças ambientais mais divulgadas pelas mídias regionais e as percepções de risco narradas 

pela população local – indicando, assim, o grau de influência que estas mesmas mídias 

conseguiriam exercer sobre os habitantes da cidade ou, mais especificamente, sobre as suas 

opiniões e visões pessoais acerca da qualidade do ambiente urbano no qual estão inseridos. 
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4 RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA 

Apresentamos abaixo os resultados produzidos até o presente momento (setembro de 

2020), que correspondem às etapas de: levantamento de dados junto aos arquivos de 

reportagens das páginas virtuais dos principais meios de comunicação da região Sul 

Fluminense; compilação e análise do material levantado nesses meios; e de síntese parcial dos 

dados primários obtidos a partir da consulta direta à população (survey). Cabe destacar que, 

até o presente momento, apenas as informações correspondentes aos principais problemas 

ambientais de Volta Redonda, à localização das áreas mais afetadas por eles e à avaliação dos 

seus graus de impacto no cotidiano da população foram sistematizados e analisados; restando, 

para a etapa final da pesquisa, a compilação/análise das informações referentes à atuação do 

poder público (municipal, estadual e/ou federal) para resolver os problemas apontados. 

 

4.1 A presença das ameaças ambientais nas mídias virtuais do Sul Fluminense 

 Com base no levantamento realizado, pudemos identificar que as seguintes ameaças 

ambientais foram objeto de maior destaque midiático pelos sites jornalísticos do Sul 

Fluminense, no período de julho de 2018 a outubro de 2019:  

a) Em primeiro lugar, a acumulação de subprodutos oriundos das atividades de fundição de 

minério pela Companhia Siderúrgica Nacional/CSN (popularmente referida como “a pilha de 

escória da CSN” – tanto nas mídias regionais como entre a população em geral) nos bairros de 

Volta Grande e Brasilândia. Do total de matérias envolvendo a temática ambiental no 

município, cerca de 25% delas (59 num universo de 232 reportagens) versavam 

especificamente sobre essa ameaça – ressaltando-se, em alguns casos, o risco (potencial) de 

contaminação do rio Paraíba do Sul, dos lençóis freáticos e do solo local; e, em outros, os 

riscos mais diretamente associados à vida e à saúde dos moradores desses respectivos bairros. 

b) Em seguida, os alagamentos urbanos que ocorrem, principalmente, no período de maior 

pluviosidade (isto é, durante o verão do clima tropical local) representam a segunda ameaça 

ambiental com maior divulgação nas mídias regionais – com destaque para a notificação de 

sua ocorrência nos bairros do Aterrado/Nossa Sra. das Graças e da Vila Santa Cecília. 

Presente em 17% das reportagens analisadas, essa ameaça ganhou destaque, quase sempre, em 

função dos transtornos gerados para o trânsito de veículos nas principais vias locais. 
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c) Por fim, a terceira ameaça ambiental mais destacada foi a dos deslizamentos de terras, 

principalmente em áreas de encosta de morros e de outras elevações do relevo urbano. Com 

destaque para as ocorrências no bairro do Retiro e em seu entorno, este problema esteve 

presente em 11% do total de reportagens levantadas – ressaltando-se os riscos à vida e às 

residências dos habitantes locais. 

 As demais ameaças ambientais (inseridas como palavras-chaves nos filtros de busca 

dos sites consultados) não conseguiram atingir o percentual mínimo de 10% do volume total 

das reportagens coletadas para o presente estudo – sendo que, em certos casos, nenhuma 

matéria correspondente foi sequer localizada, como pode ser observado abaixo (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Ameaças Ambientais em Volta Redonda/RJ x Volume de Reportagens (jul. 2018 – out. 2019) 

  
Diário do 

Vale 
Sul Fluminense 

Online 
A Voz da 

Cidade 
Tribuna Sul 
Fluminense 

Foco 
Regional Total 

Escória 19 6 16 6 12 59 

Alagamento 6 5 12 11 5 39 

Deslizamento 2 7 9 4 3 25 

Poluição 3 6 1 7 1 18 
Fumaça 1 2 5 6 1 15 

Inundação 5 0 4 1 1 11 

Lixo 4 0 6 0 1 11 
Resíduos 2 0 5 2 0 9 

Contaminação 0 2 5  1 0 8 

Desmatamento 3 1 2 1 0 7 

Ar Poluído 1 1 2 1 0 5 

Desabamento 0 1 3 0 0 4 

Enchente 3 0 0 0 1 4 

Escorregamento 1 1 2 0 0 4 

Crime Ambiental 0 0 3 0 0  3 

Gases  0 0 0 3 0 3 
Impermeabilização 1 1 1 0 0 3 

Queimada 1 0 1 1 0 3 
Canalização 0 0 1 0 0 1 

Água Contaminada 0 0 0 0 0 0 
Erosão 0 0 0 0 0 0 

Rio Poluído 0 0 0 0 0 0 

Tromba D’Água 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 52 33 78 44 25 232 
Fonte: Prado, Oliveira e Doro Filho (2019). 

 

4.2  Percepções de risco ambiental no perímetro urbano de Volta Redonda 
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Durante a sistematização das informações obtidas nos 162 questionários, três ameaças 

ambientais obtiveram destaque, sendo reincidentes em mais de 15% do total das respostas 

fornecidas pelos “entrevistados”. São elas: a) a intensa poluição atmosférica em Volta 

Redonda; b) a poluição dos rios e a contaminação dos recursos hídricos; e c) o grande 

volume de lixo produzido, incluindo aí o tratamento destinado a diferentes tipos de resíduos. 

Abaixo, discutiremos um pouco mais sobre cada uma dessas ameaças e sobre como as 

percepções das mesmas puderam ser extraídas a partir dos dados primários da pesquisa. 

 

4.2.1  Poluição Atmosférica: 

O problema da poluição atmosférica em Volta Redonda obteve impressionante 

destaque na pesquisa realizada: praticamente três em cada quatro entrevistados apontaram 

essa ameaça ambiental em suas respostas – ou, para ser mais específico, ela esteve presente 

em 121 das 162 respostas (74,6%) consideradas pelo presente estudo; sendo que, para 64% 

dos entrevistados, esta seria ainda a maior das ameaças ambientais presentes na cidade 

(enquanto cerca de 11% a identificam como sendo o segundo maior problema a afetar a 

qualidade do ambiente urbano local). Além disso, aproximadamente 1/3 dos entrevistados que 

abordaram esse problema (39 de um total de 121) apontaram espontaneamente a presença da 

CSN como sendo a principal causa da intensa emissão e da alta concentração de poluentes no 

ar da cidade – ao passo em que apenas 5% (6 entrevistados) associaram esse problema mais 

diretamente à questão do grande número de veículos em circulação em Volta Redonda. Os 

demais não especificaram qual seria a fonte principal desses poluentes. 

No tocante às áreas da cidade que mais seriam afetadas pelos problemas decorrentes 

da poluição atmosférica, obtiveram destaque os bairros do Retiro (indicado em 38% das 121 

respostas), Aterrado (36%), Conforto (33%), Vila Santa Cecília (33%) e Vila Mury (12%). 

Por sua vez, 17% indicaram que todos os bairros da cidade seriam afetados, de alguma forma, 

pela intensa poluição do ar em Volta Redonda; ao passo em que outros 17% responderam que 

esses impactos se concentram nos bairros mais próximos (ou vizinhos) das usinas da CSN.  

 

4.2.2  Poluição dos Recursos Hídricos: 

Em segundo lugar, destacou-se a ameaça expressa pela poluição dos recursos hídricos 

da cidade, sendo citada por 70 (dos 162) entrevistados e correspondendo, portanto, a 43% do 
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universo total da amostra. Destes, 10% consideram-na como o principal problema ambiental 

enfrentado pela cidade – enquanto os outros 33% apontam-na como sendo a segunda das 

maiores ameaças que coloca em risco a qualidade do meio ambiente local. Mais da metade 

dos entrevistados que abordaram esse problema (45 de 70, ou 64%) associam-no diretamente 

à questão da poluição dos rios (em geral); além de praticamente 1/3 deles (23 entrevistados) 

especificarem, de maneira espontânea, a contaminação/poluição que afeta drasticamente a 

qualidade das águas no rio Paraíba do Sul. Por fim, 16 desses entrevistados (23%) apontaram 

que a questão do descarte indevido de lixo, de esgoto e de resíduos constitui a principal causa 

da poluição hídrica que afeta a cidade; enquanto outros treze entrevistados (19%) apontaram a 

CSN como sendo o principal agente poluidor dos recursos hídricos locais. Os demais não 

especificaram qual seria a fonte principal desses poluentes. 

Para 24% desses entrevistados, a cidade como um todo seria afetada pelos problemas 

oriundos da poluição dos recursos hídricos. Outros 14% apontam, ainda, que os impactos 

seriam mais intensos justamente nos bairros mais próximos aos trechos onde o rio Paraíba do 

Sul atravessa a cidade. Entre os bairros citados nominalmente, destacam-se o Retiro (10%), o 

Aterrado (9%), a Vila Santa Cecília (9%), Santo Agostinho (7%) e Volta Grande (7%).  

 

4.2.3  Lixo e Resíduos: 

Terceiro problema mais recorrente na pesquisa, as ameaças ambientais associadas ao 

lixo urbano (incluindo aí diferentes tipos de resíduos: sólidos, particulados, industriais, 

químicos, tóxicos etc.) foram citadas 31 vezes – correspondendo, assim, a aproximadamente 

19% da amostragem. Apenas 3 entrevistados (isto é, menos de 2% do total) identificaram-na 

como a principal ameaça ambiental capaz de afetar tanto a população quanto o meio ambiente 

local; ainda que outros 17% apontem-na como sendo a segunda maior dessas ameaças, 

sobretudo no que se refere ao descarte/tratamento inadequado do lixo produzido na cidade.  

Entre os bairros mais afetados, destaca-se mais uma vez o Retiro (mencionado por 

26% dos entrevistados que abordaram a questão dos lixos/resíduos), seguido do Conforto 

(13%), Santo Agostinho (10%) e da região do Centro/Av. Amaral Peixoto (10%). Além disso, 

para 23% desses entrevistados os problemas ambientais relacionados ao lixo urbano 

impactariam, de alguma forma, toda a cidade de Volta Redonda.  
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4.2.4  Demais ameaças ambientais mencionadas: 

 Além dos itens citados nas subseções acima, outras ameaças ambientais apareceram, 

ainda que de maneira mais pontual, na amostragem realizada. São elas: a questão do descarte 

(ou do tratamento inadequado) de esgoto e de dejetos (12%), apontando assim para a interface 

entre risco ambiental e a infraestrutura de saneamento básico instalada em Volta Redonda; o 

problema da quantidade de veículos em circulação na cidade (9%),  tanto em termos do 

trânsito gerado quanto de emissão de gases poluentes; a pilha de escória da CSN (9%); a 

poluição causada diretamente pela CSN (9%); e o desmatamento e/ou a falta de arborização 

na cidade (7%). Além disso, 5 entrevistados (3% do total) associam a questão da poluição 

sonora a outros dos problemas mencionados acima; e outros 3% responderam apenas “CSN” 

ou “Companhia Siderúrgica Nacional”, quando indagados sobre os maiores problemas 

ambientais existentes em sua cidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir dos resultados apresentados, podemos concluir que a hipótese inicial 

investigada pelo presente trabalho não se confirmou – isto é, não encontramos nenhuma 

evidência de que as principais mídias regionais do Sul Fluminense consigam exercer algum 

nível de influência significativa sobre os processos de construção social das percepções de 

risco ambiental apresentadas pela população de Volta Redonda. Pelo contrário: enquanto 

esses meios de comunicação deram ênfase à divulgação dos riscos associados ao acúmulo de 

subprodutos da siderurgia (escória) presente em Volta Grande e Brasilândia, a população – 

em sua grande maioria – continua a identificar a poluição atmosférica como sendo a maior 

ameaça ambiental presente na cidade (ainda que as reportagens discutindo temas como a 

poluição do ar ou os problemas associados à emissão de fumaça/gases poluentes somem 

apenas 1/3 do total das que foram publicadas acerca da chamada “pilha de escória da CSN”).  

Cabe destacar ainda que a própria questão da “pilha de escória” foi apontada por 

menos de 10% dos entrevistados; e, ainda mais significativo, os problemas associados aos 

alagamentos urbanos (segunda ameaça ambiental mais divulgada pelas mídias) só aparecem 

em duas respostas, perfazendo pouco mais de 1% do total obtido. Quanto à questão dos 

deslizamentos, ela nem sequer foi mencionada pelos entrevistados – ilustrando o imenso 

desarranjo existente entre o volume de reportagens produzidas sobre os temas acima, e os 
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riscos ambientais que de fato são considerados como mais relevantes pela população volta-

redondense. O fato da poluição dos recursos hídricos não ter sido objeto de nenhuma matéria 

específica durante o período analisado (ao mesmo tempo em que se configura como a segunda 

maior preocupação ambiental da população) só vem a reforçar esse argumento. 

Por fim, a não confirmação da hipótese inicial da pesquisa nos leva à formulação de 

novas questões e caminhos investigativos, visando à realização das etapas finais da pesquisa. 

Seria esse imenso desarranjo entre as percepções de risco da população e as ameaças 

ambientais mais divulgadas pelas mídias apenas um dado aleatório – ou, ao contrário, um 

indício de alguma ação intencional, motivada por interesses outros que não o de fornecer aos 

habitantes informações e conteúdos jornalísticos que os interessem? Ou será que, ao contrário, 

certos problemas ambientais presentes em Volta Redonda já se tornaram tão usuais e 

corriqueiros (além de desprovidos de respostas ou soluções pelos agentes responsáveis, tanto 

na esfera pública quanto privada), ao ponto de nem sequer serem mais considerados como 

fenômenos dignos de atenção pelas principais mídias da região? Até que ponto essa possível 

normalização das ameaças ambientais seria responsável pela dissonância observada entre as 

percepções de risco da população e a produção jornalística regional sobre o assunto? São 

essas questões que a etapa final da pesquisa tentará, de alguma forma, investigar e elucidar. 
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Resumo. O artigo procura analisar a aplicação do Design de superfície em um 

produto de auxílio aos idosos. O produto de auxílio foi desenvolvido para o Lar de 

Auxílio de idosos Feiustauer. A superfície do produto foi trabalhada relacionando 

seus aspectos as propostas do produto e as necessidades dos usuários. Na pesquisa 

foram utilizadas metodologias de caráter exploratório-qualitativo, experimental e 

bibliográfico. Para a superfície, a metodologia foi adaptada com base nas 

necessidades do projeto, incluindo aspectos de mercado, painéis referenciais e 

visuais, bem como conceito e entrevista. Ao final, pode-se chegar a um resultado 

que atende e entende o público e ambiente trabalhado, assim como se enquadra e 

segue conceitos elaborados durante o estudo de caso. 

 

Palavras-chave: Design. Design de Superfície. Produto de Auxílio. Idosos.   
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1 INTRODUÇÃO 

As mudanças mercadológicas acontecem cada vez de forma mais acelerada, englobando 

aspectos antes inexplorados. A grande disponibilidade de produtos faz com que os projetistas 

busquem novos públicos para destinar suas criações. Projetos que envolvam o meio social e 

destaquem o usuário como participante e validador das ideias.  

Entretanto, na área do design, a produção do produto está relacionada a uma série de 

fatores que podem ser explorados por diferentes meios, entre eles, o design de superfície. Ainda 

assim, atualmente, os designers não têm somente a tarefa de incrementar ou trabalhar novas 

características nos produtos, mas também focar em públicos onde há maior necessidade e menor 

número de produtos. 

Os idosos se enquadram dentro desta categoria, devido a sua dependência de outras 

pessoas e auxílio de equipamentos especiais. Essas duas características estão relacionadas ao 

trabalho do projetista, já que o mesmo deve entender das dificuldades e necessidades do público 

para o desenvolvimento do projeto. 

Portanto, a partir do cenário apresentado, buscou-se propor o tema do Design de 

superfície aplicado em um produto de auxílio aos idosos de um asilo da cidade de Criciúma, 

denominado de Lar de auxílio de idosos Feiustauer. A pergunta problema proposta foi como o 

design de superfície pode ser aplicado em um produto de auxílio aos idosos do Asilo 

Feiustauer? 

O objetivo geral procura analisar a aplicação do Design de superfície em um produto de 

auxílio aos idosos do asilo Feiustauer. Acerca disso se postulam os objetivos específicos, entre 

eles: comentar acerca do lar de auxílio de idosos Feiustauer; relacionar as características e 

propostas do produto com o design de superfície concebido; analisar de que forma ocorreu a 

aplicação do design de superfície no produto. 

A pesquisa se utilizou de técnicas de caráter exploratório-qualitativo. A respeito disto 

define Marconi e Lakatos (2010, p.171) como sendo: “investigações de pesquisa empírica cujo 

objetivo é a formulação de questões ou de um problema [...]”. A pesquisa também foi 

desenvolvida de forma experimental, sendo voltado as necessidades dos indivíduos, e 

bibliográfica pois possui embasamento em fontes secundárias.  

Para o desenvolvimento da superfície do produto foi utilizada uma metodologia 

direcionada pelos próprios autores, se valendo de certas etapas que são comuns em várias etapas 
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metodológicas. A metodologia teve de ser adaptada devido as limitações de prazo em relação a 

amplitude do projeto. Entre as etapas selecionadas estão: a entrevista, a pesquisa de mercado 

(referências de outros projetos concretizados), painéis referenciais e visuais, geração de 

conceito, desenvolvimento e aplicação (apresentação real da superfície e mockups). 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica é o ponto de partida e o embasamento dos estudos que serão 

norteadores até o desfecho do artigo. Nele se comentará acerca das definições de produto e suas 

relações com o design; e este com o usuário. Se abordará acerca da população de idosos, 

delimitando-se questões geográficas e os impactos em termos estatísticos. Por fim, será 

mencionado acerca dos lares de auxílio aos idosos e os graus de dependência de cuidadores. 

 

2.1 Design de superfície e o produto 

O design de superfície é a área responsável pela criação de características ligadas a 

percepção humana à superfície de objetos, tais características dão significado e valores para 

produtos dos mais variados setores, como explica Schwartz (2008):  

Design de Superfície é uma atividade projetual que atribui características perceptivas 

expressivas à Superfície dos objetos, concretas ou virtuais, pela configuração de sua 

aparência, principalmente por meio de texturas visuais, táteis e relevos, com o objetivo 

de reforçar ou minimizar as interações sensório-cognitivas entre o objeto e o sujeito. 

Tais características devem estar relacionadas às estéticas, simbólicas e práticas 

(funcionais e estruturais) dos artefatos das quais fazem parte, podendo ser resultantes 

tanto da configuração de objetos pré-existentes em sua camada superficial quanto do 

desenvolvimento de novos objetos a partir da estruturação de sua superfície. 

 A produção de uma superfície envolve diversos métodos e processos que ajudam a 

configurar os devidos valores ao resultado. Schwatz (2008) explica que existem três abordagens 

que se inter-relacionam na confecção de superfícies, a representacional, que aborda os aspectos 

gráficos; a constitucional, que aborda os procedimentos para a confecção dos produtos; e, por 

fim, a relacional, relacionada a interação entre objeto e sujeito, tanto aspectos emocionais 

quanto ergonômicos. Essas três abordagens se relacionam durante um projeto mesmo que, em 

grande parte dos casos, uma delas será a principal e mais importante durante a pesquisa. 
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Uma superfície em um objeto, bem enquadrada nesses três pontos, acaba sendo 

considerado de maior valor, além de seus aspectos estéticos e emocionais, como explica Rinaldi 

(2010, apud Ruthschilling, 2008): 

Design de Superfície é uma atividade técnica e criativa, cujo o objetivo é a criação de 

texturas visuais e/ou tácteis, projetadas especificamente para a constituição e/ou 

tratamento de superfícies, apresentando soluções estéticas, simbólicas e funcionais 

adequadas ás diferentes necessidades, materiais e processos de fabricação. 

Apesar de muitas empresas modernas darem muita relevância para a área, com setores 

direcionados apenas para a confecção de superfícies, ela é pouco explorada pelo meio 

acadêmico, visto que o surgimento de materiais de cunho científico aconteceu de forma recente. 

Rinaldi (2010) explica que apesar de algumas faculdades colocarem em suas grades o design 

de superfície adequado ao que é explorado no curso, ainda deve-se ter uma preocupação com a 

pequena quantidade de material existente, para assegurar a qualidade dos produtos criados. 

 

2.2 Design, o usuário e o produto 

O termo produto refere-se a todo objeto tridimensional fabricado, em geral, pelo modo 

industrial. Dentro da indústria, entretanto, há diferenciação entre a complexidade de produção 

destes. Os produtos podem ser simples ou sistêmicos. Quando simples são formados por poucas 

unidades, quando sistêmicos de forma mais complexa. A complexidade pode ser, neste caso, 

média ou alta, dependendo do número de peças, tecnologias de fabricação e materiais (FILHO, 

2006).  

A produção dos produtos dentro do design pode estar associada, como sugere Harada 

(2011), a assistência dos seus usuários; valorizando a qualidade e o cuidado com ele. Estes 

produtos são definidos pela RDC Nº 283 (p.02), como: “qualquer equipamento ou adaptação, 

utilizado para compensar ou potencializar habilidades funcionais, tais como bengala, andador, 

óculos, aparelho auditivo e cadeira de rodas, entre outros com função assemelhada.” 

O design voltado a assistência das pessoas pode contribuir para criação de produtos que 

gerem maior bem-estar e segurança à população idosa. Esse, contudo, pode integrar outros 

aspectos do que apenas puramente funcionais. Trabalhar a superfície do produto destacando 

desenhos e traços reconhecidos pelos usuários podem ocasionar uma maior proximidade deles. 
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O objeto não se torna algo frio, mórbido e distante de sua realidade, mas passa a representar 

algo mais familiar e simbólico.  

 

2.3 População idosa 

Os idosos são os indivíduos que possuem idade igual ou superior aos 60 anos de idade. 

A esses são assegurados certos direitos nos quais é obrigado aos familiares, comunidade, 

sociedade e o estado zelarem. A população idosa vem crescendo nas últimas décadas, muito 

por causa das modificações ocorridas na cultura, na sociedade e na economia dos países. 

Kaleche [.et al] (1987), versando acerca do assunto, comenta que no Brasil:  

[...] o aumento da população idosa será da ordem de 15 vezes, entre 1950 e 2025, 

enquanto o da população como um todo será de não mais que cinco vezes no mesmo 

período. Tal aumento colocará o Brasil, no ano 2025, com a sexta população de idosos 

do mundo em termos absolutos. 

O envelhecimento acelerado decorre do decaimento das taxas de mortalidade e 

natalidade, onde há mais jovens adultos vivendo maior tempo. As diferenças também ocorrem 

regionalmente, onde as regiões Sul e Sudeste apresentam maior taxa de envelhecimento, metade 

acima das demais regiões (MOREIRA, 1997). No munícipio de Criciúma (Região Sul, estado 

de Santa Catarina), onde a pesquisa e o desenvolvimento do projeto ocorreram, a população 

com mais de 65 anos aumentou nos últimos anos, passando de 3,14% do total da população, em 

1991, para 5,90%, em 2010 (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil).  

Esse crescimento faz com que o cuidado familiar dessas pessoas seja substituído pelo 

cuidado estatal ou de lares de auxílio. Essas atividades geram maiores gastos as pessoas e menor 

aceitação por parte dos idosos. O envelhecimento, contudo, é natural a todo indivíduo, mas 

deve-se almejar, tendo como base os recursos disponíveis, a melhoria na qualidade de vida dos 

mais velhos. A segurança e enfrentamento dos problemas, nesses casos, pode ser decisivo no 

prolongamento da vida humana. 

 

2.4 Lares de auxílio aos idosos 

Os lares de auxílio aos idosos, também denominados de Instituições públicas ou 

privadas de longa permanência, são locais de residência coletiva de pessoas com idades iguais 

ou superiores a 60 anos. Estas instituições estão previstas em lei, devendo elas atender certos 
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requerimentos que propiciam o “exercício dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos, 

sociais, culturais e individuais) de seus residentes.” (RDC Nº 283, 2005).    

Estes lares devem contar com recursos que atendam às necessidades e dificuldades das 

pessoas de maior idade. Suas necessidades, entretanto, podem variar de uma pessoa para outra. 

Para isso, há três graus de dependência do idoso caracterizados por lei, são eles: 

Tabela 1 – Grau de Dependência do Idoso 

GRAUS DE DEPENDÊNCIA DO IDOSO 

GRAU DE DEPENDÊNCIA I Idosos mais independentes 

GRAU DE DEPENDÊNCIA II Idosos que são dependentes em até três atividades da 

vida diária 

GRAU DE DEPENDÊNCIA III Grau de Dependência III: idosos dependentes para 

toda e qualquer atividade diária 

Fonte: Elaborada e adaptada pelos autores. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após ter sido feita a fundamentação de todos os conceitos necessários, a análise será 

realizada para a aplicação dos pontos levantados acima. As etapas referentes a proposta 

desenvolvida serão aqui mencionadas brevemente, bem como a superfície desenvolvida, 

fundamentando-se nas bibliografias postuladas anteriormente. 

 

3.1 Lar de auxílio aos idosos Feistauer 

O produto desenvolvido foi designado para o Asilo Feistauer, localizado no munícipio 

de Criciúma, no Estado de Santa Catarina. A Instituição fica localizado no bairro Jardim 

Angélica, sendo visitado pela equipe de projeto duas vezes, até serem respondidos os 

questionamentos chaves para o desenvolvimento projetual.  

44



 

 

 

Na primeira visita ao local foram estudadas características mais gerais do ambiente. Este 

é muito caseiro, visto ser pertencente a uma moradia adaptada aos residentes do local. Além 

disso, percebe-se a ideia de casas antigas por conta de seus móveis de madeira já desgastados, 

iluminação amarelada, além dos papéis de parede que evocam símbolos de flores e outros 

objetos antigos. 

Após feitas as considerações acerca do produto a ser desenvolvido com base na pesquisa 

de campo, foi realizado uma segunda visita ao local. Para melhor aproveitamento do tempo de 

pesquisa, foi desenvolvido uma lista de perguntas a serem respondidas pela responsável da 

instituição. As perguntas da entrevista foram formuladas procurando responder aspectos que 

poderiam contribuir na proposta de conceito da superfície. As perguntas formuladas foram: 

Tabela 2 – Organização das perguntas realizadas na entrevista 

Perguntas 

Como o pessoal costuma passar o tempo aqui? 

Do que eles gostam de conversar? 

Eles possuem algum momento especial aqui no asilo? (alguma viagem, acontecimento)? 

Existe algo que os idosos sentem falta aqui? 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

As respostas foram anotadas pelos entrevistadores e repassadas uns aos outros. A 

entrevistada mencionou que muitos passam grande parte de seu tempo assistindo à televisão, 

não sendo muito participativos nas atividades. As conversas normalmente são acerca de 

acontecimentos que viveram. Alguns locais que foram visitados por eles incluem o Circo 

Tihany, a Barragem do Rio São Bento (localizado em Siderópolis, no Estado de Santa Catarina) 

e o Parque das Nações (parque localizado no município de Criciúma, no Estado de Santa 

Catarina). Locais ou eventos pertencentes e ocorridos na cidade ondem vivem ou próxima dela. 

Alguns realizam alguma tarefa diferente, como a dedicação a pintura. Entretanto, parte dos 

idosos ficam na cama, devido a incapacidade de conseguir realizar as tarefas do dia-a-dia.  
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Algumas fotografias foram tiradas das camas existentes no local, estas foram focadas 

na produção do produto de auxílio, que objetivava a criação de um protetor lateral para evitar 

as quedas dos idosos durante o repouso nas camas. Além disso, o protetor contaria com mesa 

dobrável para o apoio de medicamentos ou utensílios para alimentação dos idosos; bem como, 

a projeção de iluminação indireta em uma de suas partes, a mesma utilizada em ambientes 

hospitalares. O produto desenvolvido foi pensando para ser removível e posteriormente 

aplicado em outros locais se fosse necessário.  

 

Figura 1 - Camas dos quartos da Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dos autores (2019) 

 

O produto é caracterizado como sistêmico de complexidade média, pois possui o 

envolvimento de técnicas de produção diferentes, dependendo de cada peça; e, também, a 

utilização de materiais diferentes dentro do corpo do produto. O suporte pode servir de auxílio 

aos idosos que tenham segundo ou terceiro grau de dependência e necessitem de auxílio dos 

cuidadores do local.  
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Após as devidas considerações, foram definidos os conceitos-chave para o 

desenvolvimento da superfície, entre eles pode-se mencionar: o ambiente caseiro, o conforto, a 

familiaridade, a identificação, a afeição e o apego. Tais palavras foram escolhidas levando em 

consideração a pesquisa feita anteriormente. A equipe do projeto acabou por definir que o 

projeto deveria passar uma ideia do conforto de casas antigas, evocando símbolos muito 

presentes nesses locais, e trazendo a afeição e familiaridade que os idosos possuem em suas 

memorias. Com os conceitos-chaves definidos, a equipe passou para uma etapa de coleta de 

referências visuais que se ligassem as palavras selecionadas. Com as imagens em mãos, os 

integrantes elaboraram um painel visual, buscando, a partir dele, uma análise mais profunda do 

estilo a ser explorado. 

 

Figura 2 - Painel de referências 

 

Fonte: Dos autores (2019) 

 

 O painel gerado teve um importante papel na fase de geração de alternativas, pois foi a 

partir dele que os integrantes puderam analisar as principais formas, tendências e conceitos do 

estilo explorado. Com a análise definida, foi passado para a etapa dos primeiros rascunhos, 

onde as ideias e discussões acerca das limitações do processo produtivo começaram a surgir, já 

que o meio utilizado para a implantação da superfície na peça seria a marcação a laser, o que 
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traz um comedimento quanto as formas mais complexas, para suprir isso, a equipe optou por 

simplificar os desenhos trazendo ideias mais simples e diretas. 

 

Figura 3 - Primeiros rascunhos 

 

Fonte: Dos autores (2019) 

 

Com a finalização do desenho, o projeto foi levado para a etapa de vetorização em 

programas do computador, até chegar no resultado, mostrado na figura 4. Como principal 

símbolo da superfície, se foi optado pelas flores, que são muito presentes no asilo e em casas 

antigas. As formas mais leves e delicadas evocam a sensação de conforto e familiaridade.  

 

Figura 4 – Superfície final 

 

Fonte: Dos autores (2019) 
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Figura 5 – Aplicação da superfície no produto proposto 

 

Fonte: Dos autores (2019) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o objetivo de elaborar uma superfície que combinasse com ambiente e objeto 

propostos, o projeto cumpriu o seu dever. Seguindo com todo o trabalho de pesquisa no 

ambiente do asilo, foi possível desenvolver uma superfície que se adequasse a estética do local 

e ainda trazer o valor emocional para o produto, remetendo às antigas casas dos idosos. 

O projeto ainda mostra a importância de um bom trabalho de pesquisa de acordo com 

os ambientes e públicos apresentados, que contribui para a geração de alternativas, além de um 

resultado mais refinado. 
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Resumo. Os quadrinhos, enquanto campo de produção e forma de arte autônoma, 

existem desde meados do século XIX, e sempre tiveram sua publicação atrelada 

ao suporte impresso, um imperativo que acabou por determinar muitas das 

convenções e características que formaram a identidade dos quadrinhos. No 

entanto, a partir dos anos 1980, como pontua Franco (2013), mídias digitais 

passam a ser cada vez mais utilizadas para criação e publicação de HQs. Com o 

advento das redes sociais, muitos quadrinistas passam a lançar mão dessas por 

conta de seu baixo custo para publicação e fácil acesso ao público. Nossa hipótese 

de trabalho é a de que, ao se optar pela publicação de quadrinhos em redes 

sociais, algumas das ferramentas dessas acabam por se incorporar à linguagem 

dos quadrinhos, resultando em obras adaptadas ao novo suporte em questão e às 

novas maneiras de se ler em ambiente digital. Neste trabalho, apresentamos um 

levantamento de perfis brasileiros dedicados a quadrinhos encontrados na rede 

social Instagram, escolhida por conta de sua popularidade e por ser pensada 

especialmente para a publicação de imagens, sendo uma das preferidas por 

quadrinistas novos e veteranos. Após levantar os perfis através de buscas na 

ferramenta pesquisa da plataforma, utilizando palavras–chave, analisamos os tipos 

de postagens feitos nesses perfis, seu alcance e temáticas mais abordadas, com o 

objetivo de se delimitar características que permitam identificar se podemos 

afirmar existir uma estética específica para quadrinhos nesta rede social, 

chegando a algumas considerações preliminares sobre a publicação de quadrinhos 

em redes sociais.   

 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Redes Sociais. Narrativas 

Eletrônicas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 A humanidade tem se valido de imagens em sequência para contar histórias desde seus 

primórdios – as inscrições em paredes que datam de milênios atrás não nos deixam mentir. No 

entanto, enquanto forma de arte autônoma, linguagem e campo de produção, as histórias em 

quadrinhos existem desde meados do século XIX, sendo apontadas as produções do cartunista 

francês Rodolphe Topffer como as primeiras que se enquadrariam no gênero. Apesar de não 

se haver um consenso a respeito do que de fato definiria as histórias em quadrinhos, tendo 

Groensteen (2015) classificado a tarefa de defini-los de “impossível”, é possível apontar 

alguns elementos que permitam identificá-los e diferenciá-los: o uso de balões, os quadros 

dispostos sequencialmente, o uso de linhas de ação e onomatopeias, a conjugação das 

regências das artes visuais e da gramática (EINSER, 2015) e a solidariedade icônica 

(GROENSTEEN, 2015) seriam algumas delas.  

 É perceptível que grande parte dessas convenções que compõem a linguagem dos 

quadrinhos está intrinsecamente ligada ao suporte impresso. Afinal, as publicações de 

quadrinhos sempre foram majoritariamente em forma de álbum ou de tirinhas em publicações 

impressas, como jornais e revistas. No entanto, com o advento da internet de uso doméstico e 

do computador de uso pessoal, os quadrinhos também passam a contar com o suporte 

eletrônico. O pesquisador brasileiro Edgar Franco (2013) chama tais produções de quadrinhos 

em mídias digitais de HQtrônicas – um neologismo que combina as palavras “HQ” e 

“eletrônica”. Franco também delimitou algumas características encontradas em tais 

produções, dentre as quais figuram o uso da tela infinita, a interação e a integração de 

diferentes mídias à HQ. O pesquisador ainda aponta que estaríamos vivenciando o que chama 

de HQtrônicas de terceira geração, com tirinhas disponibilizadas online. Há ainda, na 

possibilidade de diálogos interartes e intermídias, o surgimento de produtos híbridos que 

conjugam regências dos quadrinhos, dos jogos e da literatura (ALVIM DE ALMEIDA, 2019). 

Nesse contexto, na primeira década do século XXI, tornou-se comum quadrinistas publicarem 

obras em sites pessoais, blogs ou outras plataformas que possibilitassem a leitura online de 

quadrinhos.  

 Já na segunda década do século XXI, as redes sociais digitais passam a ter uma maior 

importância nesse contexto. Conforme os usuários deixam de usar navegadores e passam a 

maior parte de seu tempo conectados em redes sociais virtuais (desempenhando às vezes elas 
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o papel que outrora estava restrito ao navegador), não é de se espantar que autores passem a 

recorrer a essas como suporte para publicação dos mais diversos produtos culturais – dentre 

os quais estão os quadrinhos. Nesse contexto em que publicações mais curtas são 

praticamente um imperativo, as tirinhas acabam sendo o subgênero de quadrinhos mais 

popular. 

 Dentre as redes sociais mais populares da atualidade, destaca-se o Instagram. 

Utilizado majoritariamente por um público jovem, de 18 a 34 anos, de acordo com 

levantamento feito pela Hootsuite no ano de 2019, a plataforma vem sendo um dos meios 

preferidos por artistas iniciantes e veteranos para a publicação de tirinhas. Tais publicações 

vêm acompanhadas de adaptações necessárias para que a linguagem e convenções dos 

quadrinhos se encaixem nas da rede em questão. Além disso, essa rede também possibilita a 

justaposição de mídias e linguagens que já se observa em quadrinhos eletrônicos encontrados 

em outros suportes digitais.  

 Assim, com tais considerações em mente, apresentaremos algumas considerações a 

respeito das publicações de tirinhas de autores brasileiros nesta rede social. Nosso 

levantamento faz parte de um projeto de pesquisa em andamento, e trabalhamos com a 

hipótese de que, ao se optar por uma rede social para publicação de tirinhas, acaba-se por 

incorporar elementos da mesma às publicações, criando-se assim uma estética especial dentre 

os quadrinhos no meio. Nosso objetivo neste recorte aqui apresentado é justamente discutir 

tais características resultantes da fusão da linguagem dos quadrinhos com a da rede social em 

questão, e quais são seus possíveis impactos para a produção e leitura de quadrinhos em 

mídias digitais. Assim, este artigo se encontra estruturado da seguinte forma: primeiro, 

faremos algumas considerações sobre redes sociais e internet, seguidas de considerações 

sobre quadrinhos eletrônicos e suas possibilidades em redes sociais, ao passo que  

apresentaremos alguns dos levantamentos parciais de nossa pesquisa. Ao fim, apresentaremos 

algumas considerações parciais. 

 

2 REDES SOCIAIS E QUADRINHOS – COMO SURGIU TAL RELAÇÃO? 

Conforme nos lembra Castells (1999), a internet surgiu inicialmente como uma 

ferramenta de uso militar dos Estados Unidos, a ARPANet. Seu objetivo, em um contexto de 

Guerra Fria, era possibilitar que dados sigilosos diversos pudessem ser compartilhados sem se 
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correr o risco de roubo ou destruição. Com o passar das décadas, tal ferramenta chegou ao uso 

doméstico no ano de 1991, com o nome de World Wide Web. No entanto, a possibilidade de 

interação e postagem de conteúdos gerados por usuários é posterior a isso, com o advento do 

que se convencionou chamar de web 2.0, no que pode ser classificado como uma “uma 

plataforma dinâmica, em constante transformação gerada pelas interações entre usuários” 

(MARTINO, 2014, p.13).  

Assim, surgem também as redes sociais virtuais – é importante ressaltar-se a parte do 

“virtual”, pois redes sociais também se referem a quaisquer redes de relacionamentos 

humanos, inclusive os “analógicos”; a novidade, neste caso, é a possibilidade de que essas 

relações sejam mediadas por um ambiente virtual. Redes sociais virtuais são relativamente 

novas e não se sabe ao certo sua durabilidade. É sabido que muitas das primeiras redes sociais 

que fizeram sucesso, tais como MySpace ou Orkut, não existem mais. No entanto, é inegável 

a importância que vêm alcançando na vida de grande parte da população mundial com acesso 

à internet. Assim, não é de se espantar que produtos culturais passem a fazer parte deste 

contexto. 

No que diz respeito aos quadrinhos, sua estreia no meio digital não se deu nas redes 

sociais. Franco (2013) aponta que os quadrinhos eletrônicos existem desde os anos 1980. No 

entanto, as primeiras versões de quadrinhos digitais encontravam-se em mídias como CDs ou 

com arquivos executáveis, a serem lidos em um computador pessoal com auxílio de um 

software específico para tal fim. Com sua chegada à internet, as possibilidades multiplicam-

se, uma vez que as histórias podem ser hospedadas em sites próprios.  

De fato, grande parte dos primeiros quadrinhos encontrados na internet encontravam-

se em formato de imagens publicadas em páginas pessoais de quadrinistas. Assim, tais 

produções são chamadas de webcomics por alguns. No entanto, não basta o quadrinho estar na 

internet para ser chamado de webcomic. Franco (2001) já ressalta que, no caso das 

HQtrônicas,  

a definição do que nomeamos HQtrônicas inclui efetivamente todos os trabalhos que 

unem um (ou mais) dos códigos da linguagem tradicional das HQs no suporte papel 

(...) com uma (ou mais) das novas possibilidades abertas pela hipermidia (sendo 

elas: Animação, Diagramação Dinâmica, Trilha Sonora, Efeitos Sonoros, Tela 

Infinita, Tridimensionalidade, Narrativa Multilinear e Interatividade; (...)). A 

definição exclui portanto HQs que são simplesmente digitalizadas e transportadas 

para a tela do computador, sem usar nenhum dos recursos hipermidia aqui 

destacados. (FRANCO, 2001, p. 105) 
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Assim, excluem-se os quadrinhos digitalizados e disponibilizados online em formato 

de arquivos de leitura ou como scans (nome dados a páginas digitalizadas e disponibilizadas 

para leitura online ou download, geralmente de forma informal por fãs). Tal visão também é 

corroborada por outros pesquisadores. Para Roberto Elísio dos Santos, Victor Corrêa e Marcel 

Luiz Tomé,  

 

No que se refere especificamente a quadrinhos, existem diferentes maneiras de 

adaptá-los às novas mídias, sendo a mais comum a digitalização de uma história 

produzida de forma convencional (com desenho a lápis e finalizadas com tinta), que 

pode ser enviada pelo autor por e-mail ou postada em um site ou blog. Mas há, 

também, artistas que elaboram suas HQs com ferramentas digitais e as veiculam na 

internet. Nesse caso, recebem o nome de HQtrônicas, webcomics, cybercomics ou 

net comics. (SANTOS, CORRÊA, TOMÉ, 2014, p. 35) 

 

Assim, estabelece-se uma diferença entre quadrinhos produzidos em mídias 

analógicas, mas digitalizadas, e quadrinhos produzidos e disponibilizados digitalmente. No 

entanto, embora Franco aponte que os quadrinhos eletrônicos disponham de características 

próprias que incluem a incorporação de outras mídias, como som e vídeo, percebe-se que 

muitas vezes os quadrinhos encontrados na internet não lançam mão de tais recursos.  

 No caso do Instagram, o aplicativo surgiu em 2010, exclusivamente para celulares 

com sistema operacional iOS; posteriormente, foi disponibilizado para outros sistemas 

operacionais, inclusive sendo possível acessá-lo em browsers em computadores. Seu foco é a 

publicação de imagens, embora hoje me dia ele também permita a publicação de pequenos 

vídeos. Além disso, é possível, em uma mesma postagem, postar até dez imagens e/ou vídeos 

diferentes, no formato carrossel. Assim, muitos dos pré-requisitos para composição e 

publicação de quadrinhos eletrônicos encontram-se na plataforma, o que a torna interessante e 

atraente para que sirva de suporte para isso. Além das características técnicas, a ferramenta 

também elimina a necessidade de uma figura intermediária entre leitor e autor, eliminando-se 

etapas do processo de publicação e possibilitando uma maior proximidade entre público e 

quadrinista. Redes sociais também são isentas de custos que sites autorais acarretariam, os 

quais podem incluir servidor, domínio, programador e afins. Ademais, o retorno a respeito das 

publicações é praticamente instantâneo, bem com o potencial de se alcançar audiências 

maiores. Assim, publicar em uma rede social como o Instagram é uma alternativa bastante 

atraente.  
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 No entanto, ao se optar pelo uso do Instagram como suporte para histórias em 

quadrinhos, há adaptações que devem ser adotadas pelos autores, em especial em relação ao 

aspecto formal. Além disso, o autor também passa a dispor da possibilidade de se incorporar 

mídias de som e vídeo às tirinhas, uma das características que Franco (2001) elenca com 

essenciais para a construção de um quadrinho eletrônico.  

 Com tais considerações em mente, passemos então para os dados levantados em nossa 

pesquisa.  

 

3 OS QUADRINHOS DE INSTAGRAM BRASILEIROS – UM RELATO DE NOSSO 

ESTUDO ATÉ AQUI 

Cientes das possibilidades do meio digital, em especial aquelas das redes sociais para 

a publicação de quadrinhos, partimos para o caso estudado em nossa investigação. 

Primeiramente, foi escolhido um recorte específico de quadrinhos a serem estudados. 

Sabemos que as redes sociais virtuais são tão dinâmicas quanto voláteis; conteúdos podem 

sumir ou surgir sem aviso prévio. A opção por nos atermos somente a publicações de uma 

plataforma foi motivada por conta de características da mesma e da observação de sua 

relevância para os quadrinhos e para as audiências que normalmente os consomem – gerações 

Y e Z são as maiores usuárias do Instagram. Optamos por investigar os quadrinhos brasileiros 

também por perceber um volume considerável de publicações nacionais na plataforma, e 

também como uma forma de lançar um olhar de investigadoras à produção nacional, muitas 

vezes negligenciada pela parte da academia que estuda quadrinhos. Além disso, também 

optamos por investigar primeiramente os quadrinhos publicados entre os meses de agosto e 

dezembro de 2019, período que compreendeu a primeira fase da pesquisa. 

Nossa busca por perfis de quadrinhos foi realizada utilizando as ferramentas de busca 

da própria plataforma, buscando palavras chave que nos levassem a perfis e postagens da 

temática. Assim, compilamos os perfis encontrados em uma tabela, também incluindo os 

dados que consideramos relevantes, tais como número de seguidores, quantidade de 

postagens, frequência de postagem, os tipos de conteúdos postados e o tipo de perfil. Também 

identificamos se os autores responsáveis pelos perfis possuíam páginas em outras redes e se 

tinham campanhas de financiamento coletivo em sites como Catarse ou Apoia-se. Assim, 

nossa abordagem inicial visou um mapeamento geral dos quadrinhos brasileiros no Instagram, 
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ficando a análise das tiras para um segundo momento. Foram excluídos perfis inativos 

(consideramos inativos aqueles que não postavam conteúdos há muito tempo, ou que 

dispusessem de aviso de terem sido descontinuados). Também desconsideramos inicialmente 

perfis muito pequenos, com menos de cinco mil seguidores. 

Nesse primeiro levantamento, foram identificados cinquenta e dois perfis brasileiros 

dedicados a quadrinhos, maioria dos quais mantidos por autores para a postagem de 

conteúdos originais. Foram identificados também dez perfis de compilações de tirinhas de 

outros autores, muitos dos quais nomes consagrados como Quino ou Maurício de Souza. 

Dentre os perfis de conteúdos originais, identificamos que muitos alternavam postagens de 

tirinhas com postagens próprias, tais como propagandas de eventos de que os autores 

participaram, selfies dos autores ou, ainda, desenhos avulsos. Logo, percebe-se que esses 

perfis, de certa forma, funcionam também como um portfólio desses autores, muitos dos quais 

são jovens, ainda em início de carreira, e em busca de visibilidade e alcance para atrair 

possíveis contratantes de seus serviços. 

Outro dado que nos chamou a atenção foi que muitos destes perfis lançavam mão de 

campanha de financiamento coletivo com a intenção de se financiar versões impressas de suas 

obras, seja em formato de compilações ou de conteúdo inédito. Então, apesar das facilidades e 

benesses da publicação online, percebe-se ter ainda o formato impresso certo prestígio, 

atrelada possivelmente à figura socialmente valorizada do autor publicado, ou do livro 

(formato códice) como objeto de valor e validação cultural. 

Após essa análise macro dos perfis, elencamos alguns destes para analisar as 

características das publicações de tirinhas. Nesse aspecto, notamos que grande parte das 

convenções dos quadrinhos impressos encontram-se no formato digital, tais como uso de 

balões, quadros sequenciais compostos de imagens separadas que compõem um todo coeso, o 

que Groensteen (2015) chama de solidariedade icônica. Poucos perfis lançam mão de som ou 

animação; no entanto, grande parte dos perfis dividem as tirinhas em imagens contendo 

somente uma tirinha, postadas separadamente, mas em sequência, no carrossel, sendo a última 

imagem a compilação de todos os quadrinhos. É necessário deslizar as fotos para passar de 

uma para a outra no carrossel de imagens, o qual segue o sentido de leitura de línguas indo-

europeias ocidentais (da esquerda para a direita, sendo à esquerda o início e à direita o fim). 

Há exemplos de tiras que se valem do espaço entre imagens para colocar trechos da história, 
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valendo-se da ligação fluida entre as imagens ao se passar de uma para a outra, tal qual feito 

em algumas postagens do perfil @dona.anesia, que pode ser visto na imagem 1 abaixo. No 

entanto, percebe-se que poucas tirinhas fazem isso. Maioria opta por postar as imagens 

inteiras, deixando-se assim o aspecto experimental um pouco de lado.   

 

Imagem 1 – exemplo de tirinha dividida em partes postada no carrossel. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/B1RLwuAF1nA/ . Acesso em 30 de agosto de 2020. 

 

Tal escolha por formatos mais tradicionais pode ser motivada pela resposta dos 

leitores: quadrinhos inteiros são mais fáceis de ler pela familiaridade com as convenções das 

mídias impressas. A leitura em tela pode ser desafiadora mesmo para gerações nativas 

digitais, uma vez que exige esforços fisiológicos e adaptações ergonômicas do leitor para se 

ler no suporte eletrônico. A publicação de tirinhas inteiras também é mais fácil de se 

compartilhar, tanto dentro da própria rede quanto em formato de print em outras redes sociais 

ou mensagens privadas; logo, têm um alcance maior, sendo mais cômodo compartilhar uma 

postagem de uma tirinha na íntegra do que apenas pequenos pedaços de cada vez. 

 

4 CONSIDERAÇÕES PARICIAIS 

 Ao longo deste relato, passamos pela relação entre quadrinhos e redes sociais, falando 

brevemente sobre a questão da internet e das redes sociais, assim como sobre os quadrinhos 

eletrônicos como um todo. Após discorrer sobre as etapas do projeto já executadas, podemos 
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chegar a algumas considerações parciais, e a algumas outras perguntas e hipóteses para 

investigações futuras. 

 Percebemos que, apesar da abertura à experimentação existente no espaço digital, 

grande parte dos autores lança mão desse recurso com frequência. O motivo para tal passa 

tanto por questões ligadas a escolhas pessoas quanto a limitação que a integração de outras 

mídias à HQ poderia trazer para os compartilhamentos e viralização do trabalho do 

quadrinista. Considerando que muitos utilizam as redes como portfólio, o alcance do trabalho 

é um fator relevante. Assim, vemos que, mesmo sem a figura intermediária de um editor, o 

que a princípio seria uma vantagem do meio digital, há questões financeiras e mercadológicas 

por trás da opção de se publicar online, as quais vão além da suposta gratuidade do suporte 

rede social: estas servem também de impulsionador para a carreira de novatos, e de vitrine 

para novos leitores no caso de quadrinistas veteranos.  

 No entanto, apesar de uma ligação e reprodução ainda às convenções dos quadrinhos 

impressos, é possível perceber haver, sim, características em particular identificáveis nos 

quadrinhos publicados no Instagram, tais como a integração da leitura da tira ao formato de 

publicação carrossel, com a possibilidade de se encaixar quadros entre imagens, ocupando-se 

assim um espaço que, em maioria das postagens, seria desconsiderado. A utilização de vídeo 

e som acaba sendo restrita à adição de movimentos em alguns contextos, servindo para se 

transformar a tirinha mais em um gif do que em um vídeo; no entanto, isso já seria o 

suficiente para se verificar um elemento diferenciador em relação a outros quadrinhos digitais 

ou eletrônicos.  

 Nossas análises, no entanto, continuam. As próximas etapas da pesquisam incluem um 

mapeamento dos temas mais frequentes nas postagens, bem como em um segundo 

levantamento de perfis, mas agora no ano de 2020, para se verificar se houve alterações no 

panorama dos quadrinhos brasileiros nessa rede social. Assim, futuramente, poderemos 

verificar se essa rede social continua relevante para a publicação de quadrinhos, podendo de 

fato afirmar haver uma estética e um subgênero de quadrinhos eletrônicos específicos de 

Instagram. 
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Resumo. No contexto atual, o designer atuante como ferramenta comunicacional, 

trabalha em consenso com múltiplas áreas, visando entregar o valor simbólico 

desejado, indo contra a despolitização sustentada pelo antigo funcionalismo. A 

politização possibilita uma abertura do profissional para impor seus pensamentos e 

gostos, podendo utilizar desta artimanha para modelar a informação a sua vontade 

ou do a do contratante, sendo aproveitado pelas revistas que utilizam do design pela 

sua interdisciplinaridade com o jornalismo para entregar a informação. Por meio de 

uma análise, considerando a politização e a manipulação da notícia, com uso de 

instrumentos visuais e textuais possibilitou-se compreender que uma boa 

construção gráfica sustentada no texto da manchete sugestiona uma realidade plena 

a informação fortificada com estratégias visuais. 

 

Palavras-chave: Design Político. Manipulação da Informação. Capas de 

Revistas. Design Social.   
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1 INTRODUÇÃO 

A liberdade de expressão do próprio designer foi diversas vezes deixada de lado 

(PORTINARI; NOGUEIRA, 2016). A maior preocupação era que sua produção não carregasse 

elementos conscientes de pensamentos políticos, visando a plena procura pelo funcional 

(PORTINARI; NOGUEIRA, 2016). Como é explicitado por Portinari e Nogueira (2016), torna-

se necessário considerar o termo “o autor como produtor” cunhado por Walter Benjamin, é 

preciso pensar o tema para além dos meios, utilizando deles para resultar no fato artístico, 

levando ao pensar da política estética e destacam que engana-se quem afirma que o Design é 

despolitizado. Os autores ainda ressaltam que desde 1907, com a criação da Deutsche 

Werkbund, acreditava-se na resolução dos problemas de classe com o design no emergente 

funcionalismo e tal semente de pensamento continuou seu processo de fertilização para uma 

convergência com futuras ideias. Walter Gropius, marxista e fundador da Bauhaus, utilizava do 

pensamento que a produção industrial, abriria caminhos para o adentrar da arte nos lares 

(PORTINARI; NOGUEIRA, 2016). Entretanto, essa crescente do design não atingiu sua utopia 

social, não se culpa os pensamentos ideológicos ou metódicos, mas seu nascimento foi 

incompreendido e uma tentativa despolitizada (PORTINARI; NOGUEIRA, 2016). Os meios 

de produções aplicados ao Design, podem ser equiparados aos métodos de concepções de 

produtos, mas que ainda traz consigo o seu pensar de neutralidade do processo, o que limita o 

potencial político (PORTINARI; NOGUEIRA, 2016).  A imposição nos processos por uma 

criação sistêmica de um objeto despido de subjetividades do designer vai contra o entendimento 

de interpretação do ser humano. Seu afastamento do escopo de receptor ao cargo de criador, 

desmerece o contexto cultural, político social e econômico do sujeito (PORTINARI; 

NOGUEIRA, 2016).  

Moraes e Paraguai (2019) citam que é necessário que se adote um olhar amplo pelo 

referencial do cotidiano e percursor desta relação de politização, visando obter a cidade, como 

um mural aberto de dinâmicas culturais com uma superfície linguística para a comunicação. 

Por meio dela é possível as expressões políticas e problemáticas acerca da sociedade e pelo seu 

caráter público, caracteriza-se como um ambiente político, de interversões e apropriações 

(MORAES; PARAGUAI, 2019). Existe uma amplitude de possibilidades de meio 

comunicacionais para propagação do pensamento desejado pelo designer, mas ainda assim, 

permeia uma necessidade de realizar um recorte no olhar e compreender onde ocorrerá a 
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inserção social dos projetos (VILLAS-BOAS, 2009). Sendo assim, “o design é um discurso, e 

como tal espelha a condição cultural na qual e para a qual foi concebido ao mesmo tempo em 

que contribui para produzir, realimentar ou transformar esta mesma condição cultural.” 

(VILLAS-BOAS, 2009, p. 21), caracterizando o dimensionamento e adoção das manifestações 

culturais, adotado pelas massas, ao design gráfico, que realiza uma atividade instrumental de 

expressão de valores simbólicos (VILLAS-BOAS, 2009). 

O aparato em questão que dá suporte para as representações, faz uso do plano visual, 

preocupando-se diretamente no direcionamento da informação e seus meios (VILLAS-BOAS, 

2009). Desta forma, entender o design gráfico como “área do conhecimento e à específicas 

relativas ao ordenamento estético-formal de elementos textuais e não-textuais [...] com objetivo 

expressamente comunicativo” (VILLAS-BOAS, 2009, p. 27) possibilita a compreensão do 

direcionamento dos estudos como coloca Villas-Boas (2007): 

Design gráfico é a atividade profissional e a consequente área do conhecimento cujo 

objeto é a elaboração de projetos para a reprodução por meio gráfico de peças 

expressamente comunicativas. Essas peças – cartazes, páginas de revistas, capas de 

livros e de produtos fonográficos, folhetos etc. – tem como suporte geralmente o papel 

e como processo de produção a impressão. (VILLAS-BOAS, 2007, p. 30) 

Como exemplos, obtém-se o cartaz, sendo um material de propagação e informação, 

comumente atrelado ao marketing; o pôster, com seu viés decorativo e estético, e o lambe-

lambe com o valor de propagação de ideias contrárias a condutas social (MORAES; 

PARAGUAI, 2019). Essa movimentação ocorre muitas vezes pela disseminação de materiais 

comunicacionais, onde cada um possui sua função instaurada pelo próprio uso (MORAES; 

PARAGUAI, 2019). Portinari e Nogueira (2016) traz que “A vocação do design estaria, 

portanto, em sua capacidade de construir múltiplas possibilidades de um futuro real, micro-

utopias de futuros desejáveis” (PORTINARI; NOGUEIRA, 2016, p.43), dando uma 

possibilidade de novas diferenciações ao sujeito ativo, pelo teor político de significados e afetos 

diferenciáveis, uma abertura para novos sentidos. Por fim, “[...] o designer toma as rédeas dos 

meios de produção e passa a atuar de forma consciente de sua potência de produzir afetos, mas 

sem almejar controle sobre aquilo que está sendo gerado no outro.” (PORTINARI; 

NOGUEIRA, 2016, p.43). Este trabalho, tem por objetivo analisar a potência do design no 

processo de politização da construção gráfica das capas de revistas, transformando-as em um 

instrumento de ideologização da cultura. 
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2 METODOLOGIA 

Com o entendimento sobre as atividades profissionais desenvolvidas pelos designers 

desprovidas de neutralidade, enfatiza-se a necessidade de informar de maneira visual o que é 

passado pelo seu contratante, levando em consideração os posicionamentos éticos sustentados 

pela empresa. Desenvolver uma produção gráfica, é entender o potencial de impacto, que está 

submerso em vertentes benéficas, neutras ou nocivas de aspectos sociais (YAMAMOTO, 2015, 

p. 17). Para dar conta desta empreitada, será utilizada a análise de conteúdo, que de acordo com 

Bardin (1977 p. 42), é um conjunto de técnicas comunicacionais “visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção [...] destas mensagens”.   

 

2.1 Objetivo Específico 

Seguindo um método de análise comparativa com os conteúdos discutidos, entendendo 

a importância expressiva do designer nas construções gráficas, propõem-se uma breve 

investigação acerca de duas capas de revistas, sendo elas, das editoras “Istoé” e “Noticias”, com 

as edições nº2417 e nº1902 respectivamente, analisando os elementos gráficos textuais com 

apoio do imagético, da fotografia, dando ênfase para a matéria principal. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A manipulação da informação é intrínseca aos profissionais dos meios de comunicação, 

está em sua mão a maleabilidade do entendimento que será direcionado ao público (VILLAS-

BOAS, 2007). Portanto, a utilização de uma metodologia específica com o intuito de “[...] 

controle das varáveis envolvidas no projeto e faça opção expressa entre alternativas de 

consecução, a partir de testagens [...]” (VILLAS-BOAS, 2007, p. 34) serve para entender esse 

desenvolvimento que se dá pelo designer. Salientando esse método, exemplifica-se com a 

revista “Noticias de la Semana”, de edição de nº1902 publicada em junho de 2013, trazendo 

como manchete principal em sua capa (Figura 1), a até então primeira presidente mulher da 

Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente 

junto ao presidente Alberto Fernández, com dizeres relacionados a corrupção, aumento da 

inflação e porcentagem negativa sobre sua imagem durante a sua presidência. 
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Figura 1 – Capa da revista “Noticias de la Semana” (edição Nº1902). 

 

Fonte: Imagem retirada do site da revista “Noticias”. 

 

Em sua grande maioria, as capas utilizam como elementos os instrumentos textuais e 

visuais, a revista “Noticias” (Figura 1) transpôs respectivamente com a chamada “Escenas 

increíble del miedo a Cristina”  acompanhado de um texto de suporte sobre as atitudes da ex-

presidente e uma fotografia sua com maior destaque, dando ênfase em sua expressão já que “o 

rosto é rico em potencial comunicativo, ocupando o primeiro lugar das zonas do corpo na 

comunicação dos estados emocionais.” (SILVA e SILVA, 1995, p. 180). Por isso o uso da 

imagem torna-se fundamental já que “Consideramos o rosto como a fonte primária de 

informações sobre as pessoas e provavelmente formulamos juízo acerca de sua personalidade 

por suas características faciais.” (SILVA e SILVA, 1995, p. 180).  A chamada ressalta todo o 

medo que a Cristina está sentindo dentro do parlamento e para representá-lo foi escolhida uma 

imagem, que não possui conexão direta com a notícia, mas serviu para demonstrar que ela está 

abalada, reforçando a parte textual. Sua linguagem de expressão facial demonstra duas 
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principais emoções, sendo o medo, com uma expressão “séria” e franzimento dos lábios, e a 

dor/incômodo, com rugas na testa, lábios comprimidos, aumento da rigidez facial e comissura 

da boca para baixo (SILVA e SILVA, 1995, p. 185). 

 

Figura 2 – Capa da revista Istoé (edição Nº 2417). 

 

Fonte: Imagem retirada do site da revista “Istoé”. 

 

Com uma capa semelhante, tanto visualmente como textualmente, a revista brasileira 

“Istoé” trouxe na manchete a ex-presidente Dilma Roulsseff na edição de nº2417 publicada no 

dia 06 de maio de 2016 (Figura 2). Assim como Cristina, Dilma passava por problemas 

governamentais, sendo o mais relevante, o pedido de impeachment que foi aberto e mais tarde 

do mesmo ano, levou a cassação do seu mandato. Na capa da “Istoé” a Dilma é representada 

com as suas “explosões nervosas”, de postura “descontrolada”, quebrando móveis e gritando 

com os subordinados “e perde [...] as condições de conduzir o País”. Para lidimar a notícia, a 

revista usa da artimanha de descontextualizar a imagem que foi usada, objetivando reações 

faciais que beirassem a emoção de raiva. A representação escolhida de Dilma utilizou de duas 

emoções conjuntas, surpresa e raiva, com a “abertura da boca e dos olhos, erguendo as 
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sobrancelhas [...] dentes e maxilar cerrados, protrusão dos lábios, enrugamento da pele ao redor 

dos olhos, olhar fixo no objeto da raiva, com pupila contraída” (SILVA e SILVA, 1995, p. 185). 

Os meios de comunicações tomam a frente na construção dos valores, fazendo com que ambas 

construções gráficas remetam a um entendimento que deslegitimam as ex-presidentes, 

insinuando que não possuem estruturas emocionais para permanecerem no cargo de poder. Seu 

resultado, carregado de preconceitos, expõe uma histeria a ser entendida pela população que 

legitimasse as ações políticas que estavam sendo movidas contra elas, como no exemplo de 

Dilma, o impeachment. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se que as utilizações dos suportes imagéticos e textuais, em conjunto, se 

tornam fundamentais, eles possibilitam uma maleabilidade para encontrar o tom desejado 

durante a produção do projeto, seu uso vai de encontro com a liberdade de politização do 

designer. O potencial da manipulação da informação visando uma nova formação de 

significados, possibilita que o designer tenha a liberdade para a construção de valores 

simbólicos, utilizando instrumentos visuais. Diversas áreas profissionais do design já utilizam 

desses métodos conscientemente, entretanto, é preciso compreender e levar em consideração 

essa responsabilidade para não adoção de um comportamento leviano. Portanto, recomenda-se 

um aprofundamento epistemológico no entendimento da politização intrínseca das áreas do 

design, podendo, por exemplo, utilizar do lado extremo da politização, o design ativista, como 

modelo comparativo com outras produções. Ressalta-se também uma vertente para estudos que 

abranjam a construção dos objetos de analisados, levando em consideração os preconceitos 

derivados da construção de gênero, neste caso, do ser mulher. Artigos publicados abordam o 

impeachment de 2016 da ex-presidente Dilma Rousseff como um movimento majoritariamente 

misógino e que ocorreu em diferentes proporções e linguagens com a mesma finalidade. 
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Resumo. Esta pesquisa tomou como objeto as personagens femininas do romance 

da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, Hibisco Roxo. Nele, a história é 

narrada e protagonizada por Kambili, uma jovem de quinze anos, cujo mundo é 

limitado pelos altos muros da mansão de sua família, onde reside com os pais, 

Beatrice e Eugene, e o irmão, Jaja. Seus dias são rigorosamente preenchidos com 

estudos, orações e leituras da Bíblia, segundo diretrizes ditadas por seu pai, um 

industrial abastado, católico fervoroso e dedicado defensor do legado europeu em 

contraponto às tradições culturais de seu povo. Quando a Nigéria é afligida por 

um governo militar, Eugene encaminha os filhos para a casa de sua irmã, 

localizada no campus da Universidade, em Nsukka. Nos dias transcorridos 

naquela casa repleta de risos e dificuldades cotidianas, ambos descobrem novos 

sentimentos, rompendo o silêncio imposto por seu pai. A investigação adotou 

como princípio fundamental a interface entre história e literatura para a análise da 

fonte documental, esta compreendida como meio de interpretação do passado.  

Três eixos foram privilegiados: o legado do colonialismo, por meio da dimensão 

cultural; o tempo no qual se passa a narrativa; e as relações de gênero, expressas 

através das personagens femininas. Assim, a narrativa de Hibisco Roxo foi 

pensada não só como uma história de florescimentos em dada etapa da vida da 

protagonista, mas também como uma história de relações de poder no espaço 

privado, do impacto do colonialismo na Nigéria, dos conflitos entre o legado 

europeu e as tradições culturais de uma etnia. 

 

Palavras-chave: História e Literatura. História da África. Colonialismo. 

Relações de gênero. Representações.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem como objetivo central apresentar as discussões realizadas a 

partir da análise do romance Purple Hibiscus (Hibisco Roxo), de autoria da escritora nigeriana 

Chimamanda Ngozi Adichie e lançado em 2003.1 Sua produção literária é composta 

principalmente por três romances e uma coletânea de contos.2 Em Hibisco Roxo, obra objeto 

deste trabalho, a história é narrada e protagonizada por Kambili, uma jovem de quinze anos, 

cujo mundo é limitado pelos altos muros e árvores que cercam a mansão de sua família. Nela, 

Kambili reside com os pais, Beatrice e Eugene, e o irmão, Jaja. Seus dias são rigorosamente 

preenchidos com horas de estudos, momentos com a família, orações e leituras da Bíblia, 

segundo diretrizes ditadas por seu pai, um industrial abastado, católico fervoroso e dedicado 

defensor do legado da presença europeia em contraponto às tradições culturais e religiosas de 

seu povo. Quando a Nigéria é afligida por um governo militar, Eugene encaminha os filhos 

para a casa de sua irmã, Ifeoma, localizada no campus da Universidade, em Nsukka, onde os 

irmãos descobrem novos sentimentos e posturas, rompendo o silêncio imposto pelas regras de 

seu pai. 

 A pesquisa buscou analisar as experiências femininas narradas no romance, visando a 

compreender como estas se articulam com uma perspectiva crítica em relação ao legado do 

colonialismo na Nigéria e às relações de gênero. Para isto, adotou como princípio 

fundamental para análise do romance a interface entre história e literatura, esta compreendida 

como meio de interpretação do passado e de representação da história.  Três eixos foram 

privilegiados: as relações de gênero, expressas através das personagens femininas, o legado 

do colonialismo, especialmente por meio da dimensão cultural, e a percepção do tempo no 

qual se passa a narrativa, marcado por uma conjuntura política autoritária. Assim, a narrativa 

de Hibisco Roxo foi pensada como uma história de descobertas e florescimentos em dada 

etapa da vida da protagonista, mas também como uma história de relações de poder do espaço 

privado, do impacto do colonialismo na Nigéria, dos conflitos entre o legado europeu e as 

tradições culturais de uma etnia, aspectos indissociáveis no texto da autora. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida se inseriu nos debates sobre as relações entre História e 

Literatura para a abordagem de sua principal fonte documental, o romance Hibisco Roxo. 
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Segundo Adriana Facina (2004), a literatura pode ser analisada pelas Ciências Sociais a partir 

de duas perspectivas, de modo geral. Na primeira, os textos literários são tomados como 

fontes, entre outras possíveis, para desenvolver determinado tema — o que significa que o 

autor ou a obra não constituem o foco da análise, mas fornecem aspectos para o estudo de 

uma temática a qual seu texto literário se associa. Na segunda possibilidade, a obra literária é 

o objeto de estudo, seja para a análise de movimentos literários, instituições, obras e autores 

específicos, seja para a abordagem de temas particulares. Para os dois casos, é importante a 

percepção da obra literária em uma perspectiva histórica, isto é, relacionada ao lugar social de 

onde é escrita e como elabora determinado olhar sobre sua sociedade e as questões 

fundamentais de sua época (FACINA, 2004, p.43-44).  

Esta pesquisa se aproximou da segunda possibilidade apontada pela autora, ao analisar 

o romance Hibisco Roxo a partir das questões apresentadas anteriormente. Para isso, uma 

primeira etapa da investigação procurou ler e discutir, junto à equipe de pesquisa — composta 

por duas bolsistas de iniciação científica e uma aluna voluntária — , referências bibliográficas 

sobre as temáticas e conceitos abordados pelo projeto: as relações entre história e literatura, as 

abordagens sobre as representações da África e sobre a história da Nigéria, além de trabalhos 

acadêmicos que discutiam a obra da própria escritora, Chimamanda Adichie. Tais discussões 

foram feitas em paralelo com a leitura e a análise dos capítulos do romance, de modo a 

promover a articulação entre teoria e a abordagem das temáticas a serem investigadas. Além 

do texto literário, foram levantados e discutidos como fontes complementares entrevistas e 

outros textos da escritora, bem como resenhas publicadas sobre o livro. O foco aqui era se 

aproximar do texto literário e as percepções da própria autora, e também reunir elementos que 

ajudassem a compreender como as questões levantadas pelo romance foram pensadas. A 

análise do romance, em especial, foi realizada a partir de três eixos — articulados a seguir na 

discussão dos resultados: o legado do colonialismo, especialmente por meio da dimensão 

cultural; a percepção do tempo no qual se passa a narrativa, marcado por uma conjuntura 

política autoritária; e as relações de gênero, expressas através das personagens femininas. 

 

3 A MEMÓRIA DA COLONIZAÇÃO: ENTRE NORMAS E SILENCIAMENTOS 

 O primeiro capítulo — que compõe toda a primeira parte do romance — se inicia com 

um relato simples do evento que, segundo a narradora Kambili, teria mudado toda a vida da 
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família: “As coisas começaram a se deteriorar lá em casa quando meu irmão, Jaja, não 

recebeu a comunhão, e Papa atirou seu pesado missal em cima dele e quebrou as estatuetas da 

estante. Havíamos acabado de voltar da igreja” (ADICHIE, 2011, p.09). Era, então, o 

Domingo de Ramos. A imagem de Eugene, seu pai, começa a ser desenhada pela relação que 

estabelecia com a fé cristã: sentava-se no banco mais próximo ao altar da igreja, era o 

primeiro a receber a comunhão, rito no qual seu pai, ajoelhado, “fechava os olhos e os 

apertava com tanta força que suas feições se contorciam numa careta, e ele esticava a língua o 

máximo que podia” (ADICHIE, 2011, p.10). 

 Nos capítulos seguintes, novos aspectos do cotidiano da família são desvelados, por 

exemplo, no que se refere à rigidez com que as atividades diárias de Kambili e Jaja são 

controladas. Ambos possuíam um “horário diário” — como a protagonista denomina a lista de 

tarefas organizada pelo pai —, que deveriam cumprir durante todo o dia. Com linhas 

desenhadas a tinta negra pelo pai, cortadas horizontalmente a cada dia, o documento 

diferenciava  “a hora de estudar da hora da sesta, a da sesta da hora de ficar com a família, a 

de ficar com a família da hora das refeições, a das refeições da hora de rezar, a de rezar da 

hora de dormir”. (ADICHIE, 2011, p.30) Assim, atividades cotidianas como os estudos, as 

refeições, as reduzidas oportunidades de lazer, eram rigorosamente controladas por Eugene, 

que submetia os filhos a uma atmosfera marcada pela discrição e pelo silêncio. 

Para Beatrice, sua esposa, a violência, ou a simples iminência dela, eram realidades 

constantes. Um episódio significativo neste sentido tem lugar após a ida da família à missa. 

Ao final da cerimônia, todos se dirigem para uma costumeira visita ao padre da paróquia. 

Beatrice afirma se sentir mal por estar grávida, e pede para permanecer no carro. A reação de 

Eugene é silenciosa, mas percebida por todos: a imposição da vontade do marido sobre a 

família se expressava no medo, acompanhado pelo silêncio. A narrativa de Kambili deixa 

transparecer o temor: “Papa se virou para encará-la. Eu prendi a respiração. O momento 

pareceu ser muito longo, mas ele deve ter durado apenas alguns segundos” (ADICHIE, 2011, 

p.35). Mais adiante, a fúria de Eugene por ter sido contrariado, especialmente em algo que 

envolvia sua relação com a Igreja, recai sobre a esposa — a começar pela oração do almoço, 

destinada a pedir o perdão daqueles “que haviam tentado se opor à Sua vontade, que haviam 

colocado seus desejos egoístas em primeiro lugar e não quiseram visitar Seu servo após a 

missa” (ADICHIE, 2011, p.38). Em seguida, toda a violência se abate sobre Beatrice, o que 
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resultará na perda do bebê que carregava. Os irmãos acompanham toda a agressão: “Ficamos 

no corredor, vendo Papa descer. Mama estava jogada sobre seu ombro como os sacos de juta 

cheios de arroz que os empregados da fábrica dele compravam aos montes na fronteira com 

Benin” (ADICHIE, 2011, p.39). 

O silenciamento imposto a Kambili, Beatrice e Jaja encontra sua base na religião 

professada por Eugene, resultante dos anos que passara junto aos padres católicos de origem 

europeia. Por esta formação, ele rejeitara o próprio pai, que mantinha seus fortes laços com a 

cultura tradicional igbo: “Meu pai desperdiçava seu tempo adorando deuses de madeira e 

pedra. Eu não seria nada hoje se não fosse pelos padres e pelas irmãs da missão” (ADICHIE, 

2011, p.53). De forma similar, Eugene criticava abertamente as mudanças introduzidas pelo 

novo padre na Igreja de St. Agnes, frequentada pela família. Diante da inserção de canções 

em igbo durante a missa, ele comprimira os lábios e desdenhara do “jovem padre cantando no 

meio do sermão como um homem sem Deus de uma dessas igrejas pentecostais que brotavam 

em todos os cantos como cogumelos...” (ADICHIE, 2011, p.35). 

A recusa de rituais e crenças tradicionais em nome de uma suposta supremacia da 

cultura europeia e cristã torna-se motivação para atos de violência contra os filhos, em mais 

de um episódio ao longo da narrativa. Em uma das passagens do romance, ao descobrir que 

sua irmã Ifeoma havia buscado o pai doente para passar alguns dias em sua casa, no mesmo 

período em que Kambili e Jaja também lá estavam, Eugene busca imediatamente os filhos e 

impõe punições físicas a eles quando retornam à casa. A narrativa, na voz de Kambili, detalha 

outros castigos costumeiros, quando o pai pedia que eles recolhessem no quintal os galhos 

que ele utilizaria para a punição. Contudo, naquele momento, o cenário parecia outro: ele não 

lhe pedira isso, apenas que fosse até o banheiro e ficasse em pé dentro da banheira. Kambili 

logo percebe uma chaleira no chão, e reconhece o recipiente que era usado na casa para ferver 

água. O diálogo entre eles sinaliza os princípios que regiam as atitudes e a violência de 

Eugene: 

— Você sabia que seu avô ia para Nsukka, não sabia? 

— Sim, Papa. 

— Você pegou o telefone e me contou isso, gbo? 

— Não. 

— Você sabia que ia dormir na mesma casa que um pagão, não sabia? 

— Sim, Papa. 

— Então você viu o pecado claramente e mesmo assim caminhou na direção dele? 

(ADICHIE, 2011, p.206) 
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Kambili, sem saída, assente, e o pai derrama a água fervente lentamente em seus pés, 

dizendo em seguida: “É isto que você faz consigo mesma quando caminha na direção do 

pecado. Queima os pés” (ADICHIE, 2011, p.207). Eugene seguia o que lhe fora ensinado nos 

anos na missão junto aos padres, estendendo aos filhos a mesma violência de que fora alvo 

por aqueles que representavam a colonização. 

Os eventos aqui abordados, extraídos de pequenos trechos do romance, servem para 

evidenciar a dinâmica das relações de poder experimentadas no âmbito familiar pelas 

personagens. Kambili, a protagonista e narradora, apresenta-se como uma jovem tímida e 

retraída, submersa no cotidiano rígido imposto por seu pai. O silêncio surge como uma de 

suas características mais marcantes, mencionada em diversas passagens da narrativa a partir 

de sua dificuldade de se expressar. De forma similar, Beatrice também é submetida aos 

abusos físicos e psicológicos do marido, a quem obedece sem questionamentos e devota o 

mesmo silêncio. Trata-se de um silêncio que, de acordo com a historiadora Michelle Perrot 

(2003), possuiria longa duração nos modelos de feminilidade tradicionalmente elaborados — 

seja pelo discurso médico, político ou religioso—, compostos por “contenção, discrição, 

doçura, passividade, submissão (sempre dizer sim, jamais não), pudor, silêncio” (PERROT, 

2003, p.21). 3 

A esta dimensão das relações pessoais, soma-se o papel de Eugene em representar o 

legado do colonialismo, defendendo as crenças e práticas introduzidas pela conquista e 

presença europeia no continente africano. Designado por Leila Hernandez (2008) como um 

processo de “roedura”, o colonialismo tem no século XIX e na Conferência de Berlim (1884 – 

1885) grandes momentos de uma longa trajetória que se inicia por volta do século XV — com 

as primeiras incursões dos portugueses no contexto das práticas mercantilistas e do tráfico de 

seres humanos escravizados —, adquirindo novas conotações séculos depois, no quadro de 

ascensão das economias industrializadas europeias. Neste momento, a partir especialmente da 

segunda metade do século XIX, o novo contexto unia dimensões econômicas — referentes ao 

fornecimento de subsídios para incrementar o desenvolvimento industrial dos países europeus 

— a um conjunto de justificativas ideológicas que primavam pela defesa de uma suposta 

superioridade civilizacional europeia. E é neste sentido que o papel desempenhado pelos 

missionários e suas ações de conversão mostrou-se fundamental para o processo de conquista. 

Nas palavras de Hernandez (2008), “Sob o argumento de que era preciso ‘salvar as almas dos 
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selvagens’ e ‘por termo ao massacre de negros’, escondia-se a ideia da conquista da África 

pela Europa” (HERNANDEZ, 2008, p.53). Segundo a autora, as iniciativas de evangelização 

no contexto do colonialismo, fossem católicas ou protestantes, apresentavam alguns pontos 

em comum: 

O primeiro era empreender a conversão dos africanos não apenas ao cristianismo, 

mas ao conjunto de valores próprios da cultura ocidental europeia. O segundo, por 

sua vez, era ensinar a divisão das esferas espiritual e secular, crença absolutamente 

oposta à base do variado repertório cultural africano fundado na unidade entre vida e 

religião. Já a terceira referia-se à pregação contrária a uma série de ritos sagrados 

locais, o que minava a influência dos chefes tradicionais africanos. (HERNANDEZ, 

2008, p.54) 

Por outro lado, há que se lembrar das múltiplas estratégias de resistências africanas, 

expressas “tanto pela evidente desobediência às condenações dos missionários e à fidelidade 

aos seus ritos, de maneira aberta ou clandestina, como pelo enlaçamento de elementos 

tradicionais à nova fé” (HERNANDEZ, 2008, p.54). No romance, Eugene é inserido em um 

processo de formação intelectual e religiosa desde jovem, junto aos padres católicos. É assim 

instruído dentro da fé cristã e passa a enxergar a realidade de seu povo sob esta ótica, 

renegando as crenças tradicionais ou mesmo a imbricação entre elas e os ritos cristãos. É 

também através da lente da doutrina cristã que ele concebe sua vida familiar e rege as 

mínimas ações de seus filhos e sua esposa. Símbolo maior do legado do colonialismo na 

narrativa, seu contraponto reside em outros personagens: seu pai, que é rejeitado por ele por 

se manter fiel às tradições, em um esforço que poderíamos caracterizar como resistência, e 

sua irmã Ifeoma, que, como veremos a seguir, une as práticas tradicionais aos rituais cristãos 

cotidianos. 

 

4 A LIBERDADE NO FLORESCER DOS HIBISCOS ROXOS 

Nsukka começou tudo; o jardinzinho de tia Ifeoma perto da varanda de seu 

apartamento em Nsukka começou a romper o silêncio. A rebeldia de Jaja era como 

os hibiscos roxos experimentais de tia Ifeoma: rara, com o cheiro suave da 

liberdade, uma liberdade diferente daquela que a multidão, brandindo folhas verdes, 

pediu na Government Square após o golpe. Liberdade para ser, para fazer. 

(ADICHIE, 2011, p.22) 

Os hibiscos roxos, que dão título ao romance, são fruto de experimentos botânicos e 

compõem o jardim de Ifeoma, irmã de Eugene e tia de Kambili e Jaja. Assim como a 

personagem, simbolizam os anseios de liberdade acalentados pelos irmãos e por parte do povo 

nigeriano. A entrada de Ifeoma na narrativa e a ida de ambos para uma temporada na casa 
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localizada no campus universitário em Nsukka são parte fundamental para as transformações 

que experimentam. 

A chegada da tia à casa de Kambili é recebida por esta com grande surpresa: nunca 

vira tamanha alegria e entusiasmo em seu cotidiano regrado pelo pai. Além do carinho e da 

vivacidade, a tia se mostrava como a única capaz de questionar o universo controlado por 

Eugene, insistindo para que ele permitisse que os filhos passassem algum tempo em Nsukka. 

O contraste que se evidencia entre as duas famílias é imenso: entre Beatrice e Ifeoma, entre 

Kambili e sua prima Amaka, se ressalta o choque entre o silêncio imposto por Eugene à 

esposa e à filha, e os olhares e vozes questionadores esboçados por tia e prima. De forma 

similar, o contraste se fará presente no cotidiano experimentado pelos irmãos durante a 

temporada em Nsukka, onde se deparam com uma realidade de dificuldades econômicas em 

comparação com o conforto de que dispunham na mansão dos pais. Do automóvel velho e 

enferrujado da tia até a pequena residência da família, a narrativa de Kambili revela o espanto 

e, ao mesmo tempo, a sensação de liberdade vivenciada no contato próximo coma tia e os 

primos. No momento das refeições, por exemplo, o silêncio e o caráter solene impostos pelo 

pai são substituídos por risadas e conversas espontâneas: “Risadas flutuavam acima da minha 

cabeça. Palavras jorravam da boca de todos (...). Lá em casa, só falávamos quando tínhamos 

algo importante a dizer, sobretudo quando estávamos sentados à mesa” (ADICHIE, 2011, 

p.130). As transformações são logo percebidas por Kambili em seu irmão, Jaja, que passara a 

conversar abertamente com os primos e a tia, e a avaliar mais criticamente o cotidiano de 

ambos na casa. O espanto da personagem é visível ao se questionar como o irmão conseguia 

se expressar com tanta facilidade, indagando-se se ele “não tinha as mesmas bolhas de ar na 

garganta que não deixavam as palavras saírem, só um gaguejar” (ADICHIE, 2011, p.156). 

Para a protagonista, este também será um período de descobertas pessoais, religiosas e 

culturais. As primeiras, a partir do contato com Padre Amadi, jovem sacerdote que possui 

uma percepção distinta das relações entre a religiosidade tradicional e as crenças cristãs, e por 

quem Kambili se apaixona. No que se refere à religiosidade e à cultura de seu povo, a 

simplicidade e a alegria com as quais sua tia praticava os rituais da religião cristã, inserindo 

elementos dos rituais tradicionais, surpreendem a personagem e se chocam com o que o pai 

lhe havia ensinado: “Quando rezamos a última ave-maria, ergui a cabeça de súbito ao ouvir 

uma voz forte e melodiosa. Amaka estava cantando! (...) Não estava certo. Não se devia 
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começar a cantar no meio do rosário. Eu não cantei e Jaja também não”. (ADICHIE, 2011, 

p.135) 

 As distinções entre os hábitos religiosos nas duas casas expressam, na narrativa de 

Adichie, duas perspectivas em torno do legado do colonialismo na vida dos personagens. Se 

Eugene representa a incorporação das crenças do colonizador seguida da rejeição à sua 

própria cultura, Ifeoma simboliza a apropriação e a ressignificação, associando a doutrina e as 

práticas cristãs às crenças e rituais igbo. Como espaço de liberdade para os irmãos, a casa de 

Ifeoma também aponta para a liberdade em um âmbito mais amplo, em relação ao passado e 

ao presente do próprio país. No que tange a este último aspecto, é importante destacar as 

dimensões da resistência sinalizadas por Ifeoma. Resistência ao legado colonial, como dito 

anteriormente, mas também resistência às transformações políticas do país rumo ao 

autoritarismo que se desenvolvem ao longo da narrativa. Não se tem, no decorrer do romance, 

uma referência explícita ao momento histórico exato no qual se passa a trama, uma escolha da 

autora. Contudo, atravessam toda a narrativa menções ao contexto autoritário em que o país 

mergulha, como no trecho em que, no rádio, se anuncia um golpe militar ao som de uma 

música marcial: “Um general com um forte sotaque hausa começou a falar, anunciando que 

ocorrera um golpe e que havia um novo governo”. (ADICHIE, 2011, p.30) 

 A nova conjuntura autoritária se faria sentir, gradativamente, no cotidiano da família: 

nos jornais que pareciam soar mais brandos diante da censura, nos protestos por liberdade 

vistos durante o trajeto dos irmãos até a escola, nos soldados que ostentavam armas e na 

violência que recai sobre a população. Acrescente-se a isso o papel de oposição 

desempenhado pelo Standart, periódico dirigido por Eugene, que não hesita em publicar 

denúncias contra o governo — o que, posteriormente, custará a vida de Ade Cocker, editor do 

jornal. É interessante observar, aqui, as contradições do personagem Eugene: se no espaço 

privado da família ele próprio agia de forma ditatorial, no âmbito público se tornará 

reconhecido pela crítica e pelas ações em prol da democracia no país, especialmente ao 

publicar, em seu jornal, editoriais que questionavam as ações do novo governo. Também em 

Nsukka o governo autoritário se fará sentir: enviados novamente à casa da tia como forma de 

se protegerem dos riscos que a família corria, Kambili e Jaja irão se deparar com intensos 

protestos dos estudantes e com a opressão do regime, quando homens a serviço do governo 

invadem o apartamento de Ifeoma sob o pretexto de procurar documentos que provassem seu 
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envolvimento com os grupos de estudantes que organizavam as manifestações.Esses 

exemplos sinalizam o quanto os episódios experimentados na casa de Ifeoma em Nsukka 

promovem nos irmãos novas percepções sobre suas realidades. Confinados dentro do mundo 

ordenado por Eugene na mansão da família, Kambili e Jaja permaneciam com os olhos 

fechados também para experiências distintas daquelas que viviam. Tal como os hibiscos roxos 

presentes no jardim da tia — cujas mudas são levadas por Jaja para sua casa —, ambos não 

são mais os mesmos após o que viveram e presenciaram em Nsukka. Os anseios de liberdade 

por parte de Jaja e o desejo de Kambili de se expressar, de eliminar as “bolhas na garganta”, 

emergem no conflito que inicia o livro: o Domingo de Ramos, após o qual novos rumos são 

colocados diante dos personagens. 

 Segundo Alyxandra Nunes (2016), Adichie é uma escritora que representaria, em 

grande medida, uma nova geração de autores nigerianos que escrevem a partir de uma 

“diáspora nigeriana”. Escritores como Mohamed Umar, Uzodima Ewala, Bem Okri e Chris 

Abani, nascidos entre os anos 60 e 70 e que cursaram seus estudos superiores nos Estados 

Unidos ou na Inglaterra, trazem novas perspectivas sobre o país e sua história, “para contar ao 

mundo uma outra visão da história, que vai em contraposição tanto ao discurso nacional 

nigeriano quanto às expectativas do que o ocidente espera ouvir de um escritor( a) 

nigeriano(a)” (NUNES, 2016, p.47). Para a autora, cuja perspectiva se aproxima deste 

trabalho, a literatura de Adichie seria “capaz de promover o questionamento histórico, com 

destaque para os problemas ligados à memória, ao silêncio, ao silenciamento e às identidades” 

(NUNES, 2016, p.12). Trata-se de um olhar que se articula ao conceito de “cultura histórica”, 

que, em um sentido mais amplo, “supõe as diferentes possibilidades de construções narrativas 

sobre o passado, servindo-nos como indicador a respeito de como as sociedades humanas 

elaboram sua relação com a passagem do tempo”. (GUIMARÃES, 2007, p. 36). Sendo assim, 

ao tomarmos a literatura em sua relação com a história, atentamos para outras modalidades de 

produção de leituras do passado para além da produção historiográfica profissional, mas 

englobando materiais como manuais escolares, romances históricos, cinema, entre outros. (LE 

GOFF, 2003, p.48-49). Em se tratando de um romance cuja trama remete à história de um 

país africano, narrada a partir do olhar de uma escritora africana, mais elementos devem ser 

elencados em sua compreensão como leitura do passado, por se associar ao que se define 

como perspectiva pós-colonial. Considera-se, sob tal prisma, o papel fundamental das 
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narrativas — no contexto de relações de poder e dominação do processo de colonização e 

emancipação —como “método usado pelos povos colonizados para afirmar sua identidade e a 

existência de uma história própria deles”. (SAID, 2011, p. 11).  

É aqui que se tem uma importante aproximação com Adichie, a partir do que a 

escritora chama de “história única”. Em sua famosa conferência no TED/Talks, “The danger 

of a single story” (“O perigo da história única”), a concepção de uma narrativa superficial 

sobre a África, ou mesmo sobre outros locais e povos, se expande para comportamentos, 

visões de mundo e narrativas históricas, assinalando a vigência de estereótipos e olhares 

simplificados, orientados por relações de poder, ou seja, “a habilidade não apenas de contar a 

história de outra pessoa, mas de fazer com que ela seja sua história definitiva”. (ADICHIE, 

2019, p.23). É assim que os relatos tradicionais e superficiais sobre o continente africano e 

sobre seu país foram e são consolidados, afirma a autora, dando origem a histórias exclusivas 

de miséria, fracasso, fome e epidemias. Como a narrativa de Hibisco Roxo evidencia, o 

contexto nigeriano sugere muito mais do que tais aspectos: suas personagens vivenciam 

diferentes situações de opressão, na vida privada e na conjuntura política do país, e buscam 

por liberdade em suas realidades mais íntimas e cotidianas. Figuras que contrastam entre si, 

Kambili, Amaka, Beatrice e Ifeoma constituem os grandes pontos de representação das 

leituras elaboradas por Chimamanda Adichie acerca do passado e do presente de seu país.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As escolhas narrativas de Chimamanda Adichie em Hibisco Roxo tomam por eixo as 

experiências e vozes femininas. É através delas, evidenciando os desafios que enfrentam em 

termos de silenciamentos, violências e anseios por liberdade, que a autora formula sua leitura 

do passado nigeriano. Passado composto pelo forte impacto do colonialismo e seu legado 

cultural que permeia, na narrativa, as vivências mais íntimas dos personagens, e encontra 

expressão na conjuntura em que a trama se desenvolve, marcada por um golpe de Estado e 

pela construção de um governo autoritário. Podem-se considerar certas aproximações entre a 

trajetória da protagonista Kambili por romper os vários silenciamentos a que é submetida, e o 

processo de construção de uma leitura do passado nigeriano que se contraponha a uma 

história tradicionalmente narrada pela ótica do colonizador, e possa evidenciar algumas de 

suas nuances sob um novo olhar: o do colonizado. Autoritarismos e resistências, colonização 
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e apropriação, silenciamentos e vozes múltiplas: pares que se entrelaçam na narrativa, 

construindo um mosaico de experiências tão original quanto os hibiscos roxos que dão nome 

ao romance. 
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1A pesquisa contou com duas bolsas de iniciação científica PIBIC EM (CNPq), além de uma aluna 

voluntária. 
2 Sua obra é ainda composta por Half of a Yellow Sun (Meio Sol Amarelo), publicado em 2006 no Reino 

Unido e nos Estados Unidos. Em 2013, é lançado Americanah. Chimamanda publicou ainda uma 

coletânea de contos, No seu pescoço (The thing around your neck, 2009).  Sua palestra no TED em 

2009, O perigo da história única (The danger of a single story), é uma das mais visualizadas de todos 

os tempos. Sejamos todos feministas, título de famosa palestra de 2012, foi transformada em livro no 

ano de 2014. Em 2017, publicou Para educar crianças feministas – um manifesto (Dear Ijeawele, or a 

Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions), confirmando sua inserção nos debates em torno da 

promoção da igualdade entre mulheres e homens. 
3 Consideramos importante mencionar aqui o conceito de gênero, a fim de elucidar o caráter das relações 

que se estabeleciam neste contexto familiar. As dimensões políticas de tais relações são ressaltadas no 

conceito de Joan Scott, para quem “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar relações de poder” 

(SCOTT, 1991, 14). Sob a perspectiva de gênero, percebemos as relações próximas entre, de um lado, 

as representações, os valores e os comportamentos associados ao feminino e ao masculino, e de outro, a 

dinâmica de relações de poder experimentadas na esfera do cotidiano. 
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Resumo. Muito se discute na mídia o aumento da criminalidade no Brasil, 

entretanto pouco se fala da necessidade de educação acessível a todas as 

camadas da sociedade. Embora seja a Educação direito fundamental de 2ª 

dimensão, devidamente positivado em sede constitucional e reafirmado 

através de políticas públicas, notadamente, grande parcela da população não 

possui ao menos a escolaridade básica (alfabetização) em seu currículo. 

Pretende-se demonstrar com o presente estudo como criminalidade e falta de 

acesso à educação estão intimamente ligadas, inclusive as consequências de se 

operacionalizar a ressocialização dos presidiários internos do sistema 

carcerário brasileiro por intermédio da concessão de programas de educação 

durante o cumprimento de pena do recluso, em consonância com o Capítulo 

II, seção V da Lei de Execuções Penais (Lei. nº 7.210/84). Fora utilizada a 

metodologia de pesquisa descritiva-dedutiva após análise da legislação 

concernente ao tema, revisão bibliográfica e métrica de dados públicos 

divulgados pelo Infopen. 

. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo dados oficiais do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – 

Infopen, em 2019, a população carcerária no Brasil chegou ao total de 743.336 presos, o que 

em vias gerais, pode colocar o país entre um dos mais violentos do mundo. De se ressaltar 

que, em 2014, o déficit de capacitação de alocação no sistema prisional brasileiro já era de 

250 mil vagas, quando a população carcerária era de apenas 622 mil (INFOPEN, 2017). 

Entretanto, o aumento de presos nas carceragens, não vem diminuindo os índices de 

criminalidade nas ruas, o que nos leva a questionar o quão eficiente vem a ser a privação de 

liberdade na ressocialização dos indivíduos ali postos e que um dia retornarão ao seio do 

convívio social. 

Outro dado importante a se considerar, ainda que o lapso temporal da coleta de dados 

seja mais antigo, é o estudo realizado pelo professor Daniel Cerqueira do Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) do Rio de Janeiro, onde os resultados apontam que 

quanto maior a taxa de escolarização, menores serão os registros de violência: 

[...] a escolaridade das vítimas de homicídios no Brasil entre 1980 e 2010, e 

descobriu que quem estuda mais tem menos chances de morrer de forma violenta. 

Segundo o professor, a cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos fora da escola, a 

taxa de homicídio numa determinada localidade aumenta 2%. (GANDRA, 2016) 

 Corresponde aos resultados divulgados, ainda, que: 

[...] Nos 30 bairros mais violentos do Rio de Janeiro, por exemplo, em comparação 

aos 30 menos violentos, a taxa de reprovação é 9,5 vezes maior nos primeiros, o 

mesmo ocorrendo em relação à taxa de abandono, que é em torno de quatro a cinco 

vezes maior do que nos bairros menos violentos. (GANDRA, 2016) 

Depreende da pesquisa de Cerqueira que não adianta simplesmente encarcerar, adotar 

políticas de aumentar e endurecer penas, se faz necessário investir em educação de base para 

prevenir e em educação superveniente para ressocializar, se faz notório que em países cujo 

investimento em educação se faz presente desde à infância, a preocupação com os custos de 

combate a criminalidade são ínfimos, haja vista a sua taxa ser proporcionalmente menor. 

Assim, o estudo aqui proposto tem por objetivo aguçar uma análise crítica-reflexiva 

sobre a temática, como se verá adiante. 

2.  DO DIREITO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) consolidou, principalmente, o 

fato de que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem nenhuma 

discriminação e livres para se expressarem e opinarem. E, assim faz uma proposta no sentido 
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de que tanto os indivíduos, como os órgãos da sociedade se esforcem, por intermédio do 

ensino e da educação, a promoverem o respeito aos direitos e liberdades humanas, e ainda 

estimulem a adoção de medidas para assegurar o seu reconhecimento e sua observância 

efetiva e universa, entre toda a sociedade.  No dizer de Gomes (2011, p. 35) “Se consolida 

uma ética universal fundada no respeito à dignidade da pessoa humana, elegeu a educação 

como meio de promoção dos Direitos Humanos”.   

E, para que se tenha a efetividade dos direitos humanos, há necessidade de se observar 

alguns princípios para que efetivamente aquele que vive em sociedade se sinta fazendo parte 

da mesma.  Nesse sentido interessante é a afirmativa de Dallari (2004, p 13) quando afirma 

que: “Trata-se daquelas necessidades que são iguais para todos os seres humanos e que devem 

ser atendidas para que a pessoa possa viver com a dignidade que deve ser assegurada a todas 

as pessoas.”  Tem-se assim que para que efetivamente o princípio da dignidade humana possa 

ser exercido em sua plenitude, há de se garantir de forma indistinta que todos tenham 

assegurado vários direitos, dentre eles o direito de acesso a uma educação de qualidade, posto 

que assim se viabiliza que tenha melhores condições de uma existência digna. 

Há de se afirmar que a educação é uma forma de inclusão social, vez que conforme 

ressalta Gomes (2011, p.44) “o investimento na formação, capacitação e preparo do ser 

humano (capital humano) é a chave imprescindível para que se tenha uma vida digna”  e fora 

que a política de inclusão pela educação faz com que ocorra a “redução dos índices de 

violência, exclusão, pobreza e desigualdade social.”  A Educação em direitos humanos dá 

ênfase não somente na consolidação dos marcos institucionais e jurídicos já estabelecidos em 

cada país, como também, na perspectiva de se afiançar a paz social. (CANDAU, 2012). 

Com isso se verifica que direitos humanos e educação se encontram entrelaçadas para 

que seja possível se viabilizar a consolidação efetiva da igualdade, da liberdade, da justiça e  

da paz social, se concretizando dessa forma a plenitude da dignidade da pessoa humana em 

sua integralidade.  Para a educação se realizar há necessidade, segundo Silva (2009, p. 18) da 

conjugação “de vários atores sociais, a saber, o aluno, os pais, o professor, a instituição de 

ensino, as instituições de amparo aos menores, enfim, toda a sociedade”, demonstrando assim, 

que há necessidade de participação de todos que vivem na sociedade. 

E, o Brasil, sob a influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pauta a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88, consagrando o direito à 
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educação, conferindo-lhe o status de direito fundamental.  Assim, passa a ser um direito de 

todos e um dever do Estado e da família em sua concretização, devendo a educação ser 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando assim o pleno 

desenvolvimento da pessoa, e o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho (CRFB/88).  Vale aqui a digressão feita por Costa (2011, p. 48) ao afirmar 

que: ”nenhum outro direito, de todos os previstos, recebeu tratamento tão cuidadoso como o 

referente a educação, podendo, talvez, ser considerado um dos direitos sociais mais 

relevantes” 

Assim, na CRFB/88 em seu artigo 6º estabelece o direito á educação como um direito 

social fundamental, incluindo como uma norma constitucional de eficácia direta e imediata, 

sendo incluído no rol de cláusulas pétreas, razão pela qual o mesmo não pode ser modificado 

por um processo normal de emenda, sendo o assunto  inserido no título da ordem social, nos 

artigos 205 a 214.  Já o o art. 205 estabelece que a educação é um direito de todos, dando-lhe 

um caráter universal. Por outro lado o art. 206 situa alguns princípios que devem ser 

observados, podendo citar dentre eles:  igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino e gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.  Já dos 

artigos 209 a 214 foram estabelecidos normas de cunho organizacional e procedimental. 

As orientações com relação à aplicabilidade da Constituição, no que diz respeito a 

educação, é dada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (1996), e 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (2018).    E, o artigo 2º estabelece a educação 

como um dever do Estado e da família, repetindo assim o previsto em norma constitucional. 

De se observar que conforme consta na LDBEN, em seu artigo 22, uma das 

finalidades da educação básica é justamente a formação indispensável para o exercício da 

cidadania, onde se propõe considerar não só o aluno, mas também a realidade da escola, 

viabilizando que os educandos tenham ciência de sua inclusão na sociedade,  assim como de 

seus direitos e capacidade de ter uma visão critica sobre suas relações sociais. 

Deve, portanto, a educação ter como diretriz o oferecimento de condições materiais e 

formais para o pleno desenvolvimento de diversas capacidades, visando o aprimoramento 

individual do ser humano em plena condição de dignidade e liberdade, pois através dela se 

84



 

 

 

terá a possibilidade de fomentar os valores da cidadania, assim como a participação 

econômica e social, pois assim será possível a proteção do direito individual, e que vai 

possibilitar o bem comum e a efetivação da paz social.  

Vale aqui o comentário de Costa (2011, p. 23) quando ressalta que: 

Observa-se que há uma nova visão da educação decorrente das constantes mudanças 

operadas na sociedade, sendo incontroverso que esta é um requisito indispensável ao 

exercício da cidadania.  Por meio da educação e do exercício da cidadania, o 

individuo compreende o alcance de suas liberdades, a forma de exercício de seus 

direitos e a importância de seus deveres, permitindo a sua integração em uma 

democracia efetivamente participativa. 

Possível então afirmar que dentre os direitos sociais a educação se enquadra como um 

dos mais relevantes dos direitos fundamentais, vez que dá ao individuo a garantia de que o 

mesmo passará a ter condições de exercer o seu direito de cidadão, exercendo plenamente a 

cidadania em condições de igualdade.  Ocorre que embora se tenha a previsão constitucional e 

o arcabouço jurídico a atender a essa premissa, se tem que ainda encontramos diversas 

condições e realidades que acabam fazendo com que a educação não seja exercida em sua 

plenitude, fazendo assim com que o cidadão deixe de exercer plenamente seus direitos, e 

fiquem como massa de manipulação social. 

Importante salientar que isso se reforça no sentido de diminuir às distancias e 

desigualdades sociais existentes, para que todos possam ter condições possuírem as mesmas 

oportunidades, sendo interessante aqui ressaltar a colocação de Andrade (2010, p. 54) quando 

afirma; 

A educação, enquanto produto disponível a toda a sociedade, tende a diminuir as 

distâncias e desigualdades sociais, equalizando as oportunidades, densificando a 

consciência do igual e explicitando a noção do efetivo desigual, para muitos 

contribuindo no sentido de reduzir a sensação de injustiça social. 

Entretanto, importante salientar que a aprendizagem não é mecânica, é uma troca de 

saberes entre aluno e educador, sendo uma relação recíproca. “Nas condições de verdadeira 

aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 

reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo”. 

(FREIRE, 1996, p.26), o que demonstra que esse processo é de diálogo e troca sempre, pois 

há necessidade de haver a interação dos agentes sociais para um resultado que realmente 

consiga alcançar a igualdade. 

E, assim, todo cidadão tem direito a educação, pois através dela é possível dar 

dignidade e preparar cidadãos cônscios de suas responsabilidades sociais, razão pela qual a 
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mesma deve ser uma premissa na vida dos homens em todas as fases de sua vida, onde o 

aprender é necessário, pois é ele que dará a possibilidade do cidadão se tornar um ser 

efetivamente social, com condições de conhecer seus direitos e obrigações numa sociedade, 

que quase sempre é marcada pela massificação social em uma mídia que as impossibilita de 

pensar. 

3. A EDUCAÇÃO FORNECIDA AOS PRESOS 

 Como explanado anteriormente, a educação é um direito inerente a todo cidadão, 

sendo imprescindível seu exercício em toda fase da vida. Aos presos, a educação se torna 

ainda mais importante, por possibilitar a reintegração daquele indivíduo na sociedade, quando 

efetiva tal oportunidade dentro do sistema carcerário. Todavia, a realidade se mostra contrária 

ao analisarmos os dados quantitativos da população carcerária no Brasil.  

 A Lei nº 7.210/84 de Execução Penal – LEP em seu Capítulo II intitulado “Da 

Assistência” traz na seção V – “Da Assistência Educacional”, dispositivos referentes a 

implementação do ensino educacional nas unidades prisionais. Cumpre dizer, que a instituição 

do ensino nas penitenciárias se deu apenas em 2015 através da Lei 13.163/15 que alterou a 

LEP, ou seja, 31 anos após a promulgação da Lei de Execução Penal, sendo um atraso 

exorbitante às premissas já reconhecidas por instrumentos legislativos de suma importância ao 

nosso ordenamento jurídico. 

A LEP passou a dispor prerrogativas a serem observadas pelas unidades prisionais, 

para o fornecimento de assistência educativa aos presos, seguindo os preceitos de 

universalização, estabelecendo em seu artigo 10 a assistência ao preso, como um dever do 

Estado, incluindo o sistema educacional como uma das assistências. Além disto, seu art. 18  

dispõe que “o ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade 

Federativa”.  E, seu art. 40 elenca os direitos do preso, no qual no inciso VII é disposto que é 

direito do preso “a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa”.  

A população carcerária no Brasil tem crescido drasticamente nas últimas décadas, o 

que dificulta que o acesso à educação alcance todos os presos, por demandar não só de 

políticas públicas voltadas à educação, mas também de recursos financeiros subsidiados pelo 

Estado, que priorizem tal demanda. Segundo infopen, o número de presos em unidades 

prisionais no Brasil, no período de julho a dezembro de 2019, chegou ao total de 743.336 

presos – sem os dados das polícias judiciárias (federal, distrital e estadual) e batalhões de 
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polícia e bombeiros militares. (INFOPEN, 2019). Ou seja, uma marca elevada, e no que 

concerne ao grau de escolaridade das pessoas encarceradas, “51,3% destas possuem o Ensino 

Fundamental Incompleto, seguido de 14,9% com Ensino Médio 35 Incompleto e 13,1% com 

Ensino Fundamental Completo. O percentual de presos que possuem Ensino Superior 

Completo é de 0,5%. (INFOPEN, 2017).  

Quanto ao acesso à educação nos sistemas prisionais, apesar de suas premissas e 

valores importantes no que tange a ressocialização e volta do preso à sociedade, a educação 

não alcança todos os presos, segundo dados levantados pelo Infopen(2017), apenas 16,53% do 

total da população em unidades prisionais, tem acesso à educação no encarceramento.  

Apesar disto, o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN realiza medidas para 

que a educação se efetive nas penitenciárias, sendo este órgão, “responsável, juntamente com 

os estados, pelo desenvolvimento das Políticas de Promoção e Acesso à Educação no âmbito 

do sistema prisional e tendo no ano de 2019 desenvolvido as seguintes ações:  

Articulação com o Ministério da Educação (MEC) para realização do Exame 

Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) com 

previsão de participação de 73.000 pessoas presas e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) com previsão de participação de 40.000 presos; Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec Prisional) prevê a oferta de, 

aproximadamente, 16.000 vagas em 2019 para todo sistema prisional do país. O 

programa encontra-se em ajustes internos na Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica do MEC. Elaboração de processo para aquisição para doação de 

260.000 obras literárias para o projeto remição pela leitura beneficiando cerca de 

670.000 presos; qualificação dos espaços de oferta de educação no sistema prisional 

com doação de mobiliário escolar em 942 unidades prisionais em todo país. Já foram 

distribuídos para: AC, AL, AM, BA, CE, DF, MG, MS, PFCG, MT, PE, PI, RN, 

PFMOS, SE e TO. Parceria com a Defensoria Púbica da União – DPU para 

realização, ainda em 2019, do Concurso de Redação da DPU, estão incluídas as 

categorias para presos, estabelecimentos penais e servidores de execução penal.  

(DEPEN, 2019). 

 Além disto, para a realização das atividades há divisão pelo  infopen, das quais são 

efetuadas dentro das unidades prisionais, da seguinte forma:  

a)atividades de ensino escolar, que compreendem as atividades de alfabetização, 

formação de ensino fundamental até ensino superior, b) cursos técnicos (acima de 

800 horas de aula), c) curso de formação inicial e continuada (capacitação 

profissional, acima de 160 horas de aula), e d) atividades complementares, que 

abarcam os custodiados matriculadas em programas de remição da pena pelo estudo 

por meio da leitura, pessoas matriculadas em programas de remição pelo estudo por 

meio do esporte e pessoas envolvidas em demais atividades educacionais 

complementares (tais como, videoteca, atividades de lazer e cultura). (INFOPEN, 

2017) 

No entanto, apesar das medidas e projetos voltados à educação, e da previsão legal não 

só na LEP, mas também na Carta Magna, e LINDB, diante dos dados levantados pelo Infopen 
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2019 observa-se que estas não tem sido priorizadas efetivamente às pessoas submetidas ao 

cárcere, , e ainda que as atividades educacionais sejam pilares para a remissão do preso, não 

tem sido efetiva, sendo distante do acesso à população carcerária.  

4.  O REFLEXO DA EDUCAÇÃO NA RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOS 

É inegável o papel da educação na reconstrução da vida de uma pessoa ora condenada. 

Na sociedade, a educação é vista como uma forma de se alcançar o êxito no âmbito 

profissional e social. Isto é afirmado por Martins (2019, p. 12), quando diz que “no que tange 

à relação da educação no desenvolvimento da pessoa humana, a mesma enquadra-se num 

caráter considerado preventivo, ou seja, se existe uma base na educação, o índice de a pessoa 

seguir o rumo da criminalidade é menor.” 

Conquanto, ao sucumbir ao crime, e aos olhos da sociedade falhar na sua missão de 

sucesso, os detentos vislumbram na educação uma chance de se ressocializar e de construir 

um novo futuro, exercendo seu direito constitucional a educação e se desvencilhando de um 

mundo de transgressões. 

É sabido que, para se conseguir um bom emprego, se faz necessário não só um 

conhecimento técnico sobre o assunto, mas também uma educação formal. O mercado de 

trabalho tem estado cada dia mais competitivo e aqueles que não detêm nem mesmo a 

educação básica são deixados para trás. Os candidatos com menor nível de escolaridade são 

menos propensos a conseguirem uma vaga. Para um ex-detento essa situação se agrava ainda 

mais, pois dificilmente os empregadores tem interesse em trabalhadores que já foram privados 

de liberdade.  

A educação no cárcere representa uma categoria de educação de adultos que assume 

o propósito de escolarizar, conceber e preparar indivíduos temporariamente 

encarcerados para que, após o cumprimento do tempo de restrição da liberdade, 

sejam capazes de se reinserirem com decoro nos planos social e do trabalho, uma 

vez que esses indivíduos, majoritariamente, possuem restrita ou nenhuma 

escolarização (PEREIRA, 2011,p.40). 

Sem um emprego adequado, o ex-detento fica impossibilitado de retornar de forma 

efetiva para a sociedade, sendo economicamente independente, lhe dando a devida dignidade 

originada da atividade laboral legal e construindo sua nova identidade. Conforme afirmado 

por Quintal (2017, p. 35), “a educação no cárcere concorre para o processo de ressocialização 

do interno de modo que quando ele sair do cárcere seja capaz de angariar oportunidades mais 

dignas de (re) integração à sociedade”.  

88



 

 

 

Sendo assim, a educação dos detentos se torna uma necessidade no que se refere a sua 

ressocialização, haja vista que sem a devida educação, suas chances que já são pequenas se 

tornam ínfimas, e sua ressocialização impossível.  

Educação, qualificação e trabalho são os pilares da recuperação. É preciso elevar a 

escolaridade dos presos para que tenham uma visão de mundo diferente, além do  

conhecimento escolar. Paralelo a isso trabalhar a qualificação profissional para que 

possam ser inseridos no mercado de trabalho quando do cumprimento de sua pena. 

(ZNIN; OLIVEIRA, 2006, p.  43) 

Conquanto, para além do âmbito laboral, a educação a ser oferecida aos detentos 

também tem importante papel em sua relação com a sociedade. Isto se dá, pois por meio da 

educação os detentos se tornam seres mais pensantes, detentores de maior senso crítico. 

Através da educação, se é possível transformar a vida de uma pessoa que fora devastada pelo 

crime. Conforme é afirmado por Carvalho e Guimarães (2013, p.56): 

A essencial atribuição da educação, tanto na escola como no cárcere, é aprimorar as 

potencialidades dos indivíduos para formular decisões expeditas em cenários tão 

contraditórios quanto aqueles encontrados na sociedade contemporânea em 

permanente mudança. 

 

Cabe ressaltar, igualmente, a função apaziguadora da educação dentro cárcere. Além 

de preparar o detento para o mercado de trabalho e para o mundo, os estudos potencialmente 

podem se transformar em uma fuga da realidade, o ajudando psicologicamente no momento 

em que se está encarcerado. Conforme afirmado por Vasquez (2011, p.14), “reeducar a 

pessoa presa é ser educado novamente como tentativa de se modificar ou transformar o 

comportamento humano”, desta forma o efeito transformador exercido pela educação tem a 

possibilidade de acalentar o detento privado de sua liberdade. 

Sem uma educação formadora que venha contribuir para a vida fora dos presídios, os 

detentos ficam a mercê de sua própria sorte, tendo levado do tempo de reclusão apenas as 

experiências negativas, que acabam por ter o efeito contrário da ressocialização, os 

envolvendo ainda mais no mundo do crime.  

 Nesse sentido, observa-se o ciclo das dificuldades enfrentadas pelo Estado 

brasileiro. A falta de estrutura do sistema carcerário, sem uma política de 

acolhimento e recondução do cárcere para a sociedade, bem como a falta de 

investimento necessário nessa área, leva à intensificação da violência, contribuindo 

para elevar o alto grau de reincidência dos ex-presidiários e, consequentemente, 

retornarem à prisão novamente. (MARTINS, 2019, p. 22)  

 

Sendo assim, “o Estado moderno deve buscar a (re) construção dos direitos humanos, 

numa verdadeira opção pela preservação e defesa dos direitos fundamentais.” (LOUZADA, 
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FRANCA, CASTRO, 2019, p 178). Somente assim será possível inverter os dados de 

aumento de criminalidade e de população carcerária, haja vista o não ingresso ao sistema 

carcerário e o egresso realmente ressocializado e não martirizado, traumatizado e quiçá  mais 

perigoso do que quando do seu ingresso no sistema. 

3. CONCLUSÃO 

Conclui-se, portanto, que educação efetiva deve alcançar todos os cidadãos, e desse 

modo inclusiva desde o seu nascimento junto à sociedade, justamente para que possa alcançar 

a todos.  

Quando se trata de educação para a população encarcerada no Brasil, percebe-se  

haver  ausência de garantias fundamentais, evidenciando o desrespeito aos direitos humanos, 

violação de garantia constitucional do preso, e ao que parece  não havendo uma preocupação 

efetiva por parte do Estado, ou menos da própria sociedade, o que faz com que fique ainda 

mais complexo o processo de ressocialização dessas pessoas, diga-se “seres humanos”, que 

acabam por vezes sendo excluídos da sociedade, e passam efetivamente a viverem a margem 

da mesma.  

Não há como negar que a educação quando oferecida aos presos resulta em 

ressocialização bem sucedida, do contrário, quando não oferecida, ele retornará ao sistema 

pois aquele indivíduo que não consegue se inserir novamente na sociedade e se manter em um 

caminho lícito, acaba por repetir os delitos, tendo em vista que não há muitas oportunidades 

lhe sendo oferecidas e o estigma de “bandido” que lhe acompanha, contribuindo para a 

superlotação das cadeias brasileiras. 

Portanto, é cristalina a importância da educação também na vida dos detentos, como 

uma forma de garantir efetiva ressocialização, por meio do trabalho, da adequada relação com 

a sociedade e da nova perspectiva de vida, evitando uma nova detenção, e consequentemente 

auxiliando o Estado no que tange a superlotação das cadeias, visto gastar mais com a 

manutenção de presos encarcerados do que com a educação infantil. 
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Resumo. Este trabalho propõe analisar e discutir as relações entre vida urbana, 

modernização tecnológica e seu impacto no individualismo e no isolamento social 

de jovens e adolescentes. O objetivo do trabalho é verificar e analisar as percepções 

sobre o individualismo e isolamento social, nas relações interpessoais de jovens e 

adolescentes do Ensino Médio Técnico do IFRJ, Campus Volta Redonda e suas 

relações com a vida urbana e os processos de modernização tecnológica. O trabalho 

tem como foco os estudos urbanos sob o ponto de vista socioantropológico. Os 

estudos urbanos nascem a partir da assombrosa taxa de crescimento que marca as 

cidades estadunidenses no final do século XIX, nos anos 1980, com a formação da 

denominada sociedade em rede sob a influência dos novos meios de comunicação 

e informação, a experiência urbana, ganha novas características, particularmente, 

no que diz respeito às relações interpessoais. Neste trabalho, privilegia-se a 

experiência brasileira contemporânea e os processos de modernização, procurando 

compreender seus impactos em cidades de médio porte como Volta Redonda. A 

metodologia de pesquisa adotada no trabalho foi o levantamento bibliográfico o 

levantamento de documentos e a aplicação de questionários on-line para jovens e 

adolescentes do Ensino Médio Técnico do IFRJ, Campus Volta Redonda. Os dados 

evidenciam que há indícios de individualismo nos jovens e adolescentes do Ensino 

Médio Técnico do IFRJ - Campus Volta Redonda, entretanto, não é algo 

predominante, visto que é possível destacar em seus posicionamentos o diálogo, a 

preocupação com o coletivo e a busca de auxílio nas demandas dos outros. 

 

Palavras-chave: Individualismo, Isolamento Social, 

Urbanização, Modernização Tecnológica.   
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1 INTRODUÇÃO 

O foco deste trabalho de pesquisa foram os estudos urbanos, especialmente sob o ponto 

de vista antropológico. Esses estudos nascem a partir da assombrosa taxa de crescimento que marca 

as cidades estadunidenses no final do século XIX, particularmente, a cidade de Chicago, Illinois. 

Os inúmeros problemas relacionados ao rápido crescimento levaram no início do século XX, a 

formação do que mais tarde seria denominado por “Escola de Chicago”1. Esses estudos influenciam 

ainda hoje produções no campo da sociologia urbana. 

No Brasil os estudos sobre a vida urbana tiveram início nos anos 1970 e versavam sobre 

o fenômeno urbano e a organização social do meio urbano, o fenômeno acelerado de urbanização 

em determinadas regiões, as questões urbanas, as desigualdades sociais, entre outros. Entretanto, a 

partir da formação da denominada sociedade em rede sob a influência dos novos meios de 

comunicação e informação, a experiência urbana, ganha novas características, particularmente, no 

que diz respeito às relações interpessoais, é o que se propõe discutir neste trabalho de pesquisa. 

A partir da problemática das relações interpessoais na experiência urbana contemporânea, 

examina-se o tema do individualismo e do isolamento social, privilegiando a experiência brasileira 

e os processos de modernização dos meios de comunicação e informação, procurando compreender 

seus impactos em cidades de médio porte como Volta Redonda. Propõe-se analisar e discutir as 

relações entre vida urbana, modernização tecnológica e seu impacto no individualismo e no 

isolamento social de jovens e adolescentes. O objetivo do trabalho é analisar as percepções sobre 

esse tema nas relações interpessoais dos alunos do Ensino Médio Técnico do IFRJ, Campus Volta 

Redonda, e ainda, suas relações com a vida urbana e os processos de modernização tecnológica. 

A metodologia de pesquisa adotada no trabalho foi o levantamento bibliográfico de 

documentos e a aplicação de questionários on-line para jovens e adolescentes do Ensino Médio 

Técnico do IFRJ, Campus Volta Redonda. 

 

2 O NASCIMENTO DA SOCIOLOGIA URBANA E O DESENVOLVIMENTO DOS 

ESTUDOS SOBRE O INDIVIDUALISMO NOS CENTROS URBANOS 

Com o crescimento das cidades no final do século XIX e início do século XX, o estilo de 

vida urbano passa a ser objeto de estudos. Os estudos sobre a vida urbana foram iniciados na 

 
1 Escola de Chicago não se refere a uma escola propriamente dita, mas a um grupo de pesquisadores que se 

dedicaram ao estudo das transformações urbanas. 
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Universidade de Chicago entre 1912 e 1935 em decorrência do inchaço populacional da cidade e 

suas modificações sob efeito da industrialização, representando um contexto dentro do qual são 

visíveis novos fenômenos sociais, que abarcam desde mudanças na ordem econômica, demográfica 

e espacial, até alterações dos costumes, e também das formas de interação e de controle social 

(MADEIRA, 2003). Para Velho (2000), a gênese e o desenvolvimento da Escola de Chicago é um 

marco crucial na história das Ciências Sociais e dos estudos urbanos. 

As questões relacionadas ao individualismo, foco dessa análise, são também objeto de 

estudo dos pesquisadores da Universidade de Chicago. Um dos principais pontos abordados pelos 

estudos da sociologia urbana, diz respeito às mudanças na maneira de se relacionar em sociedade 

com o advento da inovação tecnológica e da urbanização acelerada das cidades. Havia um enorme 

interesse pela maneira como se entendiam as novas organizações físicas e sociais, como a planta da 

cidade, a indústria e a moral (COULON, 1995). 

Portanto, um fenômeno importante que instigou as pesquisas da Escola de Chicago foi a 

crescente taxa de imigração que culminou em problemas relacionados à vida urbana. A chegada de 

pessoas em grandes e acelerados fluxos, numa cidade despreparada para tal contingente, ocasionou 

a formação dos primeiros cortiços, onde seus moradores viviam em condições precárias, e 

ocasionalmente, a formação dos guetos (COULON, 1995). Tal fenômeno pode ser observado ainda 

na atualidade com a implantação de grandes plantas industriais em regiões despreparadas para o 

crescimento urbano. 

Ressalta-se que a Escola de Chicago surgiu da reunião de professores e alunos 

comprometidos com a realização de pesquisas, que envolveram o desenvolvimento de métodos de 

investigação que valorizavam o uso de diferentes documentos (cartas, jornais e minutas de 

processos) na análise científica e na realização do trabalho de campo sistemático. Os pesquisadores 

da Escola de Chicago trabalharam em três vertentes principais: o trabalho de campo e o estudo 

empírico; o estudo da cidade e seus problemas, tais como a imigração e a delinquência, o crime e 

as questões sociais; e a psicologia social, denominada interacionismo simbólico (FREITAS, 2002). 

As contribuições dos estudiosos desse movimento revolucionaram a forma como se compreende a 

Sociologia Urbana, levando o estudo das cidades e sua relação com os indivíduos a alcançar um 

grande desenvolvimento, motivo pelo qual as pesquisas realizadas e os métodos utilizados na época 

são tidos como base até os dias atuais para o desenvolvimento de novos projetos e análises. 

Dentre os pesquisadores da Escola de Chicago, e tendo em vista o foco deste trabalho, 

destaca-se Park, cujos estudos desenvolveram o conceito de região moral, no qual diferencia a 
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forma como o individualismo se apresenta de acordo com o meio que se estuda. Para o pesquisador, 

nas grandes cidades, vê-se cada vez mais as faces do anonimato e da impessoalidade nas relações, 

os laços de reciprocidade e proximidade com o outro são mais frágeis e mutáveis, enquanto em 

grupos menores, como em áreas rurais, observa-se uma vida comunitária, com relações de 

parentesco bem definidas, pessoais e diretas (COULON, 1995). 

Num contexto onde o anonimato predomina, como nos meios urbanos, torna-se possível 

transitar entre os grupos sociais com facilidade, uma vez que suas características pessoais adquirem 

liberdade de transfiguração e mutabilidade através da compreensão do indivíduo como ser 

independente, os limites dessa situação são demarcados psicologicamente e sociologicamente pela 

presença de laços de parentesco e relação social com o ambiente em que se vive, como bairros e 

vizinhanças, ainda que a organização familiar se dê de forma nuclear, com alguns indivíduos 

tendendo até ao isolamento. Como destacam os autores Velho e Machado da Silva (apud. VELHO, 

2000), seria característico da grande metrópole a possibilidade de desempenhar papéis diferentes 

em meios sociais distintos, não coincidentes e, até certo ponto, estanques. É o anonimato relativo. 

Não seria absoluto, porque a própria mobilidade favorece o deslocamento do indivíduo entre 

diferentes meios sociais, e dificulta a existência de áreas exclusivas. 

Para Velho (2000) a identificação de variáveis de urbanização e sua comparação com 

diferentes combinações, constituem um campo amplo, diversificado e duradouro de pesquisa e 

discussões. Um dos campos polos de análise seria a maior ou menor impessoalidade nas relações 

sociais, o autor destaca, que quanto maior a metrópole, maior essa impessoalidade. Desse modo, os 

relacionamentos pessoais, diretos, ou “face a face”, seriam típicos dos pequenos grupos, das 

comunidades, aldeias etc. Nas grandes metrópoles, prevaleceria a distância e a impessoalidade, 

favorecendo o anonimato dos indivíduos. Para o autor, 

 

A indiferença, o egoísmo, o narcisismo aparecem como expressão do individualismo 

associados à especificidade da vida metropolitana, à separação de domínios, à 

fragmentação de papéis, à perda de laços de comunidade, a deformações do capitalismo 

competitivo, à massificação, entre outros. Portanto, de um lado temos o individualismo(s) 

como força positiva de transformação, vinculado às ideias de liberdade e igualdade, 

rompendo com a opressão e rigidez de sistemas tradicionais de dominação e organização 

social como o feudalismo. De outro, o individualismo aparece como produtor de situações 

de desagregação e anomia sociais, rompendo com valores e redes de reciprocidade e de 

atuação pública (VELHO, 2000, p. 21). 

 

Esse individualismo chegaria, segundo o autor, na vida metropolitana, a formas agonísticas, 

levando os indivíduos a se organizar em famílias nucleares ou mesmo a ficar cada vez mais isolados, 
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estabelecendo relações mais impessoais e distantes com perda ou desagregação de redes de 

parentesco e de reciprocidade.  Tais características são ainda mais evidenciadas com a 

modernização dos meios de comunicação e informação e a formação da denominada sociedade em 

rede, é o que se discute a seguir. 

 

3 SOCIEDADE EM REDE: INDIVIDUALISMO E ISOLAMENTO SOCIAL 

Castells, estudioso contemporâneo que se dedicou também a compreensão dos impactos 

dos processos de urbanização, faz uma avaliação da Escola de Chicago, que segundo ele, é 

invalidada pela ideologia do “organicismo evolucionário”. Para o autor, a Escola de Chicago 

centrou sobre a cidade enquanto sítio de patologia social para os interesses analíticos de uma 

sociologia urbana. Castells considera sua abordagem dotada de uma ideia correta, porque considera 

o espaço determinado pelas “forças produtivas e pelas relações de produção que se originaram a 

partir delas” (GOTTDIENER, 1993). Segundo Castells (2000), o esforço teórico da Escola de 

Chicago domina ainda a apreensão da organização urbana, na literatura e na prática, seja através da 

retomada de seus temas clássicos ou através das críticas e reações suscitadas. Para o autor, a maioria 

das alternativas teóricas propostas por esses estudos dá apenas uma imagem invertida, sem redefinir 

os próprios termos da questão. 

Castells (2000) em uma de suas críticas à Escola de Chicago destaca que nas análises de 

Burgess (teórico desta escola), quando as condições de base mudam qualitativamente, a sua 

pretensão de universalidade cai por si só. Ainda, a noção de espaço, pouco explorada pela Escola 

de Chicago, terá grande importância para as análises de Castells:  

 

“... o espaço é um produto material como outros elementos materiais – entre outros, os 

homens, que entram também em relações sociais determinadas, que dão ao espaço (bem 

como aos outros elementos da combinação) uma forma, uma função, uma significação 

social. Portanto, ele não é uma pura ocasião de desdobramento da estrutura social, mas a 

expressão concreta de cada conjunto histórico, no qual uma sociedade se específica 

(CASTELLS, 2000; p. 181-182). 

 

 Desse modo, para Castells (2000), analisar o espaço enquanto expressão da estrutura social 

resulta consequentemente, em estudar sua modelagem pelos elementos do sistema econômico, do 

sistema político e do sistema ideológico, bem como pelas combinações e práticas sociais que 

decorrem dele. Portanto, rejeita a ideia de urbano, para ele o sistema urbano é apenas um conceito, 

e enquanto tal tem como única utilidade, a de esclarecer as práticas sociais, as situações históricas 
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concretas, ao mesmo tempo para compreendê-las e deduzir leis. O autor distingue dois elementos 

fundamentais da estrutura econômica: os meios de produção e a força de trabalho. Para ele o urbano 

é uma unidade de reprodução da força de trabalho. Sua concepção pela qual a organização social 

urbana é “explicada” em termos da problemática fiscal associada ao consumo coletivo conduz 

inextricavelmente a uma teoria da crise do capitalismo como um todo (GOTTDIENER, 1993, 

CASTELLS, 2000).  É inegável o papel que o capitalismo e as relações de consumo desempenham 

nas relações sociais. 

Ainda, os movimentos sociais urbanos terão grande importância para os estudos de Castells, 

esses movimentos estariam vinculados à problemática tratada por uma teoria do espaço, ou seja, o 

contexto socioespacial da luta de classes, o modo de produção, o Estado etc. Para Castells, os 

movimentos sociais urbanos ou refletem o conflito de classes ou a intervenção do Estado na área 

do consumo (GOTTDIENER, 1993). 

Com relação ao espaço, Castells (1999) aprofunda seus estudos inserindo as implicações 

das novas tecnologias da comunicação e da informação na esfera produtiva. Ele definiu o que ele 

chama de “novo espaço industrial”, caracterizado pela capacidade organizacional e tecnológica de 

separar o processo produtivo em diferentes localizações, ao mesmo tempo em que reintegra sua 

unidade por meio de conexões de telecomunicações e da flexibilidade e precisão resultante da 

microeletrônica na fabricação de componentes. Além disso, devido a singularidade da força de 

trabalho necessária para cada estágio e as diferentes características sociais e ambientais próprias das 

condições de vida de segmentos profundamente distintos dessa força de trabalho, recomenda-se 

especificidade geográfica para cada fase do processo produtivo. Isso porque a indústria de alta 

tecnologia apresenta uma composição ocupacional muito diferente da tradicional: organizada em 

uma estrutura bipolar em torno de dois grupos predominantes de tamanho aproximadamente 

similar, por um lado, força de trabalho altamente qualificada com base científica e tecnológica, e 

por outro lado, uma massa de trabalhadores não qualificados dedicados à montagem de rotina e às 

operações auxiliares. 

Essas implicações terão consequências com relação à própria organização dos centros 

urbanos. Ainda, para Castells (1999) não é possível esgotar a relação de ilustrações empíricas dos 

impactos reais da tecnologia da informação e da comunicação sobre a dimensão espacial da vida 

cotidiana. O resultado de observações diversas é um quadro similar de dispersão e concentração 

espacial simultâneas via tecnologias da informação. Cada vez mais, as pessoas trabalham e 

administram serviços de suas casas. Por conseguinte, a “centralidade na casa” é uma tendência 
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importante da nova sociedade. Porém não significa o fim da cidade, pois locais de trabalho, escolas, 

complexos médicos, postos de atendimento ao consumidor, áreas recreativas, ruas 

comerciais, shopping centers, estádios de esportes e parques ainda existem e continuarão existindo. 

E as pessoas devido à flexibilidade recém-conquistada pelos sistemas de trabalho e integração social 

em redes; com o tempo mais flexível, ressignificam esses lugares, tornando-os mais singulares à 

medida que circulam neles em um padrão cada vez mais móvel. 

Portanto, Castells (1999) caracteriza a sociedade contemporânea como “sociedade em 

rede”, deste modo, com a morfologia social definida por uma forma em rede. Uma sociedade 

globalizada, centrada no uso e aplicação de informação e conhecimento, cuja base material está 

sendo alterada aceleradamente por uma revolução tecnológica concentrada na tecnologia da 

informação e em meio a profundas mudanças nas relações sociais, sistemas políticos e de valores. 

Ainda com relação a essas mudanças e ressignificações, Bauman, sociólogo polonês, 

analisando a sociedade contemporânea, aponta essa sociedade como líquido-moderna, por 

conseguinte, para o pesquisador, ela sofre com as influências dos recursos tecnológicos e do 

neoliberalismo. Em seus estudos depara-se com uma sociedade em que o contrato social se vê 

fadado ao fracasso por conta do desequilíbrio entre liberdade e segurança. A quebra contratual faz 

com que nosso senso de comunidade seja rompido, pois opta-se pela "condição don-juanesca", em 

que a estratégia do carpe diem é uma reação a um mundo esvaziado de valores que finge ser 

duradouro (BAUMAN 2005). Tal opção abre uma brecha para que o mercado neoliberal veja a 

possibilidade de ascensão com políticas ultraindividualistas que colaboram para que a 

individualização se torne o destino e não uma opção. 

Nessa sociedade individualizada, segundo Bauman, do ponto de vista do indivíduo, busca-

se a salvação nas "redes”, cuja vantagem sobre os laços fortes e estreitos é tornarem igualmente 

fácil conectar-se e desconectar-se. Usam-se celulares para conversar, enviar e receber mensagens, 

de modo que se possa sentir permanentemente o conforto de "estar em contato" sem os desconfortos 

que o verdadeiro "contato" reserva. Substituem-se, aos poucos, os relacionamentos profundos 

por uma profusão de contatos pouco consistentes e superficiais (BAUMAN, 2005). 

Foge-se desse contato verdadeiro, por não aceitar o fato de sentir-se inseguro. Prevalece o 

medo da rejeição, ou de rejeitar alguém. Torna-se mais fácil utilizar a comunidade em rede para as 

interações sociais, e reduzir os relacionamentos ao modo "consumista", o único com que se sentem 

seguros e à vontade.  
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Andy Hargreaves escreve sobre as “séries episódicas de interação diminutas” que estão cada 

vez mais substituindo “as conversas familiares e os relacionamentos sólidos” (HARGREAVES, 

2003, apud. BAUMAN, 2005). Para o autor, expostos aos contatos facilitados pelas novas 

tecnologias da comunicação e informação, os indivíduos estão perdendo a habilidade de se 

engajar em interações espontâneas com pessoas reais. Prevalece a vergonha dos contatos frente a 

frente. Tende-se a pegar os celulares e apertar furiosamente suas teclas e escrever mensagens a fim 

de escapar das interações complexas, confusas, imprevisíveis, difíceis de interromper com as 

pessoas reais, logo, foge-se do contato com aqueles que estão fisicamente a sua volta. Deste modo, 

quanto mais amplas e superficiais são as nossas comunidades “fantasmas”, mais atemorizante 

parece a tarefa de construir e manter as relações de verdade, ou seja, as relações reais. As emoções 

são, portanto, extraídas desse mundo faminto por tempo e de relacionamentos atrofiados e 

reinvestidas em produtos de consumo (BAUMAN, 2005). E os jovens, como eles se envolvem 

nesse emaranhado intricado de relações? É o que se discute a seguir. 

 

4 OS JOVENS E ADOLESCENTES E AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO: INDIVIDUALISMO E ISOLAMENTO SOCIAL 

Quando falamos sobre os jovens no meio urbano, principalmente os do século XXI, 

concluímos que sua inserção na sociedade em rede é inevitável visto que as tecnologias da 

informação e comunicação além de inovadoras são muito atraentes. Essa juventude sofre influência 

do sistema político, econômico, ideológico e da relação entre eles na construção de sua própria 

identidade, como veremos a seguir. 

Segundo Beck (2010), com a inserção da mulher no mercado de trabalho, a estrutura da 

família tradicional foi modificada de tal modo que os relacionamentos não são mais um acordo 

econômico, em que as mulheres se casavam com seus parceiros para serem sustentadas e exerciam 

apenas o papel de reprodução e doméstico. Quando começaram a trabalhar, toda a dinâmica familiar 

foi alterada de modo a impulsionar a inserção precoce, dos membros da família, no mercado de 

trabalho. Todos começaram a serem vistos como mão de obra. Diante desse novo cenário, todo o 

sistema se reinventou para a preparação dos indivíduos para o mercado de trabalho, o sistema 

educacional estimulava a competitividade entre as crianças para serem levadas a entender que 

deveriam estar dentro daquela sociedade de consumo e almejar sempre mais, desenvolvendo 

hábitos como egoísmo, narcisismo, individualismo em suas personalidades. 
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Elliott (2018) sustenta em sua tese "a teoria do novo individualismo", em que o conceito 

está pautado em quatro pontos principais: autorreinvenção, desejo pela mudança instantânea, 

fascínio pela rapidez e preocupação com curto prazo. Nessa interpretação do individualismo 

contemporâneo, particularmente os jovens e adolescentes estão presos num ciclo vicioso de 

reinvenções, no qual estão constantemente na busca pela melhor versão de si mesmos. A sociedade 

de consumo os leva a crer que sempre precisam trabalhar em cima do que já são e possuem, de 

maneira que possam descobrir formas de progresso. 

Por conseguinte, vive-se numa sociedade imediatista em que a troca de bens materiais 

acontece em ritmo acelerado, o que faz com que os indivíduos se reinventem paulatinamente em 

curtos períodos. O anonimato, por sua vez, permite a redescoberta do “eu” sem grandes transtornos 

para a sociedade: o “eu” que se projeta em determinado ambiente não é obrigatoriamente o “eu” 

que se projeta em outro, tal qual o “eu” que se projeta hoje não é obrigatoriamente o “eu” que se 

projeta amanhã. Vive-se num constante consumo de vidas que não nos pertencem através das redes 

sociais e que nos apresentam uma imagem que se aproxima de um ideal de forma mais eficiente do 

que a vida que se leva. Assim busca-se transformar características físicas, psíquicas e emocionais 

baseados na visão que se consome de personalidades alheias que trabalham com sua própria 

imagem para uma massa, e muitas vezes não está diretamente ligada com a realidade de suas vidas 

privadas. 

O desejo pela novidade faz com que se desvalorize a pessoa que se é nesse momento. Como 

pode-se então sair de dentro das bolhas criadas por essa vivência virtual, particularmente tendo-se 

em conta que os próprios pensamentos são mutáveis? Como pode-se olhar o outro quando se está 

numa busca constante por nós mesmos? As novas tecnologias da informação e comunicação 

oferecem um cardápio de novas relações, abrindo possibilidades de redescoberta e estímulo dos 

desejos, entretanto, nessas relações, não se preocupa em firmar laços, uma vez que estes podem ser 

prontamente rompidos e descartados. 

Nessa nova era, instituições antes fixas e consideradas imutáveis adquirem um aspecto 

maleável e mais frágil. Os relacionamentos, sejam eles quais forem, subsistem sem garantia de 

estabilidade e durabilidade O que leva a insegurança a respeito deles. O sujeito, ao se deparar com 

uma relação em que se pode a qualquer momento ser renunciado, também se prepara para 

abandoná-la a qualquer tempo. Nesse contexto insere-se uma busca incansável pelo que se “é” e 

pela potencialidade que se pode alcançar. Ainda, todos aqueles com os quais se relaciona podem 

potencialmente ser abandonados. Deste modo, a confiança no outro é prejudicada e vê-se no eu a 
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possibilidade da segurança perdida nos relacionamentos. Deixa-se de dedicar tempo àqueles que 

o cercam para dedicar atenção à única pessoa que não poderia o abandonar, ele próprio. 

 

5 AS PERCEPÇÕES SOBRE O INDIVIDUALISMO E ISOLAMENTO SOCIAL, NAS 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS DE JOVENS E ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO 

TÉCNICO DO IFRJ 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi o levantamento bibliográfico, o levantamento de 

documentos e a aplicação de questionários on-line para jovens e adolescentes do Ensino Médio 

Técnico do IFRJ, Campus Volta Redonda. No mês de abril de 2020 foi disponibilizado para os 

alunos do Curso de Automação Industrial um formulário on-line com 19 questões sobre as relações 

interpessoais na escola, em casa, o sentimento de solidão e a tecnologia. Cento e vinte e cinco alunos 

dos diferentes períodos do curso responderam ao questionário on-line.   

A cidade de Volta Redonda, local onde foi colhida a amostragem da pesquisa, é 

caracterizada como uma cidade de influência regional, sendo destino para um conjunto de 

atividades e referência para um número expressivo de cidades. Ainda assim, é uma cidade do 

interior, no que ainda se destacam os relacionamentos pessoais, diretos, ou “face a face”, típicos 

dos pequenos grupos e comunidades. Tais características justificam o fato de alguns 

posicionamentos dos entrevistados se distanciarem do individualismo, como por exemplo, o alto 

percentual da amostra que alega conhecer seus vizinhos (72%). Esse distanciamento é mais evidente 

em grandes metrópoles. 

Com relação ao isolamento, aproximadamente 98,4% dos alunos que responderam ao 

questionário consideram que fazem muitas coisas sozinhos e 42,3% não se consideram infelizes 

por fazerem suas atividades sozinhos. Isso ocorre pois o isolamento social está arraigado na 

sociedade de modo a não ser inquietante a solidão e ainda para alguns tornar-se confortante 

permanecer a maior parte do tempo sozinho. 

Cerca de 96,8% dos jovens e adolescentes que responderam o questionário on-line afirmam 

que constantemente ou às vezes se sentem capazes de se aproximarem e se comunicarem com as 

pessoas ao seu redor, entretanto, o que parece contraditório, é que 60% deles afirmam ter 

dificuldades para fazer amigos. Isto revela, como apresentado por Bauman, que apesar de haver 

comunicação, ela é breve e não leva os indivíduos a uma aproximação real que culmine em 

formação de laços de forma contínua e duradoura, o que também é verificado pelos números 
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elevados de pessoas que se sentem isoladas das outras (73,6%) e não se sentem próximas a 

ninguém (50,4%)”. 

Como resultado dos dados obtidos, vemos que a maior parte das pessoas também prefere 

ouvir a falar em uma conversa, o que se dá pela necessidade de manter a superfície do anonimato 

que encontramos na teoria de Gilberto Velho, uma vez que, ao falar você se coloca em exposição e 

permite que o outro te conheça. 

No que diz respeito às relações dentro da família, a tese de Park sobre a região de moral  

também se confirma, ao mostrar que o anonimato e o individualismo são mais evidentes nos 

grandes centros urbanos, os estudantes destacam que preferem estar com seus parentes a se isolar e 

buscam sempre escutar os seus posicionamentos. 

Entretanto, percebe-se ainda que 56% da amostra considera que se descuida de suas 

amizades e familiares por estar conectado à Internet constantemente ou às vezes; e 64% delas 

afirmam que as pessoas que lhe rodeiam chamam-lhe atenção pelo uso excessivo da tecnologia, 

fatos que implicam no distanciamento afetivo mesmo quando existe uma proximidade física, o que 

é explicado por Hargreaves como “séries episódicas de interações diminutas” e se comprova pelo 

percentual (93,6%) de pessoas que afirmam às vezes ou constantemente se sentirem mais 

confortáveis utilizando o celular do que interagindo com os demais. 

Quando se direciona as perguntas para o ambiente escolar, nota-se que os reflexos do 

individualismo não se aplicam aos jovens e adolescentes do ensino médio técnico do IFRJ, uma vez 

que um percentual elevado de alunos afirma conhecer bem seus colegas de classe (57,6%) e prestar 

auxílio quando estes necessitam (96,8%), além de buscar escutá-los em ocasiões de conflito (96%). 

 

6 CONCLUSÃO 

Por fim, conclui-se que há indícios de individualismo nos jovens e adolescentes do Ensino 

Médio Técnico do IFRJ - Campus Volta Redonda, entretanto, não é algo predominante, visto que 

é possível destacar em seus posicionamentos o diálogo, a preocupação com o coletivo e a busca de 

auxílio nas demandas dos outros. A mesma análise é obtida ao estudar as relações dos estudantes 

com seus familiares e vizinhos. 

 No entanto, observa-se a forte presença de tecnologia em sua rotina o que lhes induz ao 

isolamento social ao optar por usar smartphone e estar conectado à internet do que interagir com as 
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pessoas ao seu redor, isso justifica a falta de vínculos fixos ao se relacionar com as pessoas visto 

que estão numa sociedade em rede. 
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Resumo. Este trabalho propõe analisar e discutir as relações entre vida urbana e 

violência social na cidade de Volta Redonda. Destacam-se os impactos da violência 

urbana nas perspectivas de jovens e adolescentes. O objetivo é verificar e analisar as 

percepções sobre a violência social, particularmente, como ela afeta as relações 

interpessoais, as concepções e as expectativas de jovens e adolescentes do Ensino 

Médio Técnico do IFRJ, Campus Volta Redonda, com relação às suas projeções de 

futuro, suas possibilidades de lazer, de avanço nos estudos e de projetos de inserção no 

mercado de trabalho. A partir de uma perspectiva socioantropológica o foco do 

trabalho são os estudos urbanos. Esses estudos se desenvolveram a partir dos 

inúmeros problemas relacionados ao rápido crescimento das cidades no início do 

século XX, e a formação de um campo de estudos em Chicago, influenciando ainda 

hoje produções no campo de uma sociologia urbana. No Brasil esses estudos 

desenvolveram-se a partir dos anos 1970. Neste trabalho, a partir da problemática da 

violência social no meio urbano, privilegia-se a experiência brasileira contemporânea, 

procurando compreender seus impactos em cidades de médio porte como Volta 

Redonda. A metodologia de pesquisa adotada foi o levantamento bibliográfico, de 

documentos e a aplicação de questionários on-line para jovens e adolescentes do 

Ensino Médio Técnico do IFRJ, Campus Volta Redonda. Os dados levantados na 

pesquisa revelam que a violência social está muito presente no cotidiano dos jovens e 

adolescentes tendo impacto nas suas perspectivas de lazer, estudo e inserção no 

mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Urbanização, Violência, Vulnerabilidade, Juventude.  
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1 INTRODUÇÃO 

Durante o século XVIII, com a primeira revolução industrial, evidenciou-se o crescimento 

dos centros urbanos. A segunda revolução industrial, no final do século XIX e início do século XX 

torna ainda mais evidente esse processo de concentração populacional nos centros urbanos e de 

vulnerabilidade e exclusão social de um grupo crescente da população urbana. 

A cidade vai tornando-se o lugar de concentração de dinheiro, da divisão do trabalho, da 

especialização, da criação de novas necessidades (SIMMEL, 1983; 1987). As transformações 

econômicas, políticas e culturais, que se intensificaram a partir dessa época, colocaram problemas 

inéditos para a humanidade, entre eles, os problemas relacionados à violência urbana. 

Neste trabalho de pesquisa, destaca-se os estudos urbanos, especialmente, sob o ponto de 

vista socioantropológico. Esta pesquisa visa analisar e discutir as relações entre a vida urbana e a 

violência social, particularmente, seu impacto nas perspectivas de lazer, escolarização e trabalho de 

jovens e adolescentes. O objetivo do trabalho é verificar e analisar as percepções sobre a violência 

social e como ela afeta as relações interpessoais, as concepções e as expectativas de jovens e 

adolescentes, com relação as suas projeções de futuro, possibilidades de lazer, de avanço nos 

estudos e de projetos de inserção no mercado de trabalho.  A metodologia adotada no trabalho foi 

o levantamento bibliográfico, o levantamento de documentos e a aplicação de questionários on-line 

para jovens e adolescentes do Ensino Médio Técnico do IFRJ, Campus Volta Redonda. 

 

2 OS ESTUDOS DE SOCIOLOGIA URBANA E A QUESTÃO DA VIOLÊNCIA 

Na sociologia, os estudos sobre o processo de urbanização desenvolvem-se na Alemanha, 

no final do século XIX e início do século XX, a partir das análises de dois pensadores sociais, Georg 

Simmel e Max Weber. A sistematização de uma Sociologia Urbana tem início, entretanto, no início 

no século XX, nos Estados Unidos da América, sob influência dos estudiosos alemães. 

Com o fim da Guerra Civil Americana (1861-1865), a cidade de Chicago recebeu uma leva 

de migrantes, acarretando seu crescimento populacional e em poucas décadas a cidade tornou-se 

grande, complexa e diversificada etnicamente e culturalmente. No início do século XX, é formada 

a Escola de Chicago, que realizou trabalhos e pesquisas sociológicas com base na cidade, 

preocupados com o principal problema que a assolava: a questão da imigração e organização do 

espaço urbano. Na Escola de Chicago Small foi o primeiro que se preocupou com a importância do 

habitat, mais tarde Park e Burgess aprofundaram os estudos. (BECKER, 1996, COULON, 1995). 
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Com relação à violência, Thomas e Znanieck, pesquisadores dessa escola concluíram que 

um dos elementos motivadores da violência urbana seria a desorganização social, ocasionada pelo 

processo de mudanças rápidas, econômicas ou industriais. Para eles a principal consequência da 

desorganização familiar é a delinquência juvenil (COULON, 1995). 

Park também estudou a desorganização e trata do problema da assimilação introduzindo o 

conceito de “homem marginal”. O “homem marginal” é o indivíduo que sai do seu grupo cultural 

e encontra-se na nova sociedade, bem mais complexa. Dividido entre dois mundos, mais do que 

um conflito cultural, ele vive um conflito psicológico. Os conflitos vividos pelo mesmo, o faz buscar 

e elaborar um novo mundo, baseado em suas experiências, ele se sente rejeitado pela falta de 

assimilação na sociedade (COULON, 1995). 

Por fim, Thasher analisa as gangues e diz que elas são uma resposta à desorganização social. 

Shaw e McKay também tentam entender a delinquência juvenil e a criminalidade, para eles era 

fundamental inserir aspectos como  a pobreza, a mobilidade urbana e a alta heterogeneidade da 

população que levam ao enfraquecimento do controle social e favorecem a desestruturação social. 

Para  os pesquisadores, o simples fato de morar em determinadas partes da cidade já era um indício 

de delinquência. Assim, consideravam que a delinquência diminuiria caso houvesse mudanças 

importantes, ou seja, melhorias na situação econômica e social dos jovens (COULON, 1995). Os 

estudiosos da escola de Chicago oferecem os direcionamentos para o entendimento dos problemas 

relacionados ao desenvolvimento urbano, incluindo aí a questão da violência. 

Para Velho (2000), no Brasil, assim como em Chicago, desenvolveu-se nos anos vinte, forte 

interesse pelas discussões sobre a criminalidade, principalmente por setores dos órgãos de 

segurança. Levava-se em conta a dimensão da miséria “terceiro mundista”, a iniquidade da crise 

social, que atingia proporções que instituíam novos parâmetros para a violência social. 

O desenvolvimento de uma Sociologia Urbana no país vai desencadear-se a partir dos anos 

1970. Gilberto Velho foi um dos teóricos influenciados pelos estudos de Simmel, Weber e as 

pesquisas da Escola de Chicago. Para o autor, apesar das contribuições dos teóricos alemães sobre 

o fenômeno urbano, a gênese e o desenvolvimento da Escola de Chicago, é marco crucial na 

história das Ciências Sociais e dos estudos urbanos (VELHO, 2000). 

Velho (2000) destaca a especificidade da realidade brasileira. Para o autor, a situação crítica 

e a dramaticidade da sociedade brasileira manifestam-se com especial clareza nos grandes centros 

urbanos, que são cenários produtores de novas formas de interação social e nos quais os conflitos 

assumem proporções assustadoras. É o que discutiremos no próximo capítulo. 
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3 VIOLÊNCIA URBANA E A VULNERABILIDADE SOCIAL NO BRASIL 

No Brasil o enorme crescimento da criminalidade é acompanhado por uma ampla 

divulgação pela mídia, tornando o cotidiano, especialmente nas grandes cidades, tenso e perigoso. 

O aumento da violência urbana ocorre associado, principalmente, ao crescimento do tráfico de 

drogas, que leva ao contrabando de armas e a formação de redes criminosas. Essas organizações 

criminosas se engajam no contrabando e sequestros, o que gera uma atmosfera ainda maior 

insegurança nos centros urbanos (VELHO, 2000). 

Deste modo, o problema da violência urbana no Brasil tem se agravado, sendo possível 

observar seu crescimento ao longo dos anos através de pesquisas, noticiários e na experiência 

cotidiana das cidades, conforme destaca-se neste trabalho. 

Segundo Rizzini e Limonge (2016), em 1980 foram 4.415 vítimas por armas de fogo, sendo 

que em 2012, este número chegou a 24.882, tendo um aumento de mais de 400% nesse dado sobre 

a violência. Pode-se citar também, que cerca de 70% das causas de morte dos jovens hoje no Brasil 

são por fatores externos e quase 40% desses casos são por homicídio. 

Os dados sobre a violência no país remetem a nossa história, as marcas do nosso passado 

escravocrata e racista. Após anos de luta, aqueles que viveram para serem libertos, não tiveram 

acesso a uma vida digna, muitos ficaram às margens da sociedade, sem oportunidades de trabalho 

remunerado e digno. Rizzini e Limonge (2016) destacam que tal realidade não é muito diferente da 

atualidade. Para as autoras, é inegável que as oportunidades não são as mesmas para cada indivíduo, 

logo, com relação aos jovens cariocas, ressaltam que um jovem negro e pobre da periferia, acaba 

tendo mais dificuldades para enfrentar os desafios que lhe são colocados do que outro jovem que 

nasceu na zona sul do Rio de Janeiro. Observam que a população jovem e negra é a maior vítima 

da violência urbana. 

Vivencia-se, ainda, uma difícil realidade, na qual não é possível sentir-se seguro em nenhum 

lugar, nem mesmo dentro das casas. Incorporou-se uma cultura do medo, muito influenciada pelas 

mídias sociais e noticiários televisivos, que bombardeiam as desgraças das mais diferentes 

localidades do país. As providências que os governos tomaram para combater a violência, não se 

mostraram eficazes, e não alcançaram os resultados esperados, pelo contrário em muitos lugares 

ela mudou o foco fazendo apenas com que a violência mudasse de lugar (RIZZINI e LIMONGE, 

2016). A violência urbana não está restrita as capitais e grandes centros, cidades de pequeno e médio 

porte são também tomadas por organizações criminosas e a disputa entre elas. 
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Portanto, compreender o atual quadro da violência no país é algo que demanda estudos e, 

principalmente, estabelecer quais medidas devem ser tomadas para mudar o quadro de violência 

atual. Acredita-se que uma das maneiras para minimizar o problema é dar oportunidades aos jovens 

de serem incluídos na sociedade, disponibilizando mais empregos, atividades de lazer e recreação 

como dança, esportes, e principalmente educação, mas o que se evidencia é um quadro de 

vulnerabilidade social e violência urbana. Mas afinal o que é vulnerabilidade social? A diversidade 

apresentada na construção do conceito em si, já demostra a complexidade gregária de tal processo. 

Cutter (CANÇADO et al, 2014) apresenta dezoito definições diferentes de vulnerabilidade 

social, selecionadas de estudos entre 1980 e 1995. Para Schumann (CANÇADO et al, 2014) o 

intuito foi de demonstrar as várias faces da vulnerabilidade social, relacionada às diversas 

abordagens e apresentadas em estudos desenvolvidos desde a década de 1980. O autor apresenta 29 

definições diferentes de vulnerabilidade, evidenciando a expansão do quadro conceitual até os dias 

atuais. O conceito mais recorrente de vulnerabilidade social a liga à pobreza, porém, não se restringe 

a pobreza, e sim está associado a um amplo campo de situações como desemprego, dificuldade de 

inserção social, violência etc. Logo, é insuficiente pensar em soluções meramente econômicas para 

esse tipo de problema, que é enraizado na sociedade e classificado como um problema estrutural. 

Cançado (et al, 2014) destaca perspectivas de diferentes autores para o debate. Assim, para 

Vignoli, a vulnerabilidade está associada a falta de acesso às oportunidades oferecidas pelo 

mercado, estado ou sociedade, indicando a carência de um conjunto de atributos necessários para o 

aproveitamento completo da estrutura de oportunidades existentes. Para Busso a vulnerabilidade é 

destacada como uma fraqueza social dos ativos que indivíduos, famílias ou grupos dispõem para 

enfrentar riscos existentes que implicam a perda de bem estar. 

Segundo Abramovay (et. al. 2002), a vulnerabilidade social é um resultado negativo da 

relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles 

indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais que 

provêm do Estado, do mercado e da sociedade. Ainda a vulnerabilidade inclui situações de pobreza, 

mas não se limita a ela. Agrega todo um complexo de discussões associadas ao debate sobre a 

vulnerabilidade social. As situações de vulnerabilidade social agravam diretamente os processos de 

integração social e, em algumas situações, fomentam o aumento da violência e da criminalidade. 

Compreende-se, portanto, a vulnerabilidade como um conjunto de fatores, sobrepostos de 

diversas maneiras e em várias dimensões, de modo a tornar o indivíduo ou grupo mais suscetível 

aos riscos e contingências (BRUSEKE, apud. CANÇADO et al, 2014). Cabe considerar, que seu 
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caráter multifacetado não é uma vantagem, e sim o grande empecilho para sua análise, na medida 

em que dificulta a definição de variáveis precisas e a construção de um indicador exato. Ainda 

assim, é inegável seu impacto do ponto de vista das relações sociais, e, particularmente, com relação 

ao objeto de estudo abordado nessa pesquisa que é a questão da violência social. 

Há, ainda, a relação entre educação e trabalho. Por um lado, nas vagas de trabalho a 

educação escolar tem sido mais cobrada, a exigência de qualificação profissional tem sido mais 

rígida e a cobrança pelo conhecimento de duas línguas tem sido maior. Por outro lado, não são 

acessíveis a alunos em situação de vulnerabilidade, particularmente aqueles que precisam conviver 

com situações de violência urbana. A violência afeta, portanto, na inserção no mercado de trabalho, 

de maneira que os jovens em situação de vulnerabilidade têm dificuldades em conseguir o primeiro 

emprego por conta das exigências que as empresas têm feito a novos contratados (CASTRO e 

ABRAMOVAY, 2002). A violência urbana tem impactos também com relação a educação. 

 

4 OS IMPACTOS DA VULNERABILIDADE SOCIAL E VIOLÊNCIA URBANA NA 

EDUCAÇÃO 

Com intuito de observar os aspectos relacionados ao desenvolvimento das cidades brasileiras 

foi criado o Observatório das Metrópoles que foi inserido no Programa Institutos do Milênio do 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) em 2005. O grupo de 

estudos já desenvolvia atividades de pesquisa desde os anos 1980, o observatório, entretanto, foi 

constituído somente nos anos 2000. O Observatório das Metrópoles começou a investigar as 

desigualdades das chances de escolarização de crianças e jovens das grandes cidades. Antes dessas 

pesquisas não era incomum a relação entre cidade e educação nos estudos urbanos (RIBEIRO, et. 

al 2016), porém pouco sabia-se da realidade brasileira. A principal hipótese era a possibilidade da 

divisão socioespacial da cidade surtir efeitos sobre os resultados na educação. Um dos principais 

trabalhos sobre o real impacto da segregação urbana sobre as oportunidades de um indivíduo foi o 

estudo de Wilson (apud. RIBEIRO, et. al 2016), onde ele explica a hipótese de que viver em uma 

vizinhança com alta concentração de pobreza afeta negativamente as chances de vida de uma 

pessoa, independentemente do nível de pobreza do indivíduo. 

Deste modo, existem evidências de que o desempenho escolar dos alunos está diretamente 

ligado a região onde sua escola está localizada, e ainda, se a localidade está sujeita a índices elevados 

de vulnerabilidade social e de violência urbana. Com relação à educação, Rizzini e Limonge (2016) 
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destacam que enquanto o jovem da periferia precisa muitas vezes deixar a escola para ajudar em 

casa, o das regiões mais ricas estuda em rede privada e passa as férias em outro país. É claro que o 

lugar onde eles nasceram não define quem vão ser, mas as oportunidades para o jovem morador da 

periferia são bem mais restritas. Assim, os aspectos relacionados à violência afetam a educação 

evidenciando que alunos e escolas que convivem com a violência estão mais sujeitos à 

vulnerabilidade social. 

Os dados de sistemas de avaliação nacional da educação destacam os impactos no 

desempenho dos alunos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB e no 

desempenho deles na Prova Brasil. As notas dos alunos nessas avaliações evidenciam que quanto 

mais sujeito à vulnerabilidade social for o local onde a escola se situa, menor tende a ser o 

rendimento dos alunos, e isto se deve também as menores oportunidades oferecidas a eles. Os 

alunos com os mesmos recursos culturais têm seus desempenhos distintos conforme o nível de 

vulnerabilidade social onde a escola se localiza, incluindo nesse aspecto a sujeição a violência 

urbana. As variações nos rendimentos dos estudantes com os mesmos recursos culturais mostram 

que as desigualdades produzidas pelo sistema escolar podem ser explicadas com base nas 

características que compõe o entorno da escola, ou seja, os territórios de alta vulnerabilidade social 

são mais propícios a desvantagens que acabam restringindo uma melhor oferta educacional aos 

estudantes. Essas desvantagens incluem: corpo docente menos qualificado e engajado, alunos com 

menores recursos familiares, baixo número de matrículas na educação infantil, corpo discente 

homogêneo e a internalização das dinâmicas sociais do território (RIBEIRO, et. al 2016). 

O acesso à cultura e ao lazer são apontados por educadores e pesquisadores como fatores 

relevantes que contribuem para a prevenção da expansão da violência urbana, evitando que jovens 

e adolescentes se insiram no mundo do crime (NASCIMENTO, BONINI, 2017) Deste modo, com 

relação ao combate a violência urbana, os recursos culturais são de suma importância. Mas como 

se apresenta a questão da violência urbana, é o que se discute a seguir. 

 

5 QUESTÃO DA VIOLÊNCIA NO BRASIL E EM VOLTA REDONDA 

Em 2013 o Observatório das Metrópoles (2020) elaborou o Índice de Desenvolvimento 

Urbano, que leva em conta o bem-estar do indivíduo promovido pelo Estado, nas questões coletivas 

de vida no ambiente construído da cidade, no bairro e na vizinhança. O pressuposto é que vários 

aspectos que circundam a moradia contribuem para a maneira como se dá a reprodução social 
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coletivamente na cidade. Os estudos desenvolvidos com base nessa metodologia vêm mostrando 

evidências relevantes sobre o papel dos padrões de segregação residencial na reprodução das 

desigualdades de condições urbanas e de oportunidades. Em Ribeiro (et. al 2016) é possível 

demonstrar que em metrópoles como o Rio de Janeiro a hierarquia socioespacial corresponde a 

fortes desigualdades em termos de bem-estar urbano. 

No que diz respeito ao índice de violência no estado do Rio de Janeiro e nas cidades com 

mais de 100 mil habitantes pertencentes a ele, considera-se o número de homicídios elevado. Nos 

dados leva-se em conta o número de óbitos por agressão, o número de óbitos por intervenção legal, 

o número de homicídios ocultos e o número de óbitos classificados como MVCIs (Mortes violentas 

com causa indeterminada), todos seriam na realidade homicídios (CERQUEIRA, et. al, 2019B). 

Segundo o Atlas da Violência (CERQUEIRA, et. al, 2019A) o estado do Rio de Janeiro é 

considerado um dos estados mais violentos do país, ficando atrás de estados do nordeste, cujo 

crescimento da violência, tem-se intensificado nas últimas décadas e tem sido destacado nos 

noticiários televisivos. Dos 27 municípios analisados no estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda 

está em 24º lugar, fica à frente de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, encontrados na região 

serrana do estado. 

Entre os fatores da violência cita-se as disputas por território entre milícias e tráfico de 

drogas. A violência no estado já perpetuava a anos por conta das brigas entre facções (CV- 

Comando Vermelho, ADA- Amigos dos Amigos, TCP- Terceiro Comando Puro, entre outras), mas 

nos últimos anos tem crescido também a presença das milícias, até mesmo nas cidades do interior. 

As brigas entre os traficantes de drogas e os milicianos têm contribuído com o aumento da violência, 

juntamente com a política de segurança do Estado que não atinge o foco central que é a questão da 

desigualdade social. Observa-se, que a violência perpetua e é elevada no grupo de jovens entre 15 

e 24 anos, pobres, que não tem estudo, não trabalham (CERQUEIRA, et. al, 2019B) e que, portanto, 

estão em situação de vulnerabilidade social. Indubitavelmente esses dados podem mudar também 

com investimentos em segurança pública.   

Embora tenha ficado no final do ranking das cidades aqui citadas, Volta Redonda em 2019, 

apresentou dados preocupantes de violência, segundo o Instituto de Segurança Pública - ISP, do 

Rio de Janeiro, principalmente tratando-se de assassinatos e tentativas de homicídio. Somente entre 

janeiro e março do ano passado foram registrados 23 assassinatos e 47 tentativas de homicídio, no 

ano de 2017 foram registrados 11 assassinatos e 19 tentativas de homicídio. Segundo o ISP-RJ, 

Volta Redonda é a cidade onde a violência em todas as áreas incluindo roubo, furto, homicídio 
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doloso e prisão em flagrante, mais cresceu entre as maiores cidades do Sul do Rio. Segundo meios 

de comunicação, violências tipo o roubo teve um aumento de 23,7%; furto 28,6%; homicídio doloso 

25,6% e prisão em flagrante 1,8% (PORTAL G1, 2019; DIÁRIO DO VALE, 2019). 

 A criminalidade e a insegurança nas ruas dos centros urbanos não chegam a ser uma 

novidade, mas ressalta-se que nas últimas décadas tem atingido dimensões epidêmicas, afetando 

toda a sociedade. (VELHO, 2000). Portanto, a violência urbana se dá em vários níveis, mas os mais 

afetados são as camadas populares, que residem nas regiões periféricas. São nesses grupos que se 

concentra o grande número de mortos, sobretudo, homens jovens e negros. Acredita-se que tal 

realidade, tem impacto, principalmente, entre os jovens e adolescentes, que estão sendo inseridos 

nas relações sociais além do ambiente familiar e escolar. 

 

6 AS PERSPECTIVAS SOCIAIS DE JOVENS E ADOLESCENTES E SUAS 

PERCEPÇÕES SOBRE A VIOLÊNCIA URBANA 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi o levantamento bibliográfico e o levantamento 

de dados a partir da aplicação de 95 questionários para jovens e adolescentes matriculados no 

Ensino Médio Técnico do IFRJ. A partir dos dados de pesquisa é possível identificar como a vida 

urbana e a violência social na cidade de Volta Redonda impacta nas perspectivas desses jovens e 

adolescentes com relação a suas relações interpessoais, suas concepções e expectativas, suas 

projeções de futuro, possibilidades de lazer, de avanço nos estudos e de projetos de inserção no 

mercado de trabalho. 

Questionados sobre o que é a violência, os dados demonstram que os entrevistados tem 

uma visão clara do que é violência social e urbana, identificando aspectos como brigas, agressões, 

roubos, vandalismo ao patrimônio público e privado, a estrutura física do local de moradia precária 

e malcuidada, as relações interpessoais hostis, o ambiente social violento e formação de gangues, e 

o clima familiar opressivo, marcado por episódios de violência doméstica, vivência hostil entre os 

membros da família. Os aspectos estão associados ainda a vulnerabilidade social. 

Sobre ter presenciado algum episódio de violência na cidade, a maioria dos entrevistados 

(85,3%) responderam que sim, logo que já presenciaram algum tipo de violência na cidade. Os 

resultados da pesquisa confirmam ainda a proximidade da violência, deste modo, 97,9% já 

observou casos de violência sobre seu bairro nos meios de comunicação. O aumento das notícias 

nos meios de comunicação sobre a violência urbana é percebido por 55,8% deles. O resultado 

113



 

 

 

confirma as referências teóricas sobre essa ampliação nos meios de comunicação de notícias sobre 

a violência urbana, e, ainda, os dados do Atlas da Violência 2019 sobre o crescimento da violência. 

A violência urbana afeta algumas vezes as relações interpessoais 61,1% dos entrevistados 

e frequentemente para 11,6% deles. A pesquisa destaca que a violência altera o cotidiano das 

pessoas e principalmente dos jovens. Os dados confirmam que a violência altera a maneira com que 

os pais se preocupam com os filhos e como isso pode mudar o cotidiano deles. Ao serem 

perguntados se a violência urbana já afetou seu bairro ou cidade de maneira que seus pais se 

preocupassem em o acompanhar em lugares que tenha marcado algum compromisso, 36,8% dos 

entrevistados responderam que frequentemente e 43,2% responderam que algumas vezes. 

Nas discussões deste trabalho de pesquisa, aponta-se que o lazer urbano contribui para a 

inserção dos jovens na sociedade, os tirando da rua e dos perigos que a violência pode trazer. A 

pesquisa confirma que também os jovens veem que as opções de lazer urbano trariam maior 

inserção dos jovens na sociedade, a maioria deles (89,5%) concorda que as atividades de lazer são 

de fundamental importância para a inserção dos jovens na sociedade. 

Com relação à inserção no mercado de trabalho, 12,6% responderam que trabalham e 

87,47% responderam que não. O resultado era esperado, visto que os alunos entrevistados, pelas 

características da formação e pela idade geralmente dedicam-se aos estudos. Mas sobre os projetos 

de inserção no mercado de trabalho 80% responderam que a cidade não oferece oportunidades 

significativas. Apesar de haver projetos de inserção dos jovens em empresas não existem vagas 

suficientes e as especificações faz com que nem todos os jovens estejam inclusos. 

Com relação aos estudos os dados revelam que os entrevistados almejam um futuro mais 

qualificado no mercado de trabalho. Quase a totalidade dos entrevistados (95,8%) desejam terminar 

o Ensino Médio e fazer curso superior, e desses, 26,3%, se especializar na área de formação. 

A violência urbana influencia seus projetos de estudo; destaca-se com relação a esse item 

a vulnerabilidade social, que coloca alunos em situação de desfavorecimento em relação a outros. 

Ainda, 81,1% já presenciaram episódios de violência escolar. Sobre o tipo de violência vivenciada 

na escola destaca-se a agressão verbal e a agressão física, que afetam também os projetos de estudos 

dos alunos. 

Com relação ao entorno do IFRJ, 42,1% responderam que presenciaram episódios de 

violência, e 50,5% dos entrevistados conhecem alguém que tenha vivido ou presenciado situações 

de violência urbana no caminho para o IFRJ. Nesse trabalho de pesquisa, destaca-se que o entorno 

é fator importante do ponto de vista da qualidade da educação. 
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7 CONCLUSÃO 

A partir do trabalho de pesquisa foi possível identificar que a violência social e as 

desigualdades sociais, que são características do cenário brasileiro e da cidade de Volta Redonda, 

têm impactado as relações interpessoais, as concepções e as expectativas de jovens e adolescentes 

do Ensino Médio Técnico do IFRJ do Campus Volta Redonda, com relação as suas projeções de 

futuro, as possibilidades de lazer, e avanço nos estudos e projetos de inserção no mercado de 

trabalho. 

Pode-se observar a partir dos dados coletados o aumento da violência urbana, e os dados 

levantados na pesquisa confirmam seu impacto para os jovens e adolescentes. 

O acesso à escolarização, as oportunidades de lazer e de acesso ao emprego por meio de 

programas de inserção no mercado de trabalho seriam fatores a contruir com a dimunuição da 

vulnerabilidade social e da violência urbana. 

 

REFERÊNCIAS 

ABRAMOVAY, Miriam et, al. Juventude, Violência e Vulnerabilidade Social na América 

Latina: Desafios para Políticas Públicas. Brasília: UNESCO, BID, 2002. 

BECKER, Howard. Conferência: A Escola de Chicago. IN: MANA. Estudos de Antropologia 

Social. Vol. 2. nº2, outubro de 1996. 

CANÇADO, T.; SOUZA, R.; CARDOSO, C. Trabalhando o conceito de Vulnerabilidade 

Social. XIX Encontro Nacional de Estudos Populacionais. São Pedro, SP, 2014. 

CASTRO, Mary; ABRAMOVAY, Miriam.  Jovens em situação de pobreza, vulnerabilidades 

sociais e violências. Cad. Pesquisa, São Paulo, n. 116, julho 2002. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742002000200007. Acesso em 01 

de julho de 2020. 

CERQUEIRA, Daniel, et. al. Atlas da Violência 2019. Brasília: Rio de Janeiro: São Paulo: Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019A. 

CERQUEIRA, Daniel, et. al. Atlas da Violência: retratos dos municípios brasileiros. Rio de 

Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, 2019B. 

COULON, Alain. A Escola de Chicago. Campinas, SP: Papirus, 1995. 

115



 

 

 

DIÁRIO DO VALE.  27 de abril de 2019. Disponível em: https://diariodovale.com.br/regiao/volta-

redonda-tem-alta-no-numero-de-homicidios-e-tentativa-de-homicidios-no-trimestre/. Acesso em 06 de 

julho de 2020. 

NASCIMENTO, Rodrigo Rodrigues. BONINI, Luci Mendes de Melo. A cultura como um 

instrumento de combate à violência urbana. Revista Âmbito Jurídico.01/09/2017.Disponível em: 
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-penal/a-cultura-como-um-instrumento-de-combate-a-

violencia-urbana/.Acesso em 24 de junho de 2020. 

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLIS. Disponível em: 

https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/. Acesso em 25 de maio de 2020. 

Portal G1. Disponível em: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/videos/v/volta-redonda-e-

cidade-onde-violencia-mais-cresceu-entre-as-maiores-cidades-do-sul-do-rio/7865714/. Acesso em 

06 de julho de 2020. 

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; KOSLINSKI, Mariane Campelo; ZUCCARELLI, Carolina; 

CHRISTOVÃO, Ana Carolina. Desafios urbanos à democratização do acesso às 

oportunidades educacionais nas metrópoles brasileiras. Educ. Soc., Campinas, v. 37, n. 134, p. 

171-193, Mar. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

73302016000100171&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em 25 de maio de 2020. 

RIZZINI,Irene e LIMONGE, Natalia da Silva. Percepções Sobre Violência no Cotidiano dos 

Jovens. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 19, n. 1, p. 33-42, jan./jun. 2016. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-49802016000100033&script=sci_abstract&tlng=pt. 

Acesso em: 29 de outubro de 2019.   

SIMEL, Georg. A metrópole e a vida mental. IN. VELHO, Otávio Guilherme (org.). O Fenômeno 

Urbano. Rio de Janeiro, Guarajara, 1987. 

SIMMEL, Georg. O Estrangeiro. IN: MORAES FILHO, Evaristo de. Georg Simmel: Sociologia. 

São Paulo: Ática, 1983. 

VELHO, Gilberto. Individualismo, anonimato e violência na metrópole. Horizontes 

Antropológicos, Porto Alegre, ano 6, n. 13, p. 15-29, jun. 2000. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Programa Jovens Talentos da FAPERJ. 

116



 

 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Iohana Viana Araujo A1*, Kaline Faria de Jesus B2 e Maria Cristina 

Alves Delgado de ÁvilaC1 

 
1 Centro Universitário de Barra Mansa 

*Autor correspondente ( Kalinefj@hotmail.com ) 

 
Grupo Temático: Ciências Humanas e Desenvolvimento Social 

 
Resumo. Inicialmente, será relatado como o cenário mundial foi impactado pela 

crise sanitária do novo coronavírus, e suas mudanças na sociedade. Contudo, 

como traz o título do artigo, a pesquisa tem por objetivo trazer à tona a discussão 

sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher durante a pandemia 

mundial no Covid-19. A priori, serão levantados os dados estatísticos dos casos  

de violência contra a mulher, e posteriormente será feita uma breve análise dos 

referidos dados pelo método comparativo, a prior serão destacados os dados de 

violência contra a mulher antes da pandemia do novo coronavírus e após a 

pandemia, em razão da adoção de medidas restritivas de isolamento social 

adotadas pelos países em que a propagação do vírus se deu de forma 

descontrolada, trazendo risco à sociedade em um todo. Serão tratadas também 

como as mudanças no ambiente familiar impactaram a vida de mulheres vítimas 

de violência, uma vez que estas passaram a ser obrigadas a ficarem ainda mais 

próximas de seus agressores em razão da convivência contínua resultante da 

quarentena, destacando ainda como os casos estão silenciados estatisticamente. 

No mais, visto que o enfrentamento para a violência já vem sendo discutido por 

anos no Brasil primordialmente no âmbito jurídico, o trabalho tratará em sua 

última seção quais medidas foram implementadas nesse novo contexto, a fim de 

dar acessibilidade aos meios de denúncia, sendo levantado o questionamento se 

essas medidas são acessíveis a todas as mulheres vítimas de violência doméstica, 

tendo em vista a realidade socioeconômica do país. 

 
Palavras-chave: Violência 1. Mulher 2. Pandemia 3

117



 

1 INTRODUÇÃO 

É inegável que o Brasil apresenta altos índices, em constante crescimento no que se 

refere à violência contra a mulher. Em suas diferentes formulações e modalidades, estas 

brutalidades estão presentes no cotidiano da mulher brasileira em seu trabalho, em ambientes 

públicos e principalmente em seu próprio lar. Com o advento do distanciamento social 

justificado pela pandemia da COVID-19 que vem assolando o mundo no ano de 2020, 

levanta-se uma preocupação geral com as mulheres que vem sendo obrigadas a se colocarem 

em distanciamento social, porém não estão seguras em suas próprias casas. 

O presente artigo busca, por meio de uma revisão bibliográfica e documental, analisar 

e discutir os efeitos da pandemia na vivência das mulheres brasileiras. Inicialmente, se traça 

uma visão geral sobre a violência contra a mulher, trazendo inclusive, dados recentes 

levantados no país. Em um segundo momento, aborda-se o contexto da pandemia, em 

especial trazendo dados atualizados concernentes à relação do isolamento social e o aumento 

de casos de violência contra a mulher. Posteriormente, é feita uma análise crítica em relação 

às medidas protetivas tomadas diante do aumento do índice de violência às mulheres na 

pandemia. 

A discussão sobre a violência contra a mulher em face da pandemia da COVID-19 se 

faz necessária, pois a proteção para com a integridade física, moral, psicológica, sexual e 

patrimonial é de cunho mundial, devendo ser observada especialmente em contextos 

pandêmicos onde diversas mulheres se encontram em situação de vulnerabilidade no âmbito 

doméstico e familiar. 

 

2 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 
 

A violência contra a mulher é uma infeliz realidade brasileira, uma vez que 

diariamente mulheres em todo o país são agredidas das formas mais inimagináveis, 

envolvidas em um ambiente de medo constante. Segundo o Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ  pode-se definir a violência contra a mulher como sendo: 

(...) qualquer conduta – ação ou omissão – de discriminação, agressão ou 

coerção, ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher e que cause 

dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, 

psicológico, social, político ou econômico ou perda patrimonial. Essa 

violência pode acontecer tanto em espaços públicos como 

privados.(CNJ,2020 
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Sendo assim, é possível estabelecer que, a violência contra a mulher é aquela que cause 

um dano de qualquer natureza pelo motivo da vítima ser mulher. O CNJ(2020) ainda lista as 

diferentes modalidades de crueldade vivenciadas por mulheres, podendo esta brutalidade ser 

uma violência de gênero, violência doméstica, violência familiar, violência física, violência 

institucional, violência intrafamiliar, violência moral, violência patrimonial, violência 

psicológica e a violência sexual, modalidades estas previstas também na Lei Maria da Penha, 

em seu artigo 7º. 

Como visto, há uma pluralidade de formas de se exercer a violência contra a mulher, 

sendo algumas de forma explícita e visível, de maior facilidade para fins de identificação e 

denúncia. Conquanto, em algumas modalidades de violência contra a mulher, como por 

exemplo, a doméstica ou familiar, a opressão é realizada no âmbito particular, de forma 

velada dificultando a constatação de sua incidência e o seu combate. 

Esta tese se comprova por meio dos dados colhidos pelo Instituto de Pesquisa 

Datasenado, que, em 2019, realizou uma pesquisa mapeando a Violência Contra a Mulher 

no Brasil, e os dados são alarmantes. Durante a pesquisa, o órgão realizou entrevistas com 

2.400 mulheres de todas as unidades da Federação. (DATASENADO, 2019). 

Observa-se que esta violência tem início cedo na vida das mulheres, já que 69% das 

mulheres sofreu uma violência na idade de 19 aos 29 anos. Foi constatado que 60% dos 

entrevistados conhece alguma mulher que sofreu algum tipo de violência doméstica ou 

familiar. Segundo a pesquisa, 27% de mulheres entrevistadas declararam já terem sofrido 

algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. Deste número, 66% 

sofreram violência física, 52% violência psicológica, 36% violência moral, 16% violência 

sexual e 11% violência patrimonial. (DATASENADO, 2019). 

O estudo trouxe ainda, a informação de que 37% foram vítimas de ex-companheiros, 

enquanto 24% ainda convivem com o agressor. Fora relatado, igualmente, que 41% sofreram 

agressões enquanto ainda havia laço de relacionamento com o agressor. Após a agressão, 

75% das mulheres não procurou uma ajuda médica, mesmo quando a agressão fora de 

natureza física. No que tange a denúncia dos referidos casos, o Datasenado(2019) constatou 

que 68% das mulheres afirmam que o medo pelo agressor foi o principal fator para não 

denunciar o fato, e 34% das mulheres agredidas dependem economicamente do parceiro. 

Os dados supracitados demonstram a triste vida de diversas mulheres brasileiras, 

subjugadas as mais cruéis e distintas formas de violência, onde pelo menos 36% das mulheres 
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brassileiras já sofreram violência doméstica, o que representa uma grande parte da população 

feminina, e ainda a falha do Estado e da sociedade em proteger as mulheres.  Fora que ainda 

se caracteriza que 71% das entrevistadas declararam viver em um país machista, onde 56% 

acreditam que as mulheres não são respeitadas no Brasil e 31% defende que o local em que 

as mulheres são menos respeitadas são em suas próprias casas. (DATASENADO, 2019), 

Porém, impede ressaltar que no Brasil há uma legislação vigente que visa proteger as 

mulheres brasileiras, sendo esta a lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, popularmente 

conhecida como Lei Maria da Penha, que fora um marco nacional no que tange a coibição 

das diferentes formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em seu primeiro 

artigo, a referida lei dispõe: 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados 

internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre 

a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar. (BRASIL, 2006) 

 

Conquanto, apesar da existência da Lei Maria da Penha resta insuficiente no momento 

em fetivar a proteção a mulher. Apenas 19% das mulheres brasileiras detém conhecimento 

de fato em relação ao referido mecanismo legal, e tão somente 30% acreditam que a lei nº 

11.340/06 protege as mulheres. Para 60% das mulheres, a única forma de coibir a violência 

doméstica e familiar seria a formulação de penas mais severas para os agressores. 

(DATASENADO, 2019) 

Sendo, resta claro que a violência contra a mulher no Brasil, em especial a doméstica 

e familiar, é uma parte disforme, porém inegável de nossa sociedade. É uma realidade que 

está dentro dos lares e das vidas de milhares de brasileiras. 

 

3 ÍNDICES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

EM FACE DE UM BRASIL PANDÊMICO 

O novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19 tem 

aterrorizado o mundo em 2020. Tendo os primeiros casos na China em 2019, e atingindo o 

Brasil em meados  de março do presente ano, e segue contaminando muitas pessoas no país. 
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A doença é considerada de alto contágio, e por este motivo, é indicado pela Organização 

Mundial de Saúde -  OMS uma série de protocolo de prevenções, em especial, o isolamento 

social: 

Dentre as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

o combate à pandemia, destaca-se o isolamento dos casos suspeitos e o 

distanciamento social, estratégias fundamentais para conter o aumento exponencial 

dos casos da doença e a sobrecarga no serviço de saúde. (MARQUES, et al, 2020) 

 

Conquanto, as medidas de isolamento, embora eficientes no combate a COVID-19, 

trás imensos malefícios as mulheres brasileiras. O ato de se permanecer em casa em tempo 

integral pode tornar-se uma medida mortal, haja vista a grande incidência de violência contra 

a mulher ocorrida no âmbito doméstico ou familiar, conforme dados já citados. Muitas 

mulheres têm vivenciado durante a pandemia um cenário tão caótico quanto o da saúde 

mundial, recheado de agressões, abusos e até mesmo cárcere privado. 

 

No isolamento, com maior frequência, as mulheres são vigiadas e impedidas de 

conversar com familiares e amigos, o que amplia a margem de ação para a 

manipulação psicológica. O controle das finanças domésticas também se torna mais 

acirrado, com a presença mais próxima do homem em um ambiente que é mais 

comumente dominado pela mulher. A perspectiva da perda de poder masculino fere 

diretamente a figura do macho provedor, servindo de gatilho para comportamentos 

violentos. (VIEIRA; GARCIA; MARCIEL, 2020) 

 

Este fato se comprova por meio de diversos dados coletados nos últimos meses. 

Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos  - ONDH, no mês de março, quando 

se deu início ao isolamento social, ocorreu um aumento de 18% no número de denúncias no 

Disque 100 e Ligue 180 (MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 2020). Igualmente, segundo dados fornecidos pelo CNJ e pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, os índices de feminicídio cresceram 22,2% de março a abril no país. 

No Acre, o aumento fora assustadoramente maior, chegando a um aumento de 300%. (CNJ, 

2020) 

Já em São Paulo, no sudeste do país, o Ministério Público de São Paulo afirmou uma 

alta de 51% nas prisões em flagrante relativos a atos de violência contra a mulher, e um 

aumento de 30% nos pedidos de medidas protetivas de urgência. (MINISTÉRIO PUBLICO 

SÃO PAULO, 2020). No Rio de Janeiro, os índices também tiveram aumentos. Segundo 

dados do plantão do Ministério Público Estadual, no primeiro final de semana após o início 

do isolamento se constatou um aumento de 51% nos casos de violência doméstica. 
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(MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO, 2020, p. 05). 

Todavia, apesar de alarmantes, os aumentos originados pela pandemia já eram 

esperados. Em abril do presente ano, o Secretário-geral da Organização das Nações Unidas -

ONU  previu os referidos índices: “pediu medidas para combater o horrível aumento global da 

violência doméstica dirigida a mulheres e meninas, em meio à quarentena imposta pelos 

governos na resposta à pandemia da COVID-19”. (ONU, 2020) 

 

4 MEDIDAS ADOTADAS DIANTE DO AUMENTO DOS CASOS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES 

Considerando os dados acima expostos, vê-se claro que apesar dos números dos casos 

de violência contra a mulher na pandemia não estarem sendo exorbitante na pandemia, fica 

evidente que estes não refletem a realidade do país, ficando a violência silenciada para a 

estatística, uma vez que a violência contra mulheres se dá muitas vezes em ambientes 

familiares, o que pode ocasionar que estes episódios sejam verificados pelos órgãos 

competentes, trazendo sérios riscos às mulheres. Diante disto, pode-se afirmar que 

infelizmente, em tempos pandêmicos as mulheres fazem parte do grupo dos mais vulneráveis, 

uma vez que as medidas cautelares para a não propagação do novo coronavírus, ou seja o 

isolamento social, as obrigam a ficarem confinadas com seus agressores em suas residências. 

O debate de quais medidas devem ser adotadas para o enfrentamento dos casos de 

violência doméstica e familiar, permeia o meio jurídico, e a sociedade em um todo há 

décadas, no entanto, em razão da crise sanitária causada pelo Covid-19, o assunto vem 

gerando importantes discussões de como ser resolvido, ou ao menos que o seu impacto seja 

reduzido. Em uma entrevista para o Canal 21 do YouTube, a juíza Fátima Christiane Gomes 

de Oliveira, que integra o quadro de magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Região (TRT-RN) faz observações pertinentes sobre o assunto, apresentando a seguinte 

abordagem: 

(...) neste momento, mulheres estão confinadas com seus maridos, parceiros 

e parceiras em relacionamentos que já podiam ser violentos antes do 

isolamento. As pessoas estão mais tensas, com medo de serem 

contaminadas. Estão ansiosas e não sabem se vão continuar tento trabalho. 

Se já havia uma tensão, um conflito com violência doméstica dentro desse 

lar, essa ansiedade, essa alteração de humor, acentuou ainda mais isso. 

(TRT-RN) 

 

A problemática se torna necessária de ser levantada, pois, o contexto da violência 
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contra a mulher que em sua maioria já estava imerso no ambiente familiar, e, com a pandemia 

consequentemente se tornou  ainda mais evidente, sendo um pesadelo para as mulheres, muito 

em razão do fato da convivência estar ainda mais restrita ao lar, e também pelo fator do 

isolamento social que restringiu o atendimento presencial em diferentes órgãos de proteção, 

além da  inacessibilidade às linhas de apoios, trazendo ainda mais dificuldades para que a 

vítima pudesse realizar os procedimentos cabíveis contra o agressor. 

Uma vez que a violência contra a mulher é um problema global, a Diretora Executiva 

da ONU Mulheres Phumzile Mlambo-Ngcuka, se manifesta no sentido de que para ela “a 

violência está emergindo como uma característica sombria desta pandemia”, e destaca que 

“será um novo desafio aos nossos valores”, fazendo também a importante observação: 

 

(...) as atuais circunstâncias tornam a denúncia ainda mais difícil, incluindo 

limitações no acesso de mulheres e meninas a telefones e linhas de apoio e serviços 

públicos interrompidos como polícia, justiça e serviços sociais. Essas interrupções 

também podem estar comprometendo o cuidado e o apoio de que os sobreviventes 

precisam, como tratamento clínico de estupro e saúde mental e apoio psicossocial. 

Eles também alimentam a impunidade dos agressores. (ONU MULHERES, 2020) 

 

Continua a Diretora Executiva afirmano a seguinte recomendação em sua declaração: 

 

As linhas de ajuda, o apoio psicossocial e o aconselhamento on-line devem ser 

aprimorados, usando soluções baseadas em tecnologia como SMS, ferramentas e 

redes on-line para expandir o apoio social e alcançar mulheres sem acesso a telefones 

ou internet. Os serviços policiais e de justiça devem se mobilizar para garantir que 

os casos de violência contra mulheres e meninas tenham alta prioridade, sem 

impunidade para os autores. O setor privado também tem um papel importante a 

desempenhar, compartilhando informações, alertando a equipe sobre os fatos e os 

perigos da violência doméstica e incentivando medidas positivas, como compartilhar 

responsabilidades de cuidados em casa. (ONU MULHERES, 2020) 

 

No Brasil, foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma nota 

técnica que tem por título “Violência Doméstica durante a pandemia do Covid-19” em 16 de 

abril de 2020, trazendo quais medidas estão sendo adotadas no Brasil, e em alguns estados 

como São Paulo e Rio de Janeiro e Espírito Santo, vejamos: 

 

No Brasil, o governo federal lançou um aplicativo para que as vítimas denunciem 

a violência cometida de forma online, o Direitos Humanos Brasil, que já está 

disponível no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e 

em breve deve ser disponibilizado em plataformas digitais11. Até o presente 

momento de escrita desta nota, no entanto, o aplicativo ainda não estava disponível 

para celulares. Outras formas de contato, como o Disque 100 e o Disque 180, 

continuam a funcionar normalmente durante a pandemia. 

Nos Estados de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro a Secretaria de 

Segurança Pública disponibilizou o Boletim de Ocorrência eletrônico para vítimas 
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de violência 

doméstica, permitindo que façam o registro da ocorrência pela internet e não 

precisem se deslocar a uma delegacia. Os casos devem ser priorizados na análise 

da delegacia da área. 

 

Além disto, a nota técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe outras 

iniciativas que foram implementadas pelo setor público e privado e pela sociedade, com o 

objetivo de contribuir para a redução da violência doméstica na pandemia, como por 

exemplo: 

O Tribunal de Justiça de São Paulo lançou o projeto “Carta de Mulheres” (...) “O 

Mapa do Acolhimento”, plataforma que conecta mulheres que sofreram violência 

a advogadas e psicólogas voluntárias, lançou o #TôComElas, iniciativa para reunir 

voluntárias dispostas a apoiar no contato com os serviços já mapeados. Já os 

Institutos Justiça de Saia, Bem Querer Mulher e Nelson Willians lançaram a força- 

tarefa Justiceiras, reunindo voluntárias para oferecer orientação jurídica, 

psicológica e assistência social gratuitas às vítimas de violência em todo o Brasil 

por whatsapp e telefone. O setor privado também está se mobilizando. O Instituto 

Avon lançou a hashtag #IsoladasSimSozinhasNão para ampliar a mensagem de 

prevenção e enfrentamento da violência doméstica (...) (FÓRUM BRASILEIRO 

DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020) 

 
 

Ademais, conforme afirma Regina Bandeira da Agência de Notícias do CNJ  

“mulheres em situação de violência são infelizmente uma realidade no Brasil e, em tempos 

de isolamento, elas enfrentam mais um problema: a dificuldade em denunciar os agressores”. 

Com isto, após a confirmação do aumento de casos durante a pandemia, houve também a 

iniciativa do CNJ em conjunto com a Associação dos Magistrados Brasileiros -  AMB de 

lançarem a campanha denominada “Sinal Vermelho” para a Violência Doméstica, tendo 

como enfoque ajudar mulheres em situação de violência a obterem ajuda nas farmácias pelo 

país. (CNJ, 2020) 

Para reforçar a iniciativa da campanha a coordenadora Maria Cristiana Ziouva do 

Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica do CNJ, conselheira explica que: 

 

O objetivo da campanha é oferecer um canal silencioso, permitindo que essas 

mulheres se identifiquem nesses locais” e, a partir daí, sejam ajudadas e tomadas 

as devidas soluções. É uma atitude relativamente simples, que exige dois gestos 

apenas: para a vítima, fazer um X nas mãos; para a farmácia, uma ligação. 

(ZIOUVA, apud BANDEIRA, 2020) 
 

Contudo, conforme se apresentam os dados estatísticos da violência doméstica e 

familiar contra mulheres, resta evidente que as medidas para a segurança das vítimas não 

devem ser esgotadas, devendo ser indagado se essas medidas são acessíveis para todas as 

vítimas de violência familiar e doméstica, uma vez que a emblemática se firma nas  
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dificuldades de acesso às medidas de proteção adotadas para a pandemia, e que esta vem 

sendo camuflada pela diminuição dos dados, em consequência da diminuição de denúncias 

durante a pandemia. Desta forma, firma-se a ideia que estas deveriam ter a finalidade de 

alcançar, sobretudo mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade extrema, que não 

possuem acesso à internet, telefones celulares, tornando acessível os meios de denúncia, a 

fim de se adequarem a realidade socioeconômica que assola as famílias brasileiras 

atualmente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se a situação da violência contra as mulheres já era presente no Brasil, com a 

Pandemia decorrente do Coronavirus, se vê que a situação ainda mais se acentua quando se 

esta a falar de violência. 

Mesmo as mulheres tendo um arcabouço jurídico bem delineado em nosso 

ordenamento jurídico, ainda mais decorrente da Lei Maria da Penha, se verifica que entre a 

legislação e a realidade social existente se tem um vácuo representativo, pois ainda se tem a 

cultura de que as mulheres podem ser espancadas e violentadas pelo simples fato de ser 

mulher, e assim se entender que seriam de um gênero menor, que não merece respeito. 

Se acredita que uma das formas que se apresenta para mudar essa cultura é que além 

das ações governamentais que visam eliminar todas as formas de violência em relação a 

mulher, se poderia acrescer a necessidade de se combater a desigualdade de gêneros, criando 

assim ações que possam desde criança criar uma cultura que todos, independentemente de 

sua condição, são merecedores de todo respeito, e, esse trabalho educativo deveria começar 

no momento em que nossos pequenos cidadãos se encontram nos bancos escolares, pois dali 

que se começa a modificar o cidadão. 

E, ainda se pode observar que mesmo que se tenha nesse momento da pandemia um 

numero maior de denuncias, acreditamos que as mesmas ainda não refletem a realidade que 

se tem hoje na sociedade brasileira, ainda mais em tempos de pandemia, onde a Mulher se 

encontra isolada do convívio social, estando então “presa”, junto a sua presa, no seu domicilio 

que tem a força de ser seu asilo inviolável. Não cabe mais na sociedade brasileira se admitir 

qualquer tipo de discriminação, ainda mais quando esta representa uma violência a uma 

pessoa que merece todo o respeito da sociedade, e deve acima de tudo ter sua dignidade 
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respeitada. 

Respeitar o próximo é respeitar a si mesmo, como pessoa, e como cidadão que  deve 

ter sua integralidade respeitada independentemente de sua condição de ser do gênero 

feminino, até porque é a base da Constituição federal em vigor. 
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Resumo. O vídeo, com seu potencial de gerar o entendimento facilitado e abranger 

grandes áreas do conhecimento, oferece imagens de todos os tipos, desde uma 

pequena célula até o espaço sideral. O website, como um material rico em pesquisa, 

pode fornecer inúmeros vídeos, possibilitando o acesso a conteúdos abrangentes 

para o conhecimento extensivo.  Por este motivo, o presente artigo, que utiliza do 

método de estudo de caso, teve como objetivo reunir informações para embasar a 

importância e o benefício de utilizar vídeos educacionais em websites, a fim de 

facilitar e promover de uma forma mais didática a aprendizagem do aluno dentro 

ou fora da instituição de ensino. Revelou-se que a adoção de materiais audiovisuais 

no ensino colaboram para o aprendizado através do fácil e rápido meio de 

disponibilização da informação para os estudantes.  

 

Palavras-chave: Computação Gráfica. Educação. Vídeos. Websites.  
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1 INTRODUÇÃO 

A educação, assim como seu processo de ensino e aprendizagem, é orientada por 

metodologias e didáticas que compreendem a representação de diversas áreas do conhecimento, 

comunicando, informando e influenciando a forma de observar e entender a sociedade. Como 

Cinelli (2003, p. 11) ressalta, a função do ensino em sua totalidade é fomentar e realizar a 

aprendizagem, baseando-se nos princípios básicos de "ouvir, ver, olhar e escutar" realizadas 

pela troca entre professor e aluno, sendo o resultante desses fatores, o que é aprendido pelos 

estudantes. 

Atualmente, os alunos, devido aos numerosos meios de comunicações, são expostos a 

diversas informações a todo momento, providos fundamentalmente da televisão e internet 

(ARROIO; GIORDAN, 2006). Muitos educadores percebem uma disrupção das metodologias 

de ensino que até então eram utilizadas, visto que ainda com o grande avanço dessas mídias 

torna-se necessária uma percepção que elas não foram utilizadas em sua totalidade para o 

contexto educacional (SACERDOTE, 2010). E para tirar um maior proveito, é importante que 

o educador, como construtivista social, realize seu papel onde: 

[...] propõe experiências de aprendizagem, orienta, faz mediações, corrige, informa, 

opina, instiga a crítica construtiva, a participação em discussões e o compartilhamento 

de experiências de aprendizagem. Para Leal (2009), o papel do educador é de formar 

o aluno, e não apenas difundir conhecimento, mas influenciar comportamentos, 

facilitar e motivar a aprendizagem. (SACERDOTE, 2010, p. 30) 

Ao entender sua importância no papel social dos educandos, o professor deve estar 

preparado para utilização desses recursos digitais, midiáticos e da internet, presentes na esfera 

educacional (SILVA, 2010). Por isso, o presente artigo tem o objetivo de relatar o 

desenvolvimento da computação gráfica e sua importância na integração do audiovisual como 

uma ferramenta didática de aprendizagem. Assim, considera-se esta pesquisa de natureza 

aplicada, utilizando da geração de conhecimentos úteis e universais, para aplicação prática na 

resolução do problema tratado pelo presente artigo. Sob o ponto de vista dos seus objetivos, 

define-se como exploratória, proporcionando investigar a delimitação do tema, colaborando 

para a formulação de resultados. Os processos técnicos do trabalho se delimitam com 

levantamentos de conteúdos teóricos, através do estudo bibliográfico, e, aplicando o estudo de 

caso, o qual busca compreender um fato, inserido no seu contexto, que ajuda na busca de 

interpretações e explicações sociais complexas (PRODANOV; FREITAS, 2013). 
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2 COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

Segundo Gonçalves (2014, p.7), a computação gráfica está cada vez mais garantindo 

seu espaço no mundo, pois permite com que as pessoas possam criar com facilidade diversos 

materiais gráficos, podendo-lhes oferecer inúmeros benefícios. A indústria do cinema, por 

exemplo, utiliza deste benefício para criar seu amplo diretório de filmes, sejam de terror, ação, 

drama e outros. Todas essas categorias possuem um foco principal: o entretenimento. “A 

computação gráfica é uma forma de reprodução de imagens por meios computacionais” 

(GONÇALVES, 2014, p. 9). A computação é uma forma de compreensão de dados de 

computadores que conseguem interpretar algoritmos, e o gráfico é uma expressão visual.  

Os primeiros estudos sobre a computação gráfica surgiram no ano de 1950. O primeiro 

computador com uma interface foi desenvolvido pelo Institute of Technology (MIT), em 

conjunto com as de Forças Armadas dos Estados Unidos. A partir disso, muitas outras indústrias 

começaram a trabalhar com esses recursos, inclusive com vídeos e mais especificamente com 

filmes, na década de 1970, com a franquia de Star Wars.  

Já na década de 1980, várias empresas de animação começaram a investir no 

desenvolvimento de ferramentas para a criação de animações digitais em três dimensões. Uma 

dessas empresas foi a Pixar. Nessa época, com um de seus sócios sendo o fundador da Apple, 

Steve Jobs. Até atualmente essa tecnologia avança deliberadamente, trazendo efeitos positivos 

e capazes de provocar melhorias na vida das pessoas, seja no ensino, no lazer, na saúde e muito 

mais. 

 

3 A LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

O produto audiovisual é uma produção cultural, sendo uma codificação da realidade, na 

qual os símbolos provenientes da cultura são partilhados para um grupo de pessoas. (BABIN e 

KOULUMDJIAN, 1989). 

Segundo Giordan (2004, p.1), ao utilizarmos um produto audiovisual devemos primeiro 

conhecer o público ao qual esse material se destina, para assim concluir se é possível obter a 

decodificação da mensagem por este grupo. No caso de alunos, através do processo sócio-

cognitivo, uma outra decodificação seja reconstruída, em função de símbolos que sejam 

pertencentes àqueles alunos e da situação de ensino onde estão inseridos na sala de aula. 
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Precisa-se ter uma combinação comum entre esses dois elementos, o audiovisual e a sala de 

aula, para que assim sejam passíveis de negociação.  

Gutierrez (1978) diz que a força da linguagem visual está acima do que podemos captar, 

ela pode chegar juntamente por muito mais caminhos do que o consciente consegue perceber, 

encontrando dentro de nós uma repercussão em imagens básicas, centrais, simbólicas, 

arquetípicas, com as quais conseguimos nos identificar ou relacionar de alguma forma. 

Giordan (2004, p.3) afirma que um filme ou um programa multimídia consegue ter um 

forte apelo emocional. Por esse motivo consegue transformar a aprendizagem em uma atividade 

prazerosa, fazendo com que conteúdos educacionais, que por vez podem ser cansativos de 

assistir, apresentam-se de uma forma mais agradável e motivadora. Ou seja, o sujeito pode 

compreender de forma sensitiva, entende por meio das sensações, reagir por meio de estímulos 

e sentidos, e não apenas na presença da argumentação e da razão. Não é uma transmissão 

simples de informação, mas sim da conquista de experiências de vários tipos: conhecimento, 

emoções, atitudes, sensações etc.  

Além disso, o material audiovisual quebra o ritmo através de uma forma diferente de 

aprendizagem, mas de uma maneira saudável, pois consegue intercalar a rotina comum da sala 

de aula e permite ao aluno obter atividades mais diversificadas, para assim adquirir o 

conhecimento necessário. Portanto, o produto audiovisual pode ser utilizado como uma 

ferramenta motivadora dentro ou fora da sala de aula, contribuindo positivamente no 

entendimento dos conteúdos exigidos pelo educador. 

 

3.1 As vantagens do vídeo na educação 

Segundo Cinelli (2003, p.37), a maior vantagem do vídeo é que ele pode apresentar o 

movimento, seja de objetos, de animais, de pessoas, e outros. Consegue também trazer os 

efeitos chamados de câmera lenta, câmera rápida e muitos outros. Desta forma, as 

possibilidades presentes no vídeo são inúmeras, o que faz deles imprescindíveis em 

determinados assuntos na exibição da apresentação visual.  

A indústria cinematográfica vem contribuindo muito para isso, principalmente no 

processo de alfabetização científica cultural (SHEN, 1975). Através de vários materiais, como 

por exemplo o documentário “Nosso Planeta’’. Ele é exibido pela plataforma da Netflix e traz 
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imagens de várias espécies de animais, incluindo os ameaçados de extinção, apresentando a 

ciência e o comportamento de cada um de uma forma impressionante.  

De acordo com Cinelli (2003), a primeira das grandes vantagens que o vídeo educativo 

em sala de aula nos fornece é o fato de poder ser manuseado pelo utilizador como se “folheasse 

um livro”: avanços, recuos, repetições, pausas, toda essa facilidade nas interferências do ritmo, 

diferem a televisão do vídeo. Conseguem auxiliar no desenvolvimento de alguns conteúdos 

complexos, com uma exploração extremamente rica, como por exemplo, através da tela 

podemos ir do fundo do mar até o espaço sideral, viajar pelo corpo humano e até ver o interior 

de uma minúscula célula.  

Cria a possibilidade de participação e a troca de experiências, de conhecimentos 

anteriores, de visões diferentes da mensagem etc., dando condições de uma rica relação ensino-

aprendizagem. A exploração verbal, a ampliação do léxico, a identificação e a tomada de 

consciências pelos próprios alunos, que possuem raciocínios diferentes, criam maneiras 

distintas de ver e compreender o fenômeno. Como também, o exercício de descrição, 

identificação, defesa de seus pontos de vista, argumentação e outros, são um dos elementos 

potencialmente positivos na apresentação dessa forma de alfabetização.  

Ainda segundo Cinelli (2003), o produto audiovisual insere na relação de ensino-

aprendizagem o espaço para a contextualização do conhecimento, tendo uma potencialidade 

muito além do conteúdo exposto pelo vídeo. As consequências, os prolongamentos, os 

antecedentes, todas as dimensões que o conteúdo apresenta, poderão ser exploradas a partir de 

trabalhos com vídeos. Ele pode dar início a um projeto e trabalhos em biologia, geografia, 

história ou em qualquer outra disciplina que o professor exigir, podendo explorar em um site 

de vídeos, por exemplo, por meio de análise de temas de variados segmentos e de diversas 

fontes. 

 

4 O WEBSITE NAS ESCOLAS COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO 

Com o avanço das tecnologias, é notável o potencial dos websites como ferramenta 

educacional. A informação é ressaltada por Gates em seu livro “A Estrada do Futuro”, visando 

um meio mais interativo para aprendizagem, tanto para educandos, quanto para educadores. 
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Garcia (2010) corrobora a respeito de as instituições de ensino estarem em um processo 

muito lento de desenvolvimento comparado as novas tecnologias que a internet oferece. Um 

espaço onde o educador estaria apenas como mediador da informação, enquanto os educandos 

poderiam de maneira mais flexível e interativa realizarem pesquisas e irem atrás dos 

conhecimentos necessários para realizar seus deveres de casa e demais trabalhos em grupo. 

Um quadro apresentado por Ellsworth (1994), no seu livro “Education on Internet" 

(Educação na Internet), mostra vários meios nos quais a internet pode ser utilizada no processo 

de aprendizagem dentro de uma instituição de ensino. 

 São apresentadas diversas ferramentas que podem ser facilmente utilizadas para 

educação, sendo as mais conhecidas hoje a ferramenta de e-mail e a de chat. Além também de 

mostrar a relação de uso entre os usuários e a intensidade de uso no período do corrente estudo. 

Garcia (2010) ressalta que para uma boa implementação das ferramentas da internet no meio 

educacional, a escola ativamente teria que incentivar educadores e educandos a interagirem e 

trabalharem de maneira colaborativa por meio de projetos. 

 

4 Vídeos na internet como facilitador de aprendizagem em pesquisas 

 Chambel e Guimarães (2000) trazem em seus estudos uma comparação entre duas telas 

dentro de um ambiente de estudos: 

 

Figura 1 - a) Página centrada em texto; b) Página centrada em vídeo. 

 

Fonte: Chambel e Guimarães (2000) 
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Tendo toda sua influência durante uma experiência cognitiva, uma mídia audiovisual é 

apresentada de duas maneiras ao usuário. Na Fig. 1.a, o conteúdo audiovisual é colocado como 

apoio ao conteúdo de texto, estando à direita e em um tamanho relativamente pequeno a tela. 

Na Fig. 1.b, o conteúdo audiovisual é exposto em destaque, em um tamanho maior, logo abaixo 

do título do conteúdo, tendo o conteúdo de texto como apoio à sua direita.  

Ambas as telas foram testadas com usuários. Nos estudos de Chambel e Guimarães 

(2000) foi observado que houve uma maior interação do usuário com a plataforma e uma melhor 

absorção do conteúdo na Fig. 1.b.  

Diante de toda a experiência cognitiva positiva do usuário quanto a interação direta com 

um vídeo em uma página da internet, juntamente com o avanço das ferramentas de 

comunicação, ocorre uma integração de conteúdos audiovisuais em websites voltados para fins 

educativos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do audiovisual como um elemento educacional vem tornando-se cada vez 

mais comum, visto a propagação da internet na sociedade. Devido a necessidade acadêmica, o 

advento das metodologias educacionais focadas na interação usuário-máquina, por meio de uma 

experiência cognitiva, vem provendo uma relevância na facilitação de absorção dos conteúdos.  

 Como Cinelli (2003) e Chambel e Guimarães (2000) defendem a potencialidade de 

aprendizagem e afirmam que ela tem ligação direta com o conteúdo audiovisual e seu ensino-

aprendizagem nas aulas. O uso dessas novas ferramentas de tecnologias (ELLSWORTH, 1994) 

já são uma realidade nas esferas educacionais. Entretanto, mesmo que os processos utilizados, 

referentes a essas ferramentas, eles evoluíram com as novas possibilidades de 

compartilhamento da informação, mas ainda são lentos em relação a adaptação das ferramentas 

de comunicação e pesquisa como um impulsionador/facilitador da aprendizagem (GARCIA, 

2010). 

 Percebendo a potencialidade da inserção audiovisual para a qualificação do ensino e 

interatividade com a informação, é importante destacar o elemento como fundamental para 

todos os níveis de ensino, iniciando pela educação básica. o processo, somado às 
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transformações sociais, resultaria em uma geração capaz e adaptada aos novos processos de 

aprendizagem. 

Os impactos da criação desta rede contínua poderão ser percebidos quando o conteúdo 

audiovisual passar a ter presença constante nos processos de ensino, a exemplo dos livros. 

Destacando também a possibilidade de uma rotina mais sustentável, seguindo tendências 

mundiais de diminuição do consumo do papel. 
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Resumo.  O presente  trabalho  trata  da realização  da  disciplina  de Estágio  IV,
realizado  na  sétima  fase  do  curso  de  Licenciatura  em  História.  Este  estágio
obrigatório diferencia-se por inserir os espaços não formais de educação, no caso
do  curso  de  História  são  eles  os  museus,  memoriais,  arquivos  e  centros  de
documentação.  A  escrita  percorre  as  temáticas  que  instituem  os  museus
catarinenses e as relações do patrimônio com a identidade histórica da população.
A atuação no estágio contou com a montagem de uma exposição do acervo do
Museu,  contendo  os  objetos  que  foram  utilizados  pelas  mulheres.  Com  a
finalidade de desnaturalizar o ambiente doméstico como feminino e problematizar
a invisibilidade  feminina  na história  local.  A mediação da exposição levantou
discussões  sobre  o  cerceamento  do  espaço  de  atuação  delas,  suas  funções  e
importância  para  as  famílias  e  para  que  os  homens  exercessem  o  trabalho
remunerado nas minas carboníferas da cidade e região. Bem como, o rendimento
proveniente do trabalho feminino ser considerado ajuda financeira, mesmo que
em valor igual ou superior ao salário dos homens.

Palavras-chave: Mulheres. História. Trabalho. Museu. Educação.
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1 INTRODUÇÃO

O  processo  formativo  de  graduação  no  curso  de  História  da  Universidade  do

Extremo Sul Catarinense - UNESC de Criciúma, Santa Catarina, inclui o Estágio IV. Trata-

se da disciplina que nos leva a desempenhar nossos conhecimentos prévios nos museus,

memoriais,  arquivos  e  centros  de  documentação,  os  chamados  espaços  não  formais  de

educação.   A atuação nestes  espaços torna-se imprescindível  para nossa formação como

historiadores,  haja  vista  que  abrangem  nosso  campo  de  atuação  como  profissionais  da

História,  principalmente  despertando  interesse  por  especializações  nesta  área,  como,  por

exemplo, nos dando a noção da função do museólogo ou arquivista.

Culturalmente, os museus são pouco conhecidos e frequentados pela população em

geral no Brasil. Há desinteresse do público pelas instituições e um senso comum de que se

trata  de  um  local  de  armazenamento  de  coisas  antigas.  Por  outro  lado,  os  objetos  e

documentos possuem certa sacralização quando estão expostos nestes acervos, de modo que

uma exposição pode durar anos, o que se torna outro problema. Em nossas discussões e

experiências escolares, percebemos que após uma visita a um museu com a turma escolar, os

alunos não se identificam nos objetos e não compreendem claramente a relação destes com

sua realidade. Desta forma, estes visitantes não veem necessidade de uma segunda visita, em

primeiro lugar pelo fato de já ter visto a exposição, que ali permanece, na maioria dos casos,

por muito tempo imutável. 

Em sua maioria, os museus e arquivos de Santa Catarina são cunhados na imigração

europeia, passíveis de problematizações em diversos aspectos, principalmente no que tange

a identidade do estado dividida e generalizada em etnias. Outro movimento que inspira os

acervos museológicos e arquivistas da região sul de Santa Catarina se insere no bojo das

atividades carboníferas. Devido movimento migratório que causou a oferta de trabalho aos

homens  nas  minas  de  extração  do  carvão,  muitas  cidades  compreendem  sua  formação

extremamente  ligada  à  mineração,  daí  a  origem  de  tantos  museus  com  essa  temática

histórica. A historiadora Janice Gonçalves em seus estudos acerca do patrimônio cultural

ressalta que a construção determinadora de patrimônio cultural vigente pode representar uma

memória histórica excludente.  Ou seja, o patrimônio cultural  homogêneo definido a uma

região provavelmente representa uma parte da população e, embora possa ser a maioria, não

contempla as representações de outros grupos sociais que ali viveram.

139



O museu ao qual realizei o presente projeto de estágio, não se enquadra nos moldes

acima expostos. Seu acervo é constituído por objetos diversos, aleatórias em suas datações

de origem ou funções em que eram empregados, de modo que não se limita a uma temática

norteadora. A dita organização de acervo que reforça o censo comum de que o museu nada

mais é do que o local  de artefatos de tempos antigos,  que não possuem relevância para

estudos atuais. Simplesmente são exibidos em nível de curiosidade do público. Possui de

igual maneira um caráter excludente, ao passo que a presente pesquisa tem a finalidade de

trazer à tona as vivências femininas, utilizando-se de uma ação educativa que problematiza

sua invisibilidade histórica. 

Nesse sentido, em muitas ações educativas, sem que se abandonasse o patrimônio
cultural formalmente constituído, foram superados os seus limites quando houve o
reconhecimento de outros sujeitos produtores de bens culturais e oferecido, a eles,
apoio  para  que  definissem  seus  próprios  acervos  patrimoniais.  (GONÇALVES,
2014, p. 89).

De acordo com a autora,  não necessitamos tirar  os méritos das representações de

patrimônio  cultural,  nem hierarquizar  como mais  ou  menos  relevantes.  Basta  suscitar  a

reflexão acerca das múltiplas participações processuais que constituíram a história.  Assim

sendo,  este  estágio  buscou refletir  sobre a  enorme contribuição  das  mulheres  e  de suas

atividades no cotidiano carbonífero de Santa Catarina em geral, enquanto sua representação

histórica situa-se nas sombras do homem, o trabalhador mineiro. 

2 . JUSTIFICATIVA 

Para o Estágio IV, de espaços não formais de educação, minha intenção foi atuar na

cidade de Içara, onde resido, a fim de compreender como o município se desenvolveu no

contexto da extração do carvão. O museu é formado pelo acervo da antiga Casa da Cultura

Padre  Bernardes  Junkes  e  encontra-se  em anexo  a  Biblioteca  Municipal  Cruz  e  Souza,

localizada1 no pavilhão da Fundação Assistencial de Içara (FAI), desde o dia 3 de maio de

2017. O acervo histórico do município esteve guardado desde 2014, devido à devolução da

Casa da Cultura Padre Bernardo Junkes para a Paróquia São Donato. O acervo é constituído

por  diversos  objetos,  tais  como:  móveis,  equipamentos  de  rádio  e  som,  máquinas

fotográficas e de escrever,  instrumentos musicais,  máquinas de costura,  ferros de passar,

1No momento do estágio a Biblioteca e Museu localizavam-se no pavilhão da FAI. Em dezembro de 2018 
houve a mudança de endereço das instituições para O Terminal Rodoviário de Içara. 
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enceradeira  e  objetos  domésticos  em  geral,  sendo  que  nem  todas  as  peças  do  acervo

possuem identificação de data e nome do doador.

Dentre eles, os objetos de uso feminino e doméstico me chamaram a atenção pelo

maior número e me fizeram pensar a respeito do contexto em que foram utilizados. Desta

feita,  meu projeto  pretende  abordar  o  trabalho feminino,  como ele  foi  invisibilizado  no

contexto do trabalho empenhado na exploração carbonífera e o quanto a administração das

mulheres, restrita a esfera familiar ou não, contribuiu para o trabalho dos homens nas minas

da cidade de Içara e região, bem como para os sustentos de suas famílias. De forma geral, o

intuito  da  atuação  no  Museu  foi  analisar,  a  partir  dos  objetos  do  acervo  do  museu,  a

invisibilidade do trabalho feminino no âmbito doméstico e sua relevância para os mundos do

trabalho.

Historicamente  o  trabalho  doméstico  é  naturalizado,  caracterizado  com  menor

importância. Sabe-se que a divisão entre espaços de atuação da humanidade por gênero vem

sendo construídos desde a antiguidade. Sobre o Egito Antigo a historiadora Margaret Bakos,

baseando seus estudos em contos egípcios, afirma a existência de normativas cujo objetivo

era definir o papel feminino relacionado ao lar e criação dos filhos. Na Europa do século

XIX, mais especificamente em Paris, a análise de Michele Perrot sobre a classe operária

enfatiza  os  jugos  sociais  que  tentam mais  uma  vez  reforçar  o  discurso  determinista  de

responsáveis por suas casas às mulheres e aos homens o contorno do público. Entretanto, a

necessidade de melhorar o orçamento doméstico as encoraja a empreender outras funções

fora de seus lares, e assim, a autora relata a circulação das mulheres em inúmeros espaços,

embora sempre balizados de alguma forma pela tutela masculina.

Trabalhadora ou ociosa, doente, manifestante, a mulher é observada e descrita pelo
homem.  Militante,  ela  tem  dificuldade  de  se  fazer  ouvir  pelos  seus  camaradas
masculinos, que consideram normal serem seus porta-vozes. A carência de fontes
diretas, ligada a essa mediação perpétua e indiscreta, constitui um tremendo meio de
ocultamento.(PERROT, 1988,  p. 186)

Aqui podemos perceber também a culpabilidade do silêncio das mulheres na história

devido a sua escrita ter sido feita por homens, o que, em suma, remete mais uma vez aos

recintos determinados ao masculino e feminino, baseados no impedimento ao letramento das

mulheres e a participação delas na construção de conhecimento intelectual, durante muito

tempo. Contudo, o historiador Carlos Renato Carola em sua análise das relações de trabalho

na  região  sul  catarinense  no  período  de  1937  a  1964,  evidencia  a  função  feminina  no
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contexto  carbonífero  local.  Embora  os  registros  administrativos  demonstrem a  presença

majoritária dos homens nas frentes de trabalho das minas, o estudioso faz menção às esposas

e mães e em que medida os papeis por elas desempenhados contribuíram para o sucesso do

mineiro em sua rotina. Desta forma, as atividades laborais da “dona-de-casa” asseguram que

os homens se apresentem aos seus postos de trabalho sem percalços. Em outras palavras, o

mineiro tinha sua roupa lavada e passada; na hora certa havia alimentação, compatíveis com

os  ganhos  familiares;  os  cuidados  com os  filhos  eram atribuições  femininas,  dando  ao

homem um momento de descanso ou sociabilidade dentro das vilas operárias. Formava uma

rede  de  ações  que  permitia  que  a  força  de  trabalho  masculina  se  desenvolvesse  mais

efetivamente possível, além dos rendimentos econômicos que poderiam trazer.

Além de cuidar das crianças, da alimentação, limpar a casa, lavar a roupa, buscar
água, buscar e cortar tenha, elas ainda encontravam tempo para costurar, tecer, fazer
doces, pães para vender, etc. Atividades estas que propiciavam ganhos extras e que,
em alguns casos, garantiam o sustento da família. Embora consideradas como um
“não  trabalho”,  tais  atividades  nada  tinham  de  complementares.  E  mesmo  que
algumas delas não propiciassem rendimentos em moeda, possibilitavam o trabalho
dos homens nas minas. (CAROLA, 1997, p.121).

O discurso de que as funções femininas se limitam ao caráter privado é percebido

quando se fala da região carbonífera. Não incluir no contexto histórico as diversas tarefas

atribuídas  às mulheres  no domínio  doméstico ou público,  as  torna sujeitos  invisíveis  na

história local, como se somente a mão de obra masculina tivesse valor. Mesmo quando se

admite  certa  monetarização  dos  serviços  por  elas  prestados,  confere-se  como  valores

auxiliares na economia dos lares operários. Diante desta hierarquia social,  a instância de

destaque imbuída ao homem se justifica na sua autoridade dentro da conjuntura familiar,

mesmo que a certa altura, todo o governo do lar era realizado pela mulher, que inclusive

contaram com o apoio  das  empresas  carboníferas  neste  sentido,  quando passaram a  ter

acesso direto aos salários de seus maridos, sob a justificativa de melhor direcionarem os

gastos, evitando desperdícios com jogatinas e bebedeiras nos bares ou prostíbulos, o que

além de prejudicar o sustento familiar,  era visto como fator de risco a produtividade do

trabalhador.

Em relação ao controle do orçamento familiar, parece que o status de “rainha do lar”
conferido às mulheres mineiras da região carbonífera catarinense possibilitou-lhes o
direito  de  se  apropriar  dos  salários  de  seus  maridos  e  exigir  “certas  condutas”
visando o bem-estar e a sobrevivência da família. (CAROLA, 1997, p. 111).
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A  administração  das  compras  do  mês  e  das  necessidades  gerais  da  família,

comumente  numerosa,  a  obrigatoriedade  dos  afazeres  domésticos  e  as  funções  que lhes

produzissem algum rendimento monetário (como tecer e costurar, por exemplo) formava a

cadeia de atividades que exigia da mulher gerir o tempo diário e dividi-lo de modo a dar

conta  de  tudo.  As  duplas  jornadas  não  eram  raras,  designando  a  dona  de  casa  o

comprometimento de trabalhar depois que todos já haviam se recolhido, ainda que seu dever

exigisse dela estar de pé antes do marido sair para trabalhar. 

O universo feminino encarcerado nos entraves de tantas obrigações abre algumas

brechas  de  sociabilidade  justamente  na  realização  de  tais  atividades,  que  exigem  certa

mobilidade das mulheres  dentro das comunidades.  Entretanto,  a  circulação é  restrita  aos

lugares onde a presença da dona-de-casa fosse necessária para o bom andamento de seu

cotidiano doméstico e tinha o intuito de fazer a conduta da mulher adequada aos preceitos

morais e sociais que lhe cabiam, como afirma o historiador, estudioso das relações de gênero

Ismael Gonçalves Alves.

Ao  invés  de  serem  admiradas  como  os  homens,  por  serem  trabalhadoras,  elas
precisavam  constantemente  defender  sua  reputação  como  boas  donas-de-casa,
esposas e mães, pois, ao escapar da esfera do privado, inscrevia-se nelas o estigma
da culpa, do abandono do lar, dos filhos carentes e do marido exausto em função das
longas jornadas de trabalho. (ALVES, 2010, p. 26).

Ainda de acordo com o autor,  a naturalização do trabalho doméstico aplicado às

mulheres foi reforçada na região sul do estado catarinense, quando as empresas carboníferas,

aliadas  ao  discurso  sanitarista  vigente  na  época,  instituíram uma  serie  de  ações  sociais

voltadas ás famílias operárias mineiras. Justificadas na tentativa de trazer qualidade de vida

e  saúde  ao  público  alvo  aumentavam  ainda  mais  a  distancia  que  separava  os  espaços

femininos  e  masculinos  na  sociedade,  pois  alinhavam “as  identidades  de  gênero  a  um

modelo  totalizante  e  socialmente  aceito,  no qual  as mulheres  eram as responsáveis  pela

administração da casa e da família.” (ALVES, p. 25). Os cuidados com o lar são perpassados

com a noção de caráter médico,  sanitário  e moral,  no comportamento que se espera das

mulheres, no asseio das casas, das roupas e do preparo dos alimentos.

Estas  mulheres  imersas  a  este  discurso  consideram  natural  criar  as  filhas  para

encontrarem sua realização pessoal  no matrimônio,  no marido  e  na  sua prole,  enquanto

educam  os  filhos  para  o  trabalho  remunerado,  pois  a  sua  condição  biológica  “os

qualificavam como homens fortes, corajosos e provedores da família.” (CAROLA, 1997, p.
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214), a fim de exercer socialmente sua autoridade masculina e paternal frente à família que

este indivíduo posteriormente constituir.

Sendo assim, a nossa sociedade traça conceitos binários em relação ao trabalho de

acordo com a condição biológica de gênero, e salvo algumas rupturas essa estrutura ainda

alicerça o dia a dia na atualidade. Meu projeto de atuação no Estágio IV no Museu Padre

Bernardo Junkes tem como finalidade problematizar estas relações de trabalho vinculadas

aos  objetos  do  acervo,  procurando desconstruir  a  naturalização  dos  afazeres  domésticos

como sendo femininos, bem como compreender a realidade das mulheres invisibilizadas no

processo  histórico  em  questão  pela  construção  de  diversos  aspectos  culturais.  Há  o

ambicioso intento de retirar dos ombros femininos o estigma de ajudadoras, auxiliadoras ou

meras  coadjuvantes  diante  do  protagonismo  do  homem  trabalhador  da  mineração  e  as

intitular  como peças  importantes,  sem as  quais,  muito  provavelmente,  não  haveria  sido

possível fazer girar a engrenagem da exploração do carvão mineral na nossa região. 

3 METODOLOGIA 

Mediante  de  um levantamento  dos  objetos  ligados  ao  trabalho  feminino,  houve  a

montagem de uma exposição temporária no Museu Padre Bernardes Junkes. 

O roteiro contou com três módulos.   Cada um deles com uma breve descrição de

agrupamento  e  uma  problematização  que  possibilitará  que  o  público  visitante  consiga

compreender o viés da exposição mesmo sem a explicação de um mediador do museu. 

Estabelecendo relações e problematizações relacionadas a cada módulo da exposição,

o objetivo foi promover a participação dos alunos ou do público visitante acerca das reflexões

levantadas, o que possibilitou utilizar a metodologia expositiva /dialogada na mediação.

No primeiro, escolhi expor peças relacionadas ao trabalho doméstico. Constituído por

panelas,  chaleiras,  tachos,  pilões,  balaios,  gamelas,  enceradeira.  Perceber  a  construção da

ideia de trabalho doméstico como atribuições femininas de forma que tais objetos remetem as

mulheres  quando  os  vemos.  E  o  quanto  a  naturalização  do  espaço  privado  como

responsabilidade feminina as retira do cenário histórico local.

O segundo grupo de objetos reuniu artefatos que são normalmente relacionados aos

homens na lida rural, como enxada, foice, serrote, semeadeiras, bomba d’água e afins. Na
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conjuntura  da  época  eram  ferramentas  utilizadas  também  pelas  mulheres,  que  eram

encarregadas  de  conseguir  a  lenha  para  o  uso  diário,  por  exemplo,  mas  também  para  a

manutenção de algum tipo de lavoura para consumo da família ou para a venda. Questionei

junto  ao  público  a  respeito  deste  censo  comum  errôneo  de  que  serviços  pesados  eram

exclusivamente direcionados aos homens.

O terceiro módulo foi constituído por objetos que transcorrem o público e o privado:

ferro de passar, tear, máquinas de costura e máquina registradora. As funções destes objetos

no cotidiano das mulheres traziam as obrigações de manter o vestuário da família em boas

condições. Porém, produzir o tecido, as vestimentas, lavar e passar roupas “para fora” e até

atender nos pequenos comércios da família eram atividades que conciliavam rendimentos para

as mulheres sem as tirar do ambiente doméstico. Assim promove-se uma discussão acerca das

restrições à circulação feminina fora de suas casas.

Para  encerrar  busquei  estabelecer  um  diálogo  com  os  alunos,  alunas  e  público

visitante,  indicando  as  permanências  e  rupturas  nesse  modelo  estrutural  de  sociedade

dicotômica entre homens e mulheres, no que diz respeito às relações trabalhistas e sociais em

geral.

4 AÇÃO EDUCATIVA  

Montada a exposição foi nomeada como: “Trabalho feminino invisível na História”.

Tive  total  liberdade  para  utilizar  o  espaço  e  o  acervo,  bem como  tomar  a  iniciativa  de

convidar o grupo por conta própria, já que o museu não obteve sucesso ao contatar escolas

para confirmar uma segunda turma para realizar a mediação.

Chegado o momento da atuação e a primeira turma que fez a visita ao museu, no dia

26 de junho de 2018, foi o terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Salete

Scott  dos Santos, de Içara.  De acordo com a direção da escola,  a turma tem cerca de 20

alunos, e veio acompanhada pela professora Denise, de Português. Iniciei a ação educativa

mostrando o primeiro módulo e respondendo ao meu questionamento sobre de quem eles

lembravam ao ver os objetos domésticos a resposta dos alunos foi à figura das avós. Explanei

que o acervo do museu é formado por abjetos que datam de 1900 até 1960 em sua maioria, e

que neste contexto a cidade de Içara instituiu-se como força de trabalho nas mineradoras de
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carvão da nossa região, bem como sobre o discurso predominante que relaciona os afazeres

domésticos às mulheres. No segundo módulo, a resposta foi de que remetiam aos avós, como

era de se esperar. Então, relatei o quanto estas atividades eram praticas femininas também, e

como era importante compreender a estrutura que os homens tinham no trabalho das mulheres

em suas casas para melhor desempenhar sua função nas minas. Passando ao terceiro grupo de

objetos, falamos sobre o trabalho remunerado das mulheres e somente com questionamento da

professora sobre a possibilidade de mulheres trabalharem nas empresas mineradoras, convidei

os  alunos  a  explorarem  os  objetos  e  tirarem  as  dúvidas  que  surgissem.  Os  adolescentes

observaram os  objetos,  alguns  lhes  chamaram atenção,  mas logo dispersaram e foram ao

espaço da biblioteca olhar os livros. Encerrei a mediação frisando a participação feminina no

trabalho da época em questão e o quanto devemos questionar o fato de sua invisibilidade na

História que estudamos.

A segunda  turma  foi  o  grupo  EFIAS,  Entidade  Feminina  Içarense  de  Assistência

Social. É um grupo de 20 a 30 mulheres em média, maioritariamente idosas, que se reúnem

todas as segundas feiras à tarde para conversar, dançar, jogar bingo, e assistir apresentações

culturais que organizam para elas, etc. Então, no dia 02 de julho de 2018 atenderam ao meu

convite e foram ao museu Padre Bernardo Junkes. 

Grande  foi  minha  surpresa  ao  vê-las  chegar  e  já  se  dirigirem  aos  objetos  com

entusiasmo, reconhecendo-os como tão familiares. A empolgação foi tamanha que foi preciso

alterar a voz para ser ouvida por elas e começar a mediação da exposição. Após me apresentar

iniciei  no  primeiro  módulo  e  as  respostas  em  coro  quanto  a  quem remete  os  utensílios

domésticos: “a nós!”, disseram elas. Ao perguntar por que, o silencio foi quebrado por uma

afirmação: “porque sempre fomos nós, as mulheres, que fizemos estas coisas!”. Meu segundo

por que não obteve resposta. Desta feita, falei sobre o discurso construído historicamente que

busca limitar a circulação feminina no âmbito doméstico, delegando a elas a criação dos filhos

e cuidados com a casa. 

Contextualizando com a exploração do carvão, elas foram se dizendo filhas, irmãs e

mulheres de mineiros. Novos relatos de muito trabalho em seus cotidianos foram surgindo

quando passamos ao segundo agrupamento, o das ferramentas. Questionei de quem eram estas

peças e algumas já afirmaram que, embora fossem do pai ou do marido, elas que exerciam as

funções de cuidar do quintal, da horta ou de alguma plantação para consumo da família, bem
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como buscar água e lenha, posta a ausência de água encanada e de gás.   Manusearam os

objetos com saudosismo e brincadeiras, entretanto, lembraram-se de uma época de trabalho

árduo, da qual sofrem a consequência em problemas de saúde nos dias atuais.

Quanto aos artefatos relacionados ao trabalho remunerado, não foi diferente. Algumas

eram costureiras aposentadas e queixaram-se de ter hoje problemas de visão devido a costurar

a noite, com pouca iluminação, mas segundo elas, era o tempo que tinham, pois o restante do

dia consumia-se em outras atividades. Outras lembraram que tinham “quatro lavações”, ou

“sete  lavações”.  Isto  significa  que  além de lavar  e  passar  as  roupas  de sua  família  eram

responsáveis por deixar limpas e passadas as vestimentas de mais quatro ou sete famílias, as

mais abastadas, que tinham possibilidade de pagar pelo serviço.  Não obstante, suas memórias

da infância continham as responsabilidades das quais eram imbuídas, quando ainda meninas

precisavam trabalhar o algodão e fiar pra que suas mães utilizassem nos teares, ou até mesmo

a necessidade de ajudar nas lavouras dos pais.

Não se limitaram a falar de suas obrigações, mas relataram a condição social que fazia

dos  mineiros  pretendentes  adequados  para  o  casamento  por  terem  salário  fixo  e  não

dependerem  da  agricultura,  que  disseram  ser  muito  inconstante  em  seus  rendimentos

financeiros. Relataram também que os filhos em certa idade se tornavam a mão de obra que

aliviava a carga de trabalho das mães no cotidiano e quão numerosas eram as famílias. 

Caminhando para o fim da mediação, levantei a reflexão de como os rendimentos que

elas obtinham eram equivalentes inúmeras vezes aos dos homens, contudo, persistia o caráter

de  ajuda  feminina  nas  finanças  da  família.  Concordaram  e  reforçaram  que  o  trabalho

masculino  nas  minas  era  verdadeiramente  arriscado,  mas  o  dia  a  dia  das  mulheres  era

igualmente cansativo. Compartilharam experiências relacionadas a alguns objetos do acervo e

viram-se representadas na exposição.

Posso  afirmar  que  este  foi  o  momento  mais  gratificante  do  meu  estágio.  Ouvir

daquelas mulheres a alegria de se ver na história da cidade por meio da exposição que montei.

Afirmaram  que  irão  convidar  os  filhos  e  netos  para  visitar  o  museu,  para  que  eles

compreendam a importância das atividades desempenhadas pelas mulheres.

147



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Realmente, nossas discussões sobre educação para o patrimônio fizeram todo sentido

para mim. Os alunos não se identificaram tanto com o acervo, pareceu-lhes indiferente, uma

realidade  distante.  As senhoras  viram-se como sujeitos  da história,  como se elas  próprias

estivessem presentes nos objetos que representavam a ação delas em outra época. 

Desta  feita,  conhecemos  o  que  cada  indivíduo  ou  comunidade  entende  como  seu

patrimônio histórico. As duas gerações convivem na mesma cidade, nos mesmos espaços, nas

mesmas  famílias  e,  de  certa  forma,  compreendem  sua  identidade  cultural  distintamente,

formada por outros discursos. 

Não tenho convicção  de  ter  alcançado  todos  os  objetivos  a  que  se pretendia  meu

projeto de estágio, entretanto, fica a expectativa de ter semeado alguma curiosidade na turma

de alunos quanto à realidade dos avós, por exemplo, pois foi a estes que relacionaram as peças

do museu. Entre o grupo EFIAS fiquei mais confiante de que elas assimilaram a finalidade da

ação educativa, pelos diálogos e pelas relações que foram estabelecendo do acervo que viram

exposto com suas vivências pessoais. 
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Resumo. O presente artigo faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso em 

construção do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Volta Redonda, e segue 

a linha de pesquisa de Ensino e Aprendizagem de Matemática e suas Inovações. O 

objetivo geral do trabalho consiste em compreender a possibilidade do uso da 

modelagem matemática como estratégia para o ensino interdisciplinar de funções 

exponenciais e crescimento populacional de microrganismos, apresentando, para 

tal fim, uma abordagem qualitativa. Posto isto, por meio da pesquisa bibliográfica 

e da elaboração de um paralelo entre a etapas de uma sequência didática e o 

processo de modelagem, foi possível compreender a estratégia proposta e 

corroborar com a possibilidade de utilizá-la.  

 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Crescimento Populacional de 

Microrganismos. Função exponencial. Interdisciplinaridade.  
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1 INTRODUÇÃO 

A modelagem matemática no ensino se apresenta como um objeto de estudo de interesse 

por diferentes autores, em suas diferentes perspectivas. Em particular, no estudo apresentado 

por Malheiros (2004, p. 43), a autora constata que a modelagem pode criar possibilidades 

interdisciplinares¹ em sala de aula. O vislumbre dessa ideia, portanto, motivou o interesse de 

pesquisa pela utilização da modelagem como ferramenta interdisciplinar para o ensino de 

funções exponenciais e de crescimento populacional de microrganismos.  

Isto posto, levantou-se o seguinte problema: é possível utilizar a modelagem matemática 

como estratégia para o ensino interdisciplinar de funções exponenciais e crescimento 

populacional de microrganismos? 

A partir disso, foi apontado como objetivo geral deste trabalho compreender a 

possibilidade do uso da modelagem matemática como estratégia para o ensino interdisciplinar 

de funções exponenciais e crescimento populacional de microrganismos.  

Para contemplar o objetivo geral foram estabelecidos os objetivos específicos: discutir 

a modelagem matemática como estratégia de ensino, apresentando considerações sobre os 

modelos matemáticos e o processo de modelagem e apontar a modelagem matemática como 

um caminho interdisciplinar para o ensino de funções exponenciais e crescimento populacional 

de microrganismos. 

Logo, a pesquisa fica assim estruturada: primeiro, discute-se a modelagem matemática 

como estratégia de ensino, apresentando considerações o processo de modelagem e os modelos, 

depois, relacionam-se os conteúdos de função exponencial e de crescimento populacional de 

microrganismos.  

 

2 A MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO 

Dentre as pesquisas realizadas por Malheiros (2004, p. 36) sobre a modelagem 

matemática na educação, a autora afirma perceber pontos em que as definições adotadas pelos 

pesquisadores divergem, embora todos possuam o mesmo objetivo: trabalhar problemas da 

realidade dos alunos. 

 

¹ A interdisciplinaridade pode ser compreendida como sendo um ato de troca, de reciprocidade entre as disciplinas, 

ciências ou áreas do conhecimento, como mantém Fazenda (2011, p.22). 
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Bassanezi (2010, p. 24) afirma que “a modelagem consiste, essencialmente, na arte de 

transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser 

interpretadas na linguagem usual”. Ao passo que, Barbosa (2001, p. 6), apesar de conceituar a 

modelagem de forma distinta, assume que a modelagem é um ambiente de aprendizagem no 

qual os alunos são convidados a indagar e investigar, por meio da Matemática, situações 

oriundas de outras áreas da realidade. 

Além disso, alguns estudiosos ainda salientam a conexão da Matemática com as demais 

disciplinas ou áreas do conhecimento, como Biembengut e Hein (2019), Burak (1992) e 

Bassanezi (2011). 

No âmbito escolar, Barbosa (2001) alega que a modelagem é comumente relacionada à 

noção de trabalho com projetos no Brasil, contudo admite que a modelagem matemática pode 

se materializar através de diferentes configurações curriculares, conforme as condições de cada 

sala de aula, de cada escola e da experiência e confiança de cada professor.  

Ademais, a escolha do tema no processo de modelagem é uma questão que se mostra 

bastante em evidência, apesar de ser entendida de formas diferentes, por cada autor. Para 

Bassanezi (2010, p. 46), é importante que os temas e problemas sejam propostos pelos alunos, 

para que tenham uma participação efetiva. No entanto, para Beltrão (2009, p. 115), a 

necessidade do cumprimento do currículo no prazo previamente fixado e os conhecimentos 

prévios necessários para construção do modelo, constituem obstáculos para deixar ao encargo 

do aluno a escolha do tema.  

Biembengut e Hein (2019) afirmam ser relevante promover alterações no processo de 

modelagem em cursos regulares com moldes tradicionais. Em consonância com os autores, 

considerou-se, nesse trabalho, que o professor deve fazer as alterações necessárias para 

utilização do método em sala de aula, de acordo com cada situação escolar.  

Por esse motivo, é pertinente a realização do diagnóstico prévio mencionado por 

Biembengut e Hein (2019, p. 19), que é um levantamento da realidade, do tempo disponível 

para realização do trabalho e do conhecimento matemático dos estudantes. 

Em vista das ideias apresentadas, ainda se faz necessário compreender a utilização do 

método da modelagem matemática no ensino. 

A despeito disso, Biembengut e Hein (2019, p. 20-21) descrevem o processo de 

modelagem matemática  em três etapas, para as quais, destacam as seguintes tarefas no trabalho 
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do professor: interação - exposição do tema e levantamento de questões; matematização - 

seleção e formulação de uma das questões levantadas, desenvolvimento do conteúdo 

matemático, proposição de exemplos análogos e exercícios, e resolução da questão; modelo 

matemático - validação do modelo matemático. 

Biembengut e Hein (2019, p. 22) notam que na etapa de validação, os alunos 

compreendem se o modelo precisa ser melhorado, através de uma análise quanto à validade e 

importância do mesmo. Logo, é vista a pertinência de se retomar ou não o processo. 

Outro aspecto levantado por Biembengut e Hein (2019, p. 29) é de que o professor pode 

optar por escolher determinados modelos, fazendo sua recriação em sala com os alunos. Do 

mesmo modo, na sequência didática deste trabalho, foi considerada a construção de dois 

modelos determinísticos de populações descritos por Bassanezi (2011), à princípio, o modelo 

de Malthus e, posteriormente, o de Verhulst. 

Segundo Bassanezi (2011), o que se convencionou chamar de modelo de Malthus 

assume um crescimento exponencial. Assim, afirma que o modelo malthusiano propõe um 

crescimento de vida otimizada, sem fome, guerra, epidemia ou catástrofes, no qual todos os 

indivíduos possuem comportamentos idênticos. 

Bassanezi (2011, p. 332) escreve o modelo contínuo como: 

{

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝛽𝑃(𝑡)

𝑃(0) = 𝑃0

 

Sendo 𝑃 o número de indivíduos em uma população em um instante 𝑡, 𝑃0 o número de 

indivíduos no instante 𝑡 = 0 e 𝛽 a taxa de crescimento específico da população, considerada, 

nesse caso, constante. Dessa forma o modelo assume a solução dada por: 

𝑃(𝑡) = 𝑃0𝑒𝛽𝑡 . 

Contudo, existem outras equações que se aproximam melhor da realidade. De acordo 

Bassanezi (2011, p. 334), o modelo de Verhulst ou modelo logístico supõe que uma população, 

vivendo num determinado meio, deverá crescer até um limite máximo sustentável e, nesse caso, 

a equação incorpora a queda do crescimento da população. Assim,  

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝛽(𝑃)𝑃 
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com 𝛽(𝑃) = 𝑟 (
𝑃∞−𝑃

𝑃∞
), 𝑟 > 0 e sendo 𝑃∞ o valor limite máximo sustentável da população. 

“Dessa forma 𝛽(𝑃) tende a zero quando 𝑃 → 𝑃∞” (BASSANEZI, 2011, p. 334), ou seja, quando 

a taxa de crescimento se aproxima de zero, a população tende a se estabilizar em um valor 𝑃∞.  

Dessa maneira, Bassanezi (2011, p. 335) admite 𝑃(𝑡) ≡  0 e 𝑃(𝑡) ≡ 𝑃∞ soluções da 

equação e que a solução analítica, obtida por integração após a separação das variáveis, é dada 

por: 

𝑃(𝑡) =
𝑃∞

(
𝑃∞
𝑃0

− 1) 𝑒−𝑟𝑡 + 1
=

𝑃∞𝑃0

(𝑃∞ − 𝑃0)𝑒−𝑟𝑡 + 𝑃0
 . 

 

3 O ESTUDO INTERDISCIPLINAR DE FUNÇÕES EXPONENCIAIS E 

CRESCIMENTO POPULACIONAL DE MICRORGANISMOS 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 75) apontam que 

o trabalho de resolver equações exponenciais é pertinente quando associado a algum problema 

de aplicação em outras áreas do conhecimento, dentre elas, a Biologia.  

Além disso, as situações reais de crescimento populacional são destacadas, nas 

Orientações (BRASIL, 2006, p. 75), como uma possibilidade para ilustrar o modelo 

exponencial. Logo, ao se tratar de crescimento populacional, particularmente na disciplina de 

Biologia, considera-se o crescimento populacional de microrganismos como um possível tema 

de aplicação do conteúdo de funções exponenciais. 

Sobre o crescimento populacional de microrganismos, Hogg (2005, p. 101) afirma que 

os organismos unicelulares se dividem por fissão binária; cada célula cresce, replica seu 

material genético e se divide em duas células-filhas idênticas. De maneira idêntica, duas se 

dividem em quatro, quatro em oito e assim por diante, levando a um crescimento exponencial 

no número de células de 2𝑛.  

Assim, ao traçar um gráfico a partir do número de células da população em função do 

tempo, Hogg (2005) ressalta que, sob condições ideais, obtém-se uma curva exponencial.  

Entretanto, Hogg (2005, p. 102) ainda aponta que tal crescimento não pode continuar 

indefinidamente e que geralmente desacelera devido, tanto à extinção do suprimento, quanto à 

acumulação de substâncias residuais nocivas no metabolismo celular. 
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Hogg (2005, p. 102) explica que o crescimento unicelular geralmente ocorre em uma 

série de fases diferentes, identificadas no quadro 1: 

Quadro 1. Fases do crescimento microbiano 

 
Fase Descrição 

1 Lag ou 

Latência 

Quando um inóculo bacteriano, ou as células usadas para germinar uma nova cultura, é 

introduzido pela primeira vez em um meio de cultura, ele provavelmente vai necessitar 

de um período para se adaptar a seu novo ambiente, durante o qual, não há aumento no 

número de bactérias. 

2 Log ou 

Exponencial 

Com a adaptação ao novo ambiente, sob condições ideais, a população de células irá 

dobrar de forma previsível e constante ao longo do tempo, conhecido como tempo de 

geração. 

3 Estacionária 

Como discutido, a fase exponencial é limitada por fatores ambientais e a taxa de 

crescimento diminui. O nivelamento da curva de crescimento não significa que a divisão 

celular cessou por completo, mas que o aumento devido à formação de novas células foi 

anulado por um número semelhante de morte celular. 

4 Morte ou 

Queda 

Enquanto as células morrem e a cultura não se mostra capaz de substituí-las, a população 

total de células cai.  

Fonte: Adaptado de Hogg (2005) 

Levando em consideração esses aspectos, é possível pensar na evolução do estudo sobre 

o crescimento populacional, do modelo de Malthus, crescimento exponencial, ao de Verhulst, 

que incorpora a queda do crescimento, para relacionar o crescimento populacional de 

microrganismos e as funções exponenciais através da modelagem matemática. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002, p. 8) apontam ser pertinente desenvolver no ensino 

uma articulação interdisciplinar entre os conteúdos conforme elencados acima. 

 

4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O presente trabalho apresenta uma abordagem qualitativa, na qual aprofunda na 

compreensão dos fenômenos, interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que 

participam da situação, sem se preocupar com representatividade numérica, generalizações 

estatísticas e relações lineares de causa e efeito, como afirma Guerra (2014, p. 15). 

O artigo foi elaborado por meio de uma pesquisa bibliográfica incluindo, no entanto, 

um encontro na Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda, no qual pode-se 

conhecer um pouco mais sobre o trabalho e a prática laboratorial do, então, licenciando em 
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Biologia Alef da Silva Sousa. Sendo assim, uma atividade de campo foi realizada para entender 

o estudo do crescimento de microrganismos.  

Gil (2002) aponta que a pesquisa bibliográfica é feita com base em material já 

elaborado, constituído, principalmente, de livros, teses e artigos científicos. Isto posto, fez-se 

uma análise acerca de materiais já publicados sobre a modelagem matemática e sua utilização 

no ensino, sobre interdisciplinaridade e os conteúdos de Matemática e Biologia a serem 

relacionados. 

 Vale ressaltar, que foi levado em consideração o que explicitam Marconi e Lakatos 

(2003, p. 183) “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre 

certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras”. 

A interpretação de dados foi realizada à luz da fundamentação teórica do trabalho, e no 

entendimento de uma sequência didática como um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, como afirma 

Zabala (1998, p. 18). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o intuito de compreender a possibilidade do uso da modelagem matemática como 

estratégia para o ensino interdisciplinar de funções exponenciais e crescimento populacional de 

microrganismos, foi elaborado um paralelo entre as etapas de uma sequência didática 

interdisciplinar e as correspondentes práticas do processo de modelagem destacados por 

Biembengut e Hein (2019, p. 20-21), no quadro 2. 

Na etapa 1, do quadro 2, descreveu-se temática ambiental de forma geral, pois o 

professor pode optar por escolher a que mais se adeque a realidade dos seus alunos. 

Como o trabalho foi desenvolvido, em grande parte, na cidade de Volta Redonda, 

município destacado em uma área altamente industrializada no vale do rio Paraíba do Sul pelo 

Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2006 apud SOUSA, 2020), pensou-se no uso de 

bactérias no processo de descontaminação das águas. Prevendo a possibilidade de relacionar a 

pesquisa apresentada por Sousa (2020) e dados de crescimento populacional de bactérias de 

outros trabalhos com a realidade dos alunos da região. 
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Quadro 2. As etapas da Sequência Didática e a correspondência na modelagem matemática  

 Etapas da Sequência Didática Etapas de modelagem 

1 

Descrição: Apresentação da temática sobre a possibilidade do uso de 

microrganismos em um problema ambiental proveniente da realidade dos 

alunos e levantamento e seleção de questões problemas. 

Objetivos: Relacionar a participação de microrganismos em processos de 

importância ambiental; questionar a presença da Matemática na ciência e 

na resolução de problemas reais. 

Exposição do tema; 

Levantamento e seleção de 

questões. 

2 

Descrição: Formulação da questão problema selecionada desconsiderando 

a queda do crescimento populacional de microrganismos. 

Objetivos: Descrever informações e relações selecionadas de um 

problema em termos matemáticos. 

Formulação da questão 

selecionada; 

3 

Descrição: Desenvolvimento do conteúdo de funções exponenciais 

necessário para resolução e compreensão do problema. 

Objetivos: Compreender o conceito de função exponencial e suas 

propriedades; construir o gráfico da função exponencial, identificando 

domínio e imagem; utilizar o software GeoGebra para construir e observar 

o gráfico de uma função; apontar as diferentes transformações que podem 

ser feitas no gráfico da função exponencial; compreender o surgimento do 

número de Euler e sua relação com a função exponencial; reconhecer o 

uso da função exponencial para modelar situações que descrevem 

crescimento ou decrescimento exponencial; resolver problemas com 

funções exponenciais nos quais seja necessário compreender e interpretar 

a variação das grandezas envolvidas. 

Desenvolvimento do conteúdo 

matemático; Proposição de 

exemplos análogos e 

exercícios. 

4 

Descrição: Resolução da questão problema e análise sobre os resultados.  

Objetivos: Analisar que em uma questão proveniente da realidade é 

necessário considerar fatores que influenciarão os fenômenos, 

diferentemente de exercícios em situações ideais ou cujas as informações 

foram simplificadas. 

Resolução da questão; 

Validação do modelo 

matemático; Reformulação da 

questão selecionada. 

5 

Descrição: Desenvolvimento do conteúdo acerca do crescimento 

populacional de microrganismos necessário para resolução e compreensão 

do problema. 

Objetivos: Compreender o que caracteriza um microrganismo dentre as 

diversas formas de manifestação da vida e diferentes processos 

reprodutivos; reconhecer a existência de condições ambientais favoráveis 

e de fatores limitantes ao crescimento populacional de microrganismos; 

descrever o crescimento populacional de microrganismos em suas quatro 

fases. 

Desenvolvimento do conteúdo 

de Biologia; Proposição de 

exercícios. 

6 

Descrição: Resolução da questão problema. 

Objetivos: Compreender o uso da equação de Verhulst e utilizá-la para 

modelar o crescimento de uma população de microrganismos; responder 

os questionamentos inicialmente propostos. 

Resolução da questão; 

Validação do modelo 

matemático. 

Fonte: Elaborado pelos autores do artigo (2020) 
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Tanto o tema quanto a fonte de coleta de dados podem ser alterados de forma a trazer 

mais significado para o ensino. Nesse caso, atenta-se ainda a exploração de outras áreas da 

Biologia como a virologia ou a epidemiologia, nas quais o modelo matemático de crescimento 

exponencial está em evidência devido aos gráficos mostrando os números de casos confirmados 

de COVID-19 por todo mundo, como afirma Neiva (2020). 

Por se tratar de uma sequência didática de caráter interdisciplinar, julgou-se 

imprescindível que o conteúdo seja desenvolvido nas duas principais disciplinas envolvidas no 

fenômeno, contemplando, como indica Fazenda (2007, p. 31), a relação de reciprocidade entre 

as áreas do conhecimento, o regime de copropriedade que possibilita o diálogo entre os 

interessados.  

No entanto, propôs-se, no quadro 2, que os conteúdos de funções exponenciais e 

crescimento populacional de microrganismos não fossem desenvolvidos em uma única etapa, 

referente ao desenvolvimento do conteúdo programático no processo de modelagem, mas em 

duas etapas, separadamente (etapas 3 e 5).  

Logo, espera-se que alunos, a princípio com técnicas de modelagem matemática, 

formulem a questão da etapa 2 de forma a construir um modelo de crescimento exponencial, 

como o de Malthus. E, consequentemente, desenvolver o conteúdo programático de funções 

exponenciais (etapa 3). 

Já a partir da etapa 4, seria feita a reformulação da questão afim de se aproximar mais 

da realidade do crescimento, então, o assunto do crescimento populacional de microrganismos 

deve ser trabalhado e, a partir do conhecimento, o modelo de Verhulst apresentado e utilizado 

na modelagem na última etapa (6). 

Dessa forma, acredita-se que os alunos compreendem ambos os conteúdos 

separadamente, construindo a consciência do caráter interdisciplinar, sem cancelar o caráter 

disciplinar do conhecimento. Assim, estimulando “a percepção da inter-relação entre os 

fenômenos, essencial para a compreensão da problemática ambiental e para o desenvolvimento 

de uma visão articulada do ser humano, como construtor e transformador de seu meio natural”, 

como indicam os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002, p. 9). 

Por fim, cabe ainda destacar o uso do software GeoGebra (etapa 3), uma tecnologia 

digital dentre as demais tecnologias a serem utilizadas, a fim de corroborar com criação de 
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experiências variadas e facilitadoras da aprendizagem dos estudantes, como aponta a Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017, p. 536). 

 

6 CONCLUSÃO 

Esse trabalho possibilitou o estudo da conexão entre Matemática e Biologia através da 

modelagem matemática do crescimento populacional de microrganismos.  

A partir do estudo sobre o referencial bibliográfico e da elaboração do quadro 2, 

compreendeu-se que é possível utilizar a modelagem matemática como estratégia para o ensino 

interdisciplinar de funções exponenciais e crescimento populacional de microrganismos. E, 

então, concluiu-se não só a viabilidade do uso da estratégia, mas ainda uma ideia de como fazê-

lo a partir das etapas estabelecidas para uma sequência didática. 
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Resumo. O presente artigo apresenta uma breve revisão histórica sobre o currículo 

escolar e busca trazer uma comparação entre os conteúdos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que guiaram a elaboração dos currículos escolares, 

com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento recentemente 

homologado, que passa a definir, através de competências e habilidades, a 

configuração de um currículo mínimo a ser aplicado nas escolas brasileiras. Os 

componentes curriculares explorados no artigo são os referentes à área de Ciências 

da Natureza que contemplam o ensino de Biologia e Física para o Ensino 

Fundamental. Através da Análise de Conteúdo dos documentos, identificamos um 

alto grau de profundidade e um aumento expressivo nos elementos da Física e sobre 

isso fazemos algumas reflexões no texto. Essa mudança terá interferência direta na 

formação de professores de Pedagogia, Biologia e Física, se realmente houver a 

pretensão de implementá-los ao ensino nacional. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. BNCC. Ciências Naturais. 

Ensino Fundamental.  
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1 INTRODUÇÃO 

A elaboração de um currículo basilar válido para todo o território brasileiro nos faz 

buscar na história da Educação do Brasil as tentativas de sua idealização. No Brasil império, as 

escolas primárias só começaram a surgir a partir de 1830. Dom Pedro II, em 1855, estabeleceu 

o primeiro currículo nacional, no qual indicava as disciplinas a serem ensinadas no ensino 

elementar e superior, correspondentes ao Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio. Esse 

padrão só se modificou na década de 1940 com as Leis Orgânicas do Ensino, que fixaram 

disciplinas obrigatórias para o currículo de toda a educação básica e determinaram que os 

estados e a União trabalhassem juntos para que cada disciplina tivesse um programa específico 

e flexível orientado por diretrizes gerais (MELLO, 2014). 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 (LDB/61) manteve a concepção de currículo das 

Leis Orgânicas de Ensino, mas classificou as disciplinas em obrigatórias e optativas. Foi a partir 

dela que os estados e municípios detiveram certa autonomia sobre o sistema de ensino, porém 

com uma indefinição de critérios sobre o grau de responsabilidade dos estados e da União, 

gerando dificuldades que ainda se fazem presentes na educação (MELLO, 2014). A LDB/61 

foi modificada quase que integralmente no período da ditadura militar através da Lei 5692/71, 

estabelecendo mudanças na educação “para forjar o ‘novo’ cidadão, obediente e pacífico e que 

a ditadura militar almejava para a sociedade” (JACOMELI, 2010, p. 78). 

Com uma pedagogia tecnicista, a nova legislação objetivava proporcionar aos 

educandos a “formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades para auto 

realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania” 

(BRASIL, 1971). O objetivo do ensino de Ciências era formar mão-de-obra qualificada para 

atender às demandas de desenvolvimento industrial brasileiro, sendo obrigatório nas oito 

primeiras séries do atual EF. A escola secundária passou a servir principalmente “ao 

trabalhador, peça essencial para responder às demandas do desenvolvimento” (KRASILCHIK, 

1987, p. 18). A Lei de 5692/71 também modificou a formação de professores, deixando de ser 

ministrada em Escolas Normais e constituiu uma habilitação profissional em nível de 2º grau. 

Para Warde (1986), essa mudança proporcionou um declínio da qualidade na formação docente. 

Após a ditadura e guiados pela Constituição Federal de 1988, verificou-se uma mudança 

com relação à educação e ao currículo, ampliando as responsabilidades do poder público com 

a educação. Em seu Artigo 210, tem-se que “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
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fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). A LDB (1996), no Art. 9, afirma que cabe à 

União, em colaboração com os estados e municípios, estabelecer “competências e diretrizes 

para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos 

e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum” (BRASIL, 1996). 

Após esse breve recorte que envolve a definição e construção do currículo nacional, diz-

se que aquilo que ele é, "depende precisamente da forma como ele é definido pelos diferentes 

autores e teorias" (SILVA, 2005, p. 14).  

Apple (2006, p. 59) diz que um currículo 

nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimento, que de algum modo aparece nos 

textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, 

resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja 

conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, 

políticas econômicas que organizam e desorganizam um povo. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) se coloca como um documento de caráter 

normativo que "define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver" (BRASIL, 2017, p. 7). A BNCC passa ser a referência nacional 

para formulação de currículos e propostas pedagógicas escolares, reverberando assim em outras 

políticas e ações como a formação de professores, avaliações, infraestrutura escolar e 

formulação de conteúdos educacionais com a intencionalidade de superar a fragmentação das 

políticas nacionais, contribuindo assim para garantir aos alunos o aprendizado com qualidade e 

o desenvolvimento pleno da cidadania (BRASIL, 2017, p. 8). 

O currículo, para Franco e Munford (2018, p. 159), é entendido como um campo de 

lutas e relações de poder, à medida em que os conhecimentos selecionados nas escolas derivam 

de construções sociais que devem servir a determinadas finalidades educacionais. Dentro dessa 

mesma perspectiva de relações de poder, ao recapitularmos os processos de transformação da 

educação nacional, e mais especificamente, quando pensamos no momento conflituoso de 

disputas políticas que o Brasil atravessa, inclusive com diversas mudanças de versões da BNCC 

até a sua homologação, Martins e Ferreira (2018, p. 4) afirmam que: 

Com relação às políticas curriculares, essas estão em constantes modificações e 

atualizações e são sempre resultado de diferentes embates políticos, estando as 

interpretações na prática em meio a um jogo de disputas de poder. Neste contexto, 

mesmo que exista resistência às proposições, por não ter havido diálogo com as 

vivências dos professores e das escolas, caberá aos docentes e à gestão escolar 
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interpretar e reinterpretar a política e toda a sua complexidade para sua atuação na 

prática. 

Ressalta-se que a BNCC é resultado de um movimento não governamental criado em 

2013 (Movimento pela Base Nacional Comum - MBNC), composto por entidades educacionais 

e institutos privados como 

Associação Brasileira de Avaliação Educacional (ABAVE); Centro de Estudos e 

Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC); Comunidade 

Educativa (CEDAC); Conselho Nacional de Secretários da Educação (CONSED); 

Fundação Lemann; Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal; Fundação Roberto 

Marinho; Instituto Ayrton Senna; Instituto Inspirare; Instituto Natura; Instituto 

Unibanco; Itaú BBA; União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME); Todos pela Educação (MBNC, 2013 apud MARTINS; FERREIRA, 

2018, p. 6). 

O presente artigo, ao voltar os olhos para a área das Ciências da Natureza que compõe 

a BNCC, busca refletir sobre a seleção dos conteúdos ali contidos, como se diferencia do PCN 

e que consequências poderá significar aos sujeitos envolvidos no processo educativo. 

 

1.1 Formação de professores 

Antes mesmo da discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estudos 

já indicavam, no caso da Licenciatura em Pedagogia, um currículo de formação de professores 

defasado em relação às Ciências Naturais no EF. Em uma pesquisa com currículos de 71 cursos 

de Pedagogia, Gatti (2009) ao fazer uma análise das ementas apontou o pouco tempo dedicado 

ao estudo de Ciências, sistematizados geralmente em uma única disciplina, de 60 horas:  

As ementas registram preocupação com teorias de ensino e com justificativas sobre 

por que ensinar, mas só de forma muito incipiente registram o quê e como ensinar. 

Nelas são encontradas frases genéricas que não permitem identificar conteúdos 

específicos (GATTI, 2009, p. 38). 

Souza e Chapani (2015), analisando os documentos de um curso de Pedagogia, a 

disciplina específica sobre Conteúdos e Metodologia do Ensino Fundamental de Ciências 

(CMEFC) dele e as concepções de ciência de um grupo de licenciandas do curso, afirmam a 

latente necessidade de problematização dessas concepções de ciência pelos discentes, visto que 

são eles os responsáveis por ensinar Ciências às crianças, e que o tempo dedicado à disciplina 

CMEFC não era suficiente para reconstruções de visões da ciência simplistas para concepções 

mais críticas (SOUZA; CHAPANI, 2015, p. 954).  

Augusto e Amaral (2015), voltaram seus olhares para a formação de professores nos 

cursos de Pedagogia, analisando tanto a concepção de licenciandos, quanto a ementa dos cursos. 
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Eles refletem sobre o aluno e o professor das séries iniciais, afirmando, por exemplo, que a 

formação dos alunos na faixa etária de 6 a 10 anos, naturalmente curiosos em relação aos 

fenômenos do mundo físico e biológico que os rodeiam, são responsabilidade de professores 

com formações generalistas e polivalentes, e por isso encontram, muitas vezes, dificuldades 

para ensinar Ciências.  

Além do licenciado em Pedagogia, o licenciado em Ciências Biológicas, é habilitado 

para ministrar aulas no EF, do 6º ao 9º ano. De acordo com Mundim e Santos (2012), a estrutura 

curricular mais desenvolvida nas escolas privilegia conteúdos voltados à Biologia do 6º ao 8º 

ano, “o que possibilita ao professor habilitado em Biologia exercer a docência desta disciplina 

com um bom domínio dos conteúdos do sexto ao oitavo ano, onde sua área é dominante” 

(MACKEDANZ; ROSA, 2016, p. 141). 

Essa formação, no entanto, ainda não é suficiente para que este profissional trabalhe 

com conteúdos que não são de sua área específica, como já era exigido mesmo antes da BNCC, 

o que pode ser encontrado em Mackedanz e Rosa (2016, p. 141): 

Justamente por sua formação disciplinar, este profissional enfrenta dificuldades para 

lecionar no 9º ano, muitas vezes restrito a transcrever apenas o que o livro didático 

oferece, não contextualizando este conteúdo de forma a aproximar o que está sendo 

proposto ao cotidiano do aluno [...] o desconforto dos mesmos ao atuar fora de sua 

formação inicial. 

Tendo em vista essas já pronunciadas discrepâncias entre a formação inicial do 

professor do Ensino Fundamental e o currículo trabalhado em sala de aula, buscamos examinar 

as definições da BNCC para as Ciências Naturais no Ensino Fundamental. Foi com surpresa 

que os conteúdos pertencentes à Física, para essa etapa da educação básica, na BNCC nos 

pareceram bem intensos e volumosos, e nos questionamos: Há, realmente, um aumento de 

conteúdos da Física na BNCC para o Ensino Fundamental? Se sim, quais os impactos 

provocados nos licenciados em Pedagogia, Biologia e Física, visto que são os professores de 

biologia e os pedagogos os responsáveis por esses conteúdos nessa etapa da educação básica? 

 

2 OBJETIVOS 

Para responder a essas questões nos propusemos a realizar uma análise documental 

utilizando os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a BNCC, no intuito de categorizar os 

eixos temáticos de Ciências Naturais para o EF presentes nesses documentos. Nosso trabalho 

objetivou-se a verificar a existência de mudanças entre os eixos temáticos referentes às Ciências 
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da Natureza do Ensino Fundamental nos PCN e na BNCC, averiguar as diferenças, acréscimo 

ou supressão de conteúdos a partir das categorias criadas e refletir sobre as mudanças a serem 

feitas na formação de professores dos cursos de Biologia, Física e Pedagogia para que a BNCC 

seja implementada. 

 

3 METODOLOGIA 

Como forma de alcançar nossa proposta realizamos uma categorização dos conteúdos 

de Ciências Naturais presentes nos PCN e na BNCC. Inicialmente fizemos um recorte de todos 

os tópicos que esses documentos trazem em relação às Ciências Naturais para o Ensino 

Fundamental; analisamos quais deles são referentes à Biologia e quais são referentes à Física e 

organizamos em tabelas esses dados. 

Os PCN apresentam em documentos distintos esses conteúdos, sendo um referente ao 

primeiro e segundo ciclo e o outro referente ao terceiro e quarto ciclo. Vale ressaltar que este 

documento não utiliza a nomenclatura “ano”, mas sim “série”, porém no trabalho, chamaremos 

as “séries” de “ano”, para estarmos de acordo com a nomenclatura atual. Nos PCN, 

encontramos “ciclos” que são a denominação para um par de séries, enquanto na BNCC 

encontramos definições para cada ano em separado. Optamos por categorizar, então, a BNCC 

em três pares e um trio de anos, assim, um ciclo do PCN corresponderá a um par de anos da 

BNCC. Ressalta-se que o primeiro ciclo do PCN fará correspondência aos três primeiros anos 

da BNCC por ter havido o acréscimo de um ano no EF através da Lei n°11.274 de 2006, 

passando de 8 para 9 anos. 

Os conteúdos foram selecionados para agregar as categorias seguindo o exemplo: Um 

dos elementos presente na área de Ciências Naturais para o EF dos PCN diz: “busca e 

organização de informações sobre cometas, planetas e satélites do sistema Solar e outros corpos 

celestes para elaborar uma concepção de Universo;” (BRASIL, 1998, p. 66). Os termos 

“cometas”, “planetas”, “satélites”, “sistema Solar”, “corpos celestes”, “concepção de 

Universo”, são tratados pela Física, logo este elemento entrou na categoria Física. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Após a análise dos PCN e da BNCC identificamos os tópicos/habilidades referentes aos 

conteúdos de Física e Biologia no EF da área de Ciências da Natureza, e elaboramos duas 

tabelas com a soma dos tópicos/habilidades encontrados em cada ciclo. 

Tabela 1. Análise da presença de conteúdo referente à Física nos PCN e na BNCC no Ensino 

Fundamental 

PCN BNCC 

1° ciclo = 0 tópicos 1º ao 3º ano = 2 tópicos 

2° ciclo = 3 tópicos 4º ao 5º ano = 10 tópicos 

3° ciclo = 5 tópicos 6º ao 7º ano = 7 tópicos 

4° ciclo = 6 tópicos 8º ao 9º ano = 19 tópicos 

Total = 14 tópicos de um total de 71, 

portanto, ~20% dos tópicos dos PCN. 

Total = 38 tópicos de um total de 111, 

portanto, ~34% das habilidades da BNCC. 

Fonte: Os autores 

Tabela 2. Análise da presença de conteúdo referente à Biologia nos PCN e na BNCC no Ensino 

Fundamental 

PCN BNCC 

1° ciclo = 6 tópicos 1º ao 3º ano = 10 tópicos 

2° ciclo = 11 tópicos 4º ao 5º ano = 12 tópicos 

3° ciclo = 9 tópicos 6º ao 7º ano = 16 tópicos 

4° ciclo = 10 tópicos 8º ao 9º ano = 10 tópicos 

Total = 36 tópicos de um total de 71, 

portanto, ~51% dos tópicos do PCN. 

Total = 48 tópicos de um total de 111, 

portanto, ~43% das habilidades da BNCC. 

Fonte: Os autores 

O que nos chama atenção não é apenas o aumento de conteúdo, mas sim a profundidade 

que a BNCC passou a requerer dos temas. Sabe-se, como supracitado, que o curso de Pedagogia 

já não conseguia trabalhar durante o curso os conteúdos das Ciências de maneira satisfatória 

para a demanda dos PCN. E sabe-se que os professores de Biologia não se sentiam confortáveis 

com os assuntos do 9° ano, ou seja, os assuntos que requerem domínio da Física e da Química.  
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Nos dois primeiros ciclos dos PCN, os tópicos trabalham inicialmente com as práticas 

de comparação e de estabelecimento de relações do que está no entorno dos alunos, como, 

comparações entre os seres vivos, entre colegas, entre os corpos de homens e mulheres nas suas 

diferentes fases da vida. Estabelece-se relações entre o solo, a água, os seres vivos; relações de 

dependência dos vegetais com a luz, e dos seres vivos com os ambientes em que vivem (cadeia 

alimentar). Trabalha-se os estados físicos da água no ciclo da água. Fornece conteúdos sobre 

os cuidados pessoais, evitando doenças e contaminação, através da higiene, vacinação e 

cuidados com o ambiente; a importância do saneamento básico para a qualidade de vida e do 

meio ambiente. Trata da captação de água, poluição, reciclagem de lixo. Compara e classifica 

equipamentos, ferramentas e utensílios de acordo com material que são feitos e sua forma, 

relacionando o funcionamento deles com a energia, que é a capacidade de realizar trabalho. 

A BNCC, por sua vez, traz muito do que é trabalhado nos PCN, mas com uma 

apresentação mais aprofundada. A BNCC usa termos como “investigar”, “discutir”, “construir 

propostas”, “testar”, “planejar e executar”. A BNCC aborda grande conteúdo sobre o céu, com 

conhecimentos amplos sobre astronomia, como: posição do sol, pontos cardeais, movimentos 

cíclicos da lua, constelações, inclusive propõe em uma das habilidades que se projete e construa 

dispositivos para a observação à distância (luneta, periscópio), além da construção de um 

Gnômon nos primeiros anos do EF. Pontua-se que são conhecimentos sobre Astronomia que 

não estão presentes nos cursos de formação em Pedagogia ou Ciências Biológicas. 

 Na Biologia, trazemos um exemplo dos PCN sobre a alimentação: 

Estabelecimento de relações de dependência (cadeia alimentar) entre os seres vivos 

em diferentes ambientes; conhecimento de condições para o desenvolvimento e 

preservação da saúde [...]; Modos de transmissão e prevenção de doenças contagiosas, 

particularmente a AIDS; Estabelecimento de relações entre os diferentes aparelhos e 

sistemas que realizam as funções de nutrição para compreender o corpo como um todo 

integrado [...]; Reconhecimento dos alimentos como fontes de energia e materiais para 

o crescimento e a manutenção do corpo saudável valorizando a máxima utilização dos 

recursos disponíveis [...] (BRASIL, 1998, p. 62). 

Já na BNCC a questão alimentar se apresenta dessa forma: 

Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada 

pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na 

produção de alimentos; Verificar a participação de microrganismos na produção de 

alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros; Selecionar argumentos que 

justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são considerados 

corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação 

das funções desses sistemas; Justificar a relação entre o funcionamento do sistema 

circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos 

produzidos; Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos 
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grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades 

realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do organismo; Discutir a 

ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, subnutrição etc.) entre crianças 

e jovens a partir da análise de seus hábitos (tipos e quantidade de alimento ingerido, 

prática de atividade física etc) (BRASIL, 2017, p. 338). 

Diante dessas mudanças propostas pela BNCC, questionamos se bastaria aumentar a 

carga horária da disciplina dedicada a Ciências nos cursos de Formação em Pedagogia. No 

trabalho realizado por Ducatti-Silva (2005, p. 180), a autora apontava uma articulação imediata 

para as demandas do EF para as Ciências da Natureza contida nos PCN: 

Como proposta de mudança, o trabalho aponta que a articulação entre as disciplinas 

de Metodologia Para o Ensino de Ciências e Prática de Ensino deve ocorrer o mais 

urgente, pois a falta dessa conexão está fazendo com que haja a reprodução dos 

conteúdos vistos pelos professores em formação quando estavam no Ensino 

Fundamental, isso quando ocorre o ensino de Ciências. 

Ressaltamos que essa proposta da autora nos encaminhou, em suas primeiras frases, 

para um pensamento mais amplo. Conjecturamos a possibilidade de que o curso de Pedagogia 

pudesse passar por uma estruturação, que o levasse a desdisciplinarização. A fim de ilustrar 

nosso pensamento, trazemos a proposta da Universidade Federal do ABC (UFABC). A relação 

da formação de professores com a interdisciplinaridade tem ocupado as discussões no campo 

das políticas educacionais atuais, tanto que, o termo aparece mais de vinte vezes ao longo da 

Resolução n°2 do CNE/2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial e para a formação continuada de pedagogos e licenciados (PPC, 2019). Saraiva (2014), 

em sua dissertação analisando os cursos de licenciatura da UFABC conclui que 

Um curso de licenciatura interdisciplinar é essencial que o professor entenda como 

acontece a interação entre todos os campos científicos e saiba se posicionar perante 

todos eles, capacitando o seu aluno a essa competência [...]. Uma formação de 

professores interdisciplinar, fundamentada na conversa e discussão permanentes entre 

pessoas provenientes de diferentes campos científicos e com distintas visões, habilita 

o professor a enfrentar as demandas educacionais de um mundo em vertiginosas 

mudanças. Esse tipo de aprendizado, com certeza, reflete na atuação didático-

pedagógica do docente, que forma assim, um cidadão apto a se posicionar diante das 

questões do cotidiano e opinar, conscientemente, sobre problemas cada vez mais 

atuais (SARAIVA, 2014, p. 75-76). 

Quando analisamos o conteúdo de Biologia do 1°ao 9° ano, podemos perceber certos 

silenciamentos. Há uma perda substancial do conteúdo sobre sexualidade dos PCN para a 

BNCC, durante todo o EF. Qual critério adotado pela BNCC para superficializar um conteúdo 

tão importante como a sexualidade e aprofundar em outros como os relacionados à Física e à 

Tecnologia? A BNCC apresenta os tópicos/habilidades sobre sexualidade, concentrados no 

oitavo ano dessa maneira: 
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Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a 

atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso;  Comparar o modo de ação e a 

eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de 

compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado 

à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis; Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento 

de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção; 

Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade 

humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) (BRASIL, 2017, p. 348). 

Quando comparamos ao PCN, a forma de abordar o tema, era bem diversa da BNCC: 

Comparação dos modos com que diferentes seres vivos, no espaço e no tempo, 

realizam as funções de alimentação, sustentação, locomoção e reprodução, em relação 

às condições do ambiente em que vivem (1° ciclo); comparação do desenvolvimento 

e da reprodução de diferentes seres vivos para compreender o ciclo vital como 

característica comum a todos os seres vivos (1° ciclo); Modos de transmissão e 

prevenção de doenças contagiosas, particularmente a AIDS (1° ciclo); Comparação 

dos principais órgãos e funções do aparelho reprodutor masculino e feminino, 

relacionando seu amadurecimento às mudanças no corpo e no comportamento de 

meninos e meninas durante a puberdade e respeitando as diferenças individuais  (2° 

ciclo); Estabelecimento de relações entre aspectos biológicos, afetivos e culturais na 

compreensão da sexualidade e suas manifestações nas diferentes fases da vida (2° 

ciclo); Caracterização do ciclo menstrual e da ejaculação, associando-os à gravidez, 

estabelecendo relações entre o uso de preservativos, a contracepção e a prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis, valorizando o sexo seguro (3° ciclo); 

Compreensão dos processos de fecundação, gravidez e parto, conhecendo vários 

métodos anticoncepcionais e estabelecendo relações entre o uso de preservativos, a 

contracepção e a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, valorizando o 

sexo seguro e a gravidez planejada (4° ciclo) (BRASIL, 1998, p. 49). 

Além disso, há a manutenção de um ensino da temática ambiental de maneira 

conservadora, onde os alunos são expostos a atividades de separação do lixo, observam que a 

poluição, o desmatamento e a destruição da natureza são feitos humanos, mas não há reflexão 

crítica sobre esses comportamentos e sua relação com o sistema econômico. Portanto, como 

fornecer um letramento científico e cidadãos críticos e reflexivos, capazes de tomar decisões e 

assim participar ativamente da sociedade, se retiramos essas discussões da escola?  

Quanto ao ensino de Física no ensino fundamental II, mudanças poderiam ocorrer nos 

cursos de Licenciatura de Física e de Ciências Biológicas, contudo, acreditamos que o 

acréscimo de elementos da Física sobrecarregaria o curso de Ciências Biológicas. Ao passo 

que, mudanças na legislação poderiam permitir que os Licenciados em Física atuassem no 

Ensino Fundamental e não só no Ensino Médio e Superior, como atualmente. 

A BNCC exige, para o 9º ano do Ensino Fundamental em Ciências Naturais, conteúdos 

que são mais bem abordados por licenciados em Física, como: 

Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, 

discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, 
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raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc. Discutir o papel do avanço tecnológico 

na aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância 

nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, 

infravermelho, ultravioleta etc.). Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida 

e morte) baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes 

dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta (BRASIL, 2017, p. 351). 

Assuntos como circuito elétrico, eletromagnetismo, ciclo evolutivo estelar são 

complexos até mesmo para os professores de Física, que tiveram aula sobre esses conceitos na 

graduação. Como pode haver essa demanda para professores de áreas que não são da Física 

como pedagogos e biólogos sobre esses conteúdos? Ao nosso ver, a BNCC exige uma mudança 

nos cursos de licenciatura para que eles se adequem à nova realidade; exige também formação 

continuada para atender os profissionais que já estão em sala de aula. Mas é algo que causa 

estranheza que a BNCC tenha sido aprovada sem considerar essas dimensões, sem atrelar à sua 

aprovação mudanças nas licenciaturas para que os profissionais fossem formados conforme já 

se passa a exigir. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

São tantas indagações que rondam a BNCC e o futuro da educação, porém, questionamos em 

busca de respostas e perspectivas de melhoria para a educação brasileira como um todo, não 

somente uma sistematização documental incapaz de ser executada na realidade presente. 

Acreditamos que podemos avançar, com propostas de formação de professores inicial e 

continuada, investimento maciço na estrutura das escolas e valorização dos docentes. Por isso, 

assim como Franco e Munford (2009), Mozena e Ostermann (2016), nossa preocupação não é 

somente com o conteúdo disciplinar da BNCC, estamos alertas aos interesses e às disputas que 

envolvem o futuro da educação básica nacional no processo de produção desse documento. 
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Resumo. Considerando a inserção da Física Moderna e Contemporânea no ensino 

médio, deve-se ter pleno conhecimentos se de fato há uma relevante abordagem dos 

conceitos envolvidos nessa área. Nesse sentido, este trabalho busca fazer uma 

simples abordagem de alguns conceitos da Relatividade Geral por meio de livros 

de divulgação científica. Busca-se ainda, promover o livro de divulgação científica 

como material didático alternativo para uso em sala de aula e trazemos uma simples 

experiência que permite explicar conceitos da Relatividade de uma forma dinâmica 

e interativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

De fato que a Física, enquanto ciência e no escopo da sua totalidade, prediz um conjunto 

abrangente de fenômenos naturais, assim como outras ciências nos limites de suas extensões. 

Sendo assim, a Física busca identificar padrões e regularidades com o intuito de decodificá-los 

por meio de leis e princípios fundamentais que regem os fenômenos analisados com um nível 

de precisão relativamente considerado. De acordo com Tyson (2016): 

O sucesso das leis físicas conhecidas em explicar o mundo ao nosso redor tem gerado 

consistentemente algumas atitudes seguras e petulantes em relação ao estado do 

conhecimento humano, sobretudo quando as lacunas em nosso conhecimento de 

objetos e fenômenos são consideradas pequenas e insignificantes [...] (TYSON, 2016, 

p. 13). 

A universalidade das leis físicas é algo impressionante. Através desses princípios, Isaac 

Newton unificou os fenômenos celestes e terrestres por meio de uma estrutura muito sólida que 

os descrevia com acentuado rigor. Nessa perspectiva, dado um certo instante de tempo, 

poderíamos determinar a posição e velocidade de um objeto em um momento passado ou futuro. 

Essas consequências implicavam que o espaço e o tempo deveriam ser descritos como 

grandezas rígidas e imutáveis, possibilitando, assim, uma estrutura estática para a ocorrência 

dos fenômenos. 

Em 1905, Albert Einstein formulou a Teoria da Relatividade Especial, teoria esta que 

descreve uma gama de fenômenos físicos sob o ponto de vista de referenciais distintos. Dessa 

forma, para que os eventos analisados fossem coerentes, Einstein afirmou que o espaço e o 

tempo não são entidades rígidas e inflexíveis mas sim, entes dinâmicos e mutáveis. Essas ideias 

colocaram em xeque as concepções do senso comum, conforme relata Kaku (1994): 

As revoluções científicas, quase que por definição, contestam o senso comum. Se 

todas as nossas noções de senso comum sobre o universo fossem corretas, a ciência 

teria decifrado os segredos do universo há milhares de anos. O propósito da ciência é 

remover a camada da aparência dos objetos para revelar sua natureza subjacente. De 

fato, se aparência e essência fossem a mesma coisa, não haveria necessidade de 

ciência (KAKU, 1994, p. 8). 

Em 1915, Einstein propôs uma nova teoria, a Relatividade Geral (RG)1, com o objetivo 

de generalizar o estudo dos corpos em vários estados de movimento (dando ênfase ao 

movimento acelerado) e resolver alguns problemas e inconsistências presentes na teoria 

proposta por Newton. Ambas teorias formuladas por Einstein culminaram em implicações 

                                            
1 Nomenclatura adotada neste trabalho. 
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profundas em todo cenário científico com o objetivo de constatar o âmbito da sua validade. 

Apesar dos inúmeros experimentos feitos, a Teoria da Relatividade foi verificada com grande 

precisão e até nos dias de hoje são feitos vários testes, mas essa teoria apresenta-se bastante 

promissora. A construção de ferramentas como o eletroímã e o uso do GPS só se tornaram 

possíveis graças a relatividade e suas consequências. 

 

2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Em defesa da inserção de tópicos de Física Moderna, autores como Arriassecq e Greca 

(2006) relatam que a abordagem da RE na modalidade regular de ensino é viável e sua 

introdução foge do escopo propriamente científico. Nessa perspectiva, a RE constitui: 

[...] um tema particularmente rico dado que os primeiros contatos dos alunos com o 

mesmo deveriam implicar um verdadeiro ponto de inflexão no conhecimento da 

física, pois o que pode haver de continuidade entre a física clássica e a relatividade é 

menos relevante do que aquilo que as diferenciam (ARRIASSECQ; GRECA; 2006, 

p. 190). 

Não obstante, o ensino de Física Moderna não deve ser tratado como um fim em se 

mesmo, mas sim como um campo científico que apresenta ampla relação com o cotidiano do 

estudante, conforme relatam Silva e Errobidart (2017): 

[...] é de extrema importância que o professor ministre aulas sobre os conceitos básicos 

de FMC [Física Moderna e Contemporânea], e relacione os conteúdos em sala de aula 

com os equipamentos utilizados pela sociedade (uso de equipamentos tecnológicos, 

sistemas de controles, dispositivos automáticos etc.). Este jovem, então, precisa ser 

curioso, pois está sempre em contato com novos materiais que estão em constante 

evolução [...] (SILVA; ERROBIDART, 2017, p. 2). 

Peduzzi (2011) apresenta um posicionamento cético sobre a abordagem adotada por 

alguns autores de livros didáticos, ao negligenciar os aspectos filosóficos da RE e o contexto 

histórico em que ela foi desenvolvida e, nessa concepção ele afirma que: 

A linearidade com que usualmente os conteúdos de física são veiculados pelos livros 

didáticos confere uma ênfase quase que exclusiva aos produtos do conhecimento 

científico, ignorando os processos de sua construção [...] a descontextualização 

histórica [...] fragmenta o conhecimento científico, tornando qualquer sequência 

didática artificial (PEDUZZI, 2011, p. 6). 

Este trabalho se justifica, de modo a abordar alguns conceitos da RG; apontar algumas 

formas alternativas de materiais didáticos e apresentar possíveis propostas de experiências 

didáticas que possibilitam o ensino dessa teoria por meio dessas abordagem. 
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3 A TEORIA DA RELATIVIDADE E ALGUNS DOS SEUS CONCEITOS 

Em síntese, a Teoria da Relatividade pode ser fragmentada em duas vertentes: a 

Relatividade Especial (RE)2 (também denominada Relatividade Restrita), que em uma 

linguagem mais usual, está associada ao estudo do movimento em diferentes referenciais 

inerciais, os quais deslocam-se sob velocidade constante; e a RG (Relatividade Geral) que 

descreve o movimento de sistemas acelerados e apresenta um formalismo geométrico para a 

força gravitacional. Ambas teorias resolvem várias fragilidades e inconsistências que estão no 

cerne da Mecânica clássica.  

A RE assenta-se sobre duas estruturas teóricas simples e sutis, mas que possuem 

implicações profundas no estudo do movimento relativo. A primeira afirmação, denominada 

Princípio de Relatividade, considera que todas as leis da Física são invariantes para todos os 

sistemas de referência inerciais. Em termos equivalentes, isso implica que não há um sistema 

de referência universal e que esse princípio, tal como se apresenta, é embasado em uma noção 

de simetria, conforme relata Grenne (2003): 

Uma das lições mais amplas que aprendemos nos últimos cem anos é a de que as leis 

físicas que conhecemos associam-se aos princípios da simetria. A relatividade 

especial baseia-se na simetria incorporada no princípio da relatividade – a simetria 

entre todos os referenciais com velocidade constante. A força gravitacional, tal como 

equacionada pela teoria da relatividade geral, baseia-se no princípio da equivalência 

– extensão do princípio da relatividade que abarca todos os pontos de vista possíveis, 

independentemente da complexidade do estado de movimento em que se encontrem 

[...] (GRENNE, 1999, p. 231). 

A segunda afirmação diz respeito às propriedades específicas da luz. O Princípio da 

Constância da Luz propõe que a velocidade da luz é invariante sob a alteração de um referencial 

inercial para outro. Em termos semelhantes, isso significa dizer que a velocidade da luz é a 

mesma para todos os observadores e não depende do estado de movimento da fonte que a emite. 

Esses dois esquemas conceituais, que regem o estudo sobre o movimento relativo, resultam em 

demasiadas implicações, como a dilatação temporal e a contração do comprimento. 

Objetos que deslocam-se com velocidades próximas à velocidade da luz apresentam 

uma diminuição em seu comprimento natural e, para esses mesmos corpos, o tempo passa mais 

vagarosamente. Não obstante, nenhum objeto assume uma velocidade exatamente igual a 

                                            
2 Nomenclatura adotada neste trabalho. 
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velocidade da luz, pois, se isso de fato acontecesse, o ponto material analisado teria dimensão 

e o valor da sua massa seria infinito, conforte afirma Hawking (2001): 

O postulado de Einstein de que a velocidade da luz deve ser a mesma para qualquer 

espectador implica que nada pode mover-se com velocidade maior que ela. O que 

ocorre é que se utilizarmos energia para acelerar algo, seja uma partícula ou uma 

espaçonave, sua massa aumenta, tornando-se mais difícil segui-la acelerando. 

Acelerar uma partícula até a velocidade da luz seria impossível, porque exigiria uma 

quantidade infinita de energia [...] (HAWKING, 2001, p. 9). 

Einstein demonstrou que grandezas como a massa e a energia estão atreladas por meio 

da famosa equação E=mc². Essa expressão tão simples estabelece uma relação entre duas 

grandezas fundamentais, de modo que uma pequena quantidade de massa profere uma imensa 

quantidade de energia, como relata Kaku (1994): 

Einstein calculou precisamente como a energia deveria mudar se o princípio da 

relatividade estivesse correto e descobriu a relação E=mc². Como a velocidade da luz 

ao quadrado (c²) é um número astronomicamente grande, uma pequena quantidade de 

matéria pode liberar uma vasta quantidade de energia. Preso dentro das menores 

partículas de matéria, há um depósito de energia mais de um milhão de vezes maior 

que aquela liberada numa explosão química. A matéria, em certo sentido, pode ser 

vista como um depósito quase inesgotável de energia; isto é, matéria é energia 

condensada (KAKU, 1994, p. 97). 

Com a formulação da RE, Einstein colocou em xeque várias ideias estabelecidas pela 

mecânica newtoniana. Ao considerar o tempo como uma quarta dimensão, Einstein pôde 

unificá-lo com o espaço, de modo que essas duas unidades passaram a ser uma só: o espaço-

tempo. Nessa perspectiva, o espaço e o tempo passam a ser consideradas grandezas fluídas e 

dinâmicas e, sob um ponto de vista quantitativo, suas medias podem variar de acordo com o 

referencial adotado. De acordo com o próprio Einstein, a ideia de unificar essas duas grandezas 

constituiu o “pensamento mais feliz da sua vida” e resolveu algumas inconsistências presentes 

na Teoria da gravitação Universal proposta por Newton: 

Embora a teoria da relatividade encaixava muito bem com as leis que governam a 

eletricidade e o magnetismo, não resultava compatível com a teoria de Newton da 

gravitação. Desta lei segue que modificando-se a distribuição de matéria em uma 

região do espaço, a mudança do campo gravitacional deveria notar-se imediatamente 

em qualquer parte no universo. Justo não só significaria a possibilidade de enviar 

sinais com velocidade maior que a da luz (o qual está proibido pela relatividade), para 

saber o que significa instantâneo, também exigiria a existência de um tempo absoluto 

ou universal, que a relatividade tinha abolido em favor de um tempo pessoal 

(HAWKING, 2001, p. 9). 

É nesse contexto que, após dez anos de incessante trabalho, Einstein conseguiu formular 

a RG. Tal teoria é uma extensão da RE e descreve sistemas de referência que deslocam-se sob 

velocidade variável, ou seja, sistemas acelerados. No âmbito da Física Clássica, a força 
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gravitacional é descrita como uma corda invisível que liga dois ou mais corpos. A RG alterou 

radicalmente essa concepção ao impor um tratamento geométrico, de modo que a gravidade 

passa a ser descrita em termos de curvaturas e ondulações no tecido do espaço-tempo.  

Da citação anterior, para uma melhor compreensão da afirmativa feita por Hawking, 

imagine a seguinte situação: durante uma bela tarde ensolarada, você está sentado à beira da 

praia. O tempo que a luz emitida pelo Sol chega até seus olhos é aproximadamente 8 minutos. 

De acordo com a Gravitação Universal, em uma situação hipotética, se pudéssemos “apagar” o 

Sol, você sentiria que a luz emitida por ele não está mais chegando aos seus olhos de forma 

instantânea. Esse pressuposto da mecânica newtoniana contradiz o segundo postulado da RE, 

pois as implicações da força gravitacional se propagariam com velocidade maior que a da luz. 

Dessa forma, Einstein resolveu esse problema ao considerar que tais influências viajam à 

própria velocidade da luz. 

De modo análogo à teoria especial, a RG possui uma estrutura teórica muito simples, 

que está no cerne dessa teoria, mas que possui profundas implicações. Tal arcabouço é 

conhecido como Princípio de Equivalência. Essa formulação estabelece uma noção de 

similaridade entre a descrição de um referencial acelerado com as leis de um campo 

gravitacional. Isso significa que os efeitos gerados pela aceleração são equivalentes aos efeitos 

da gravidade, conforme enfatiza Kaku (1994): 

O princípio de equivalência fornece também respostas simples para questões físicas 

complexas. Por exemplo, se estamos segurando um balão de hélio enquanto dirigimos 

um carro, e o carro dá uma guinada súbita para a esquerda, nossos corpos serão 

jogados para a direita, mas em que direção o balão vai se mover? O bom senso nos 

diz que o balão, como nossos corpos, se moverá para a direita. No entanto, a solução 

correta para essa questão sutil aturdiu até físicos experientes. A resposta é usar o 

princípio de equivalência. Imagine um campo gravitacional puxando o carro a partir 

da direita. A gravidade nos fará tombar para a direita, de modo que o balão de hélio, 

que é mais leve do que o ar e sempre flutua “para cima”, em oposição à atração da 

gravidade, deverá flutuar para a esquerda, na direção da guinada, contrariando o bom 

senso [...] (KAKU, 1994, p. 99). 

Ao tratar a gravidade como uma deformação geométrica, Einstein pôde encontrar as 

equações que governam os efeitos gravitacionais e como o espaço e o tempo se comportam 

perante a matéria e a energia, assim como Maxwell encontrou as equações que vieram a unificar 

a eletricidade e o magnetismo. As ideias da RG tiveram implicações notórias, pois alguns 

cientistas verificaram que, ao analisar essas concepções de forma minuciosa, o espaço, assim 

como um tecido maleável, deve estar se expandindo.  
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Dessa forma, ao considerar que o movimento das galáxias deve-se à essa expansão, a 

teoria geral da relatividade atribui uma percepção homogênea para todo o espaço, além de se 

adequar as previsões feitas por Edwin Hubble em 1929, conforme relata Grenne (2005), ao 

considerar que: 

Esse é o tipo de explicação que se impõe com tal elegância e dá tanto sentido às 

observações, com precisão quantitativa e com a beleza da simetria, que os físicos 

dizem ser bela demais para estar errada. Essencialmente há um consenso universal a 

respeito do fato de que o tecido do espaço está se esticando (GRENNE, 2005, p. 187). 

Dessa maneira, a maior dificuldade para o ensino da teoria da relatividade, a nível do 

ensino médio, não reside em seu caráter matemático, mas sim na sutileza das suas ideias, pois 

estas desafiam as concepções sobre o tempo e o espaço que estão impregnadas em nosso meio. 

Cabe ao professor, enquanto agente ativo no âmbito do ensino, traçar estratégias alternativas 

para uma melhor compreensão desses conceitos. Aplicar um tratamento qualitativo às 

grandezas como velocidade, massa e energia, tão presentes na relatividade, é um grande passo 

para romper com a fronteira imposta pelo senso comum. 

 

4 METODOLOGIA 

Tendo em vista que o ensino de Física, durante o ensino médio, perpassa por temas que 

vão desde a cinemática até o eletromagnetismo, é fato que, na maioria das instituições públicas, 

todos os conteúdos abordados apresentam uma ampla relação com a matemática. Com o 

objetivo de tratar todo esse conjunto de conteúdos sob um ponto de vista mais conceitual, a 

proposta sobre a inserção dos livros de divulgação científica para a sala de aula é totalmente 

plausível. 

Além de serem obras bastantes acessíveis, os livros de divulgação possuem uma 

linguagem fluída e dinâmica, e que se aproxima da realidade do leitor. Através de analogias e 

situações cômicas, os autores dessas obras buscam situar os indivíduos sob um enfoque mais 

conceitual das grandezas físicas e o que de fato elas representam. Quando o uso de equações 

torna-se necessário, uma explicação teórica muito consistente é apresentada sobre cada 

grandeza e a sua implicação em nosso cotidiano. 

A seguir apresentamos uma tabela que contém alguns livros de divulgação científica 

como proposta de material complementar, que professores do ensino médio possam utilizar em 
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sala. As obras foram organizadas mediante a seleção de alguns autores e apresentamos suas 

respectivas coletâneas em ordem cronológica e os temas que elas abordam. 

Tabela 1 – Livros de Divulgação Científica e Tema Central 

Autor Livro Tema central 

 

Carl Sagan 

Cosmos (1980) 

Pálido Ponto Azul (1994) 

Bilhões e Bilhões (1997) 

Origem da vida, evolução 

do universo, Astrofísica, 

história, Antropologia e 

Filosofia. 

 

 

Stephen Hawking 

Uma Breve História do 

Tempo (1988) 

O Universo Numa Casca 

de Noz (2001) 

Breve Respostas Para 

Grandes Questões (2018) 

Mecânica newtoniana, 

Teoria da Relatividade 

(Especial e Geral), 

História da Ciência, 

Buracos Negros, progresso 

tecnológico. 

 

 

Brian Grenne 

O Tecido do Cosmo 

(1999) 

O Universo Elegante 

(2003) 

A Realidade Oculta (2012) 

Teoria da Relatividade 

(Especial e Geral), Física 

de Partículas, Astrofísica, 

Teoria das Cordas. 

 

 

Neil deGrasse Tyson 

Origens (2004) 

Morte no Buraco Negro 

(2016) 

Astrofísica para 

Apressados (2017) 

Astrofísica, Buracos 

Negros, História da 

Ciência, Filosofia da 

Ciência, evolução do 

universo. 

Brian Grenne e Stephen Hawking tratam da Teoria da Relatividade de forma mais 

minuciosa e suas obras, sob certos aspectos, são semelhantes. Ademais, foram propostas essas 

literaturas com o objetivo de apresentar novas questões para o estudante e que este possa 

compreender a evolução das teorias científicas e seu respectivo contexto histórico. Autores 

como Neil deGrasse Tyson e Carl Sagan apresentam obras mais abrangentes, que perpassam 
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por diversos temas, que vão desde a origem da vida até a Filosofia da Ciência, e os relacionam 

com a Física. 

 

4.1 PROPOSTA EXPERIMENTAL 

Nesta seção, apresentamos uma proposta experimental didática com o objetivo de 

explicar os conceitos da Teoria da Relatividade e como suas influências se perpetuam em nosso 

cotidiano. Nesse sentido, Einstein afirmou que a gravidade apresenta-se sob as curvaturas e 

ondulações no tecido do espaço. Dessa forma, quanto mais massivo é o corpo, maior será a 

dobra por ele causada. Grenne (2003) relata que: 

É como se a matéria e a energia produzissem uma rede de vales e depressões que 

determinam as trajetórias dos objetos, guiando as suas trajetórias com a mão invisível 

do tecido do espaço-tempo. Segundo Einstein, é assim que a gravidade exerce a sua 

influência. A mesma ideia também se aplica mais perto de nós. Agora mesmo, o seu 

corpo procura escorregar pelas depressões causadas pela presença da Terra no tecido 

do espaço-tempo, mas o seu movimento é bloqueado pela superfície em que você está 

apoiado. A resistência para cima que você sente praticamente em todos os momentos 

da sua vida — a partir da terra, do chão da sua casa, da sua poltrona favorita ou da sua 

cama — atua no sentido de impedir que você deslize por uma depressão do espaço-

tempo. Por outro lado, se você mergulhar da plataforma mais alta para piscina, estará 

cedendo à gravidade, permitindo que o seu corpo se mova livremente ao longo de uma 

das depressões do espaço-tempo (GRENNE, 2003, p. 67). 

Tendo em vista que a força gravitacional está tão presente em nosso cotidiano, 

propomos um experimento bem simples, mas que ilustra de forma muito clara o que está contido 

na citação acima. Para essa atividade, serão necessários os seguintes materiais: 

 Um tecido maleável, cujas dimensões sejam próximas às dimensões de uma mesa; 

 5 massas aferidas, e caso o professor não disponha desse recurso, ele poderá utilizar 5 

objetos com dimensões regulares e massas distintas, como uma bola de futebol, bola de vôlei, 

uma bexiga etc. 

O procedimento é bem simples, assim, será necessário que 4 pessoas (os alunos) 

segurem as extremidades do tecido com objetivo de esticá-lo. Em seguida, o professor deverá 

colocar cada uma das massas aferidas (ou objetos esféricos) separadamente. Dessa forma, é 

perceptível que quando maior for a massa, maior será a depressão por ela causada. 

Outro ponto a ser destacado é que se o professor utilizar um objeto cuja superfície seja 

regular, como uma bola, por exemplo, e colocá-la sobre o tecido através de uma das suas 

laterais, verifica-se que além da curvatura, o objeto irá deslizar. Esse feito simula o Princípio 
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da Equivalência. Se no centro do tecido for colocada uma massa regular maior que as demais, 

ao inserir as outras, as mesmas irão em direção da maior. Isso por sua vez é justamente o que 

está presenta na citação anterior; os objetos irão escorregar pela depressão causada pela corpo 

e maior massa. 

Essa proposta é simples, mas permite que por ela o professor passa explicar os conceitos 

da relatividade de forma mais fluida e dinâmica, possibilitando maior interação dos seus alunos 

no andamento da aula e por fim, permite que os alunos tenham significação aos conhecimentos 

obtidos ali. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho, apresentamos a proposta de introdução dos livros de divulgação 

científica como metodologia didática com o objetivo de abordar a Teoria da Relatividade no 

ensino médio. Também foram sugeridas algumas outras obras literárias como material 

complementar, para que o estudante possa ter uma visão mais crítica sobre os fatos científicos 

e possa relacioná-los com outros campos do conhecimento. 

No âmbito do ensino, os livros de divulgação apresentam-se como uma ferramenta com 

grande potencial para o ato de aprender e ensinar Física. Tais obras possuem um caráter lúdico 

e humorístico que buscam situar o leitor da melhor forma possível, através de simples analogias 

que retratam os princípios basilares da Física. 

Dado o exposto, também apresentamos a proposta de uma atividade experimental 

basicamente simples e de fácil realização em sala de aula, que trata sobre o Princípio da 

Equivalência e que utiliza materiais de baixo custo para sua construção. Dessa forma, tal prática 

pode possibilitar uma maior compreensão para os estudantes sobre os conceitos que estão no 

cerne da Teoria da Relatividade. 
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Resumo. A importância da Matemática engloba o entendimento de suas diversas
áreas e, também, a compreensão da relação entre as mesmas. O problema deste
artigo tem como foco a observação de que em alguns currículos educacionais o
componente curricular de Matemática é dividido em Álgebra e Geometria, o que
pode gerar nos alunos uma separação da disciplina de Matemática em novas duas
disciplinas. Tomando esta problemática, buscou-se ivestigar sobre como o currículo
educacional de Matemática foi construído no Brasil. Isto é, quais leis embasam a
construção do currículo educacional e por quê eles podem se apresentar de maneira
diferente, sendo que foi observado que em alguns tem-se a Matemática dividida
em Álgebra e Geometria e em outros ela não é dividida. A metodologia adotada
nesta pesquisa tem caráter bibliográfico e documental, buscando expor o panorama
curricular destas áreas em documentos oficiais, assim como mostrar o caminho que
o currículo educacional tomou na legislação brasileira até o momento atual.
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1 INTRODUÇÃO

A Matemática está presente em nosso cotidiano. É uma ciência que estuda a quantidade
e formas e possui uma linguagem própria para representação, sendo significativa para o desen-
volvimento do estudante como cidadão, uma vez que todos estão rodeados por ela direta ou
indiretamente.

A partir do momento que a Matemática começa a se expandir, surgem diferentes campos,
cada um voltado especificamente para uma área de conhecimento. Na escola, nota-se essa
divisão, a Aritmética, a Álgebra, a Geometria e a Trigonometria, que são quatro áreas exploradas
nas escolas e, em alguns casos, são divididas em novas disciplinas.

Sousa (2016) esclarece que essa divisão se tornou um problema dentro de sala de aula, pois
o aluno não é capaz de entender a Matemática como uma única disciplina. Ainda destaca que
“se estudarmos profundamente na tentativa de buscar pela harmonia da Matemática observa-se o
quanto seus subtemas têm em comum.” (SOUSA, 2016, p. 14).

A motivação para o tema deste artigo veio primeiramente da observação em sala de aula,
no qual se constata que a maioria dos alunos não conseguem entender Álgebra e Geometria
como uma única disciplina: a Matemática.

Haja vista a dimensão da Matemática para o meio social e para construção do estudante
como cidadão crítico, reconhece-se a pertinência de oferecer possibilidades para que o discente
desenvolva o pensamento, de modo que possa contribuir para sua formação.

A partir da observação de que alguns currículos apresentam a Matemática dividida em
Álgebra e Geometria e outros a exibem como uma única disciplina, este artigo tem como objetivo
mostrar um panorama curricular da Matemática no Brasil e os caminhos seguidos na legislação
até o momento atual.

Vale ressaltar que este artigo é parte de um trabalho de conclusão de curso de Licenciatura
em Matemática, defendido em 2019, no qual realizou-se um panorama curricular sobre a
Álgebra e Geometria, depois elaborou-se uma proposta de atividades para o 7o Ano do Ensino
Fundamental, que contemplasse essas duas áreas da Matemática.

No que se refere à metodologia, efetivou-se uma pesquisa bibliográfica, documental
e exploratória no PCN (BRASIL, 1998), BNCC (BRASIL, 2017), Godoy (2016) e outros
autores, com o intuito tanto de verificar a relação dos conteúdos de Álgebra com os conteúdos
de Geometria, quanto buscar os motivos para separar ou não a Matemática nos currículos
educacionais.
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2 A ÁLGEBRA E A GEOMETRIA NO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NO BRASIL

No Brasil, o ensino de Matemática começou fragmentado. Godoy (2016) explica que até
o final do período imperial (1822-1889), a Matemática era ensinada separadamente em quatro
campos: Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria.

Godoy (2016) destaca que na época imperial ocorreu poucas mudanças no ensino secundá-
rio brasileiro1. A mudança mais significativa veio depois do Império, já no século XX, com o
Decreto no 18.564 de 15 de janeiro de 1929, quando a Matemática se tornou uma disciplina.

A disciplina de Matemática era obrigatória para os 1o, 2o, 3o e 4o anos do ensino secundário;
no 5o ano havia um curso complementar de Matemática que era destinado aos estudantes que
seguiriam estudo em escolas militares ou técnicas.

As verdadeiras mudanças ocorreram a partir do Movimento da Matemática Moderna
(MMM), na década de 60. Godoy (2016) esclarece que as necessidades pós-guerra de adequação
industrial trouxe a urgência de um novo pensar matemático para a nova sociedade que avançava
tecnologicamente.

A procura de mudanças com o MMM era “buscar na própria Matemática os princípios que
poderiam dar coerência à Matemática escolar, aproximando esta Matemática daquela praticada e
produzida nas universidades.” (GODOY, 2016, p. 104).

O Movimento da Matemática Moderna teve um expressivo destaque na formação curricular
brasileira. Seus idealizadores eram conhecidos mundialmente e traziam pautas significativas
para sua transformação curricular. Era muito importante que se começasse a utilizar de uma
linguagem matemática moderna.

A ideia principal era abandonar as práticas tradicionais de ensino e aderir às práticas
voltadas para o mundo moderno. Isso significava o uso de linguagem mais adequada para
aproximar a cultura escolar da cultura científica.

O ensino de Matemática neste período passa a ser considerado de maneira diferente:

Em relação ao que se deveria ensinar em Matemática, a psicologia do jovem, as ob-
servações modernas de ordem pedagógica e a própria natureza da ciência a se ensinar
deveriam ser levados em consideração. Não bastava a criança adquirir rudimentos
de leitura, escrita e do cálculo, mas seria essencial que, por intermédio da leitura,
da escrita, do cálculo, do desenho, ela pudesse compreender o mundo em que vive.
(GODOY, 2016, p. 105).

Desse modo, compreende-se que até o Movimento da Matemática Moderna pouca coisa
fora feita em relação ao ensino de Matemática, mas com o Movimento, começou-se a pensar de
forma mais ampla e diversificada a maneira de ensinar.

A década de 80 foi de intensa modificação curricular. Era o momento de avaliar as
propostas trazidas pelo MMM. Um documento importante da época foi a “An agenda for

1Hoje corresponde à segunda metade do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio
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action: recomendations of Teachers of Mathematics of 1980s, que delineou oito recomendações
destinadas a reestruturar a organização curricular da Matemática escolar básica”. (GODOY,
2016, p. 106).

É nesse período que começa a acontecer mudanças significativas, como a Lei no 7044/82
de 18 de outubro de 1982 (BRASIL, 1982), que altera a redação da Lei no 5692/71 de 11 de
agosto de 1971 (BRASIL, 1971), no qual observou-se que os estabelecimentos de ensino passam
a poder estruturar o seu currículo, levando em consideração um núcleo comum fixado pelo
Conselho Federal:

Art. 5o Os currículos plenos de cada grau de ensino, constituídos por matérias tra-
tadas sob a forma de atividades, áreas de estudo e disciplinas, com as disposições
necessárias ao seu relacionamento, ordenação e sequência, serão estruturados pelos
estabelecimentos de ensino. Parágrafo único: Na estruturação dos currículos serão ob-
servadas as seguintes prescrições: a) as matérias relativas ao núcleo comum de cada
grau de ensino serão fixadas pelo Conselho Federal de Educação. (BRASIL, 1982)

Isso significa que as instituições passam a ter certa autonomia pelo seu currículo, o que
esclarece as diferenças encontradas em alguns currículos.

Por exemplo, na rede municipal de Volta Redonda - RJ, Álgebra e Geometria são exploradas
separadamente no Ensino Fundamental, e, em alguns casos até por professores diferentes. De
acordo com o Regimento Escolar Único da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda (VOLTA
REDONDA, 2005), a matriz curricular de Matemática é dividida em Álgebra e Geometria.

Outra mudança significativa veio com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
no 9394/96 – LDB (BRASIL, 1996), em que o Ministério da Educação começa a elaboração de
um documento nacional para educação, o PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
1998), que divide a Matemática em quatro blocos de conteúdos, sendo eles: números e operações;
espaço e forma; grandezas e medidas e tratamento da informação.

O estudo da Geometria, encontra-se no bloco espaço e forma do PCN (BRASIL, 1998),
onde fica evidenciado a importância dos conceitos geométricos para o currículo de Matemática,
pois é com a Geometria que o estudante consegue desenvolver o pensamento para representar
o mundo em que vive. Além disso, o "estudo da Geometria é um campo fértil para trabalhar
com situações-problema e é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar naturalmente".
(BRASIL, 1998, p. 51)

Sendo assim, a Geometria tem grandes contribuições a fazer para o desenvolvimento do
aluno, pois trata a realidade em forma de figuras e caracterizações, por ser um campo extenso e
de muita representação cotidiana.

O estudo de Álgebra fica no bloco números e operações do PCN (BRASIL, 1998):
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Embora nas séries iniciais já se possa desenvolver alguns aspectos da Álgebra, é espe-
cialmente nas séries finais do ensino fundamental que as atividades algébricas serão
ampliadas. Pela exploração de situações-problema, o aluno reconhecerá diferentes
funções da Álgebra (generalizar padrões aritméticos, estabelecer relação entre duas
grandezas, modelizar, resolver problemas aritmeticamente difíceis), representará pro-
blemas por meio de equações e inequações (diferenciando parâmetros, variáveis, in-
cógnitas, tomando contato com fórmulas), compreenderá a ‘sintaxe’ (regras para reso-
lução) de uma equação. (BRASIL, 1998, p. 50)

Assim, a Álgebra é vista mais amplamente somente nos anos finais do Ensino Fundamental,
tomando caráter mais simbólico e formas padronizadas do entendimento do aluno para resolução
de problemas.

Ademais, destaca-se que estão em blocos diferentes, o que pode ser um agente incentivador
na divisão da Álgebra e da Geometria em alguns currículos.

Existe também o relatório nacional do PISA - Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (BRASIL, 2012), traz o conteúdo matemático agrupado em quatro áreas: mudanças e
relações; espaço e forma; quantidade; e indeterminação de dados, entretanto espaço e forma não
faz referência somente à Geometria:

Esta subárea compreende uma ampla gama de fenômenos que são encontrados em
vários lugares e no mundo físico e visual: padrões; propriedade dos objetos; posição
e orientação; representação dos objetos; codificação e decodificação de informação
visual; interação dinâmica com formas reais, bem como com suas representações. A
geometria pode ser considerada um fundamento para Espaço e Forma, mas essa ca-
tegoria vai além do conteúdo tradicional da geometria, utilizando recursos de outras
áreas da matemática, como visualização espacial, medida e álgebra. (BRASIL, 2012,
p.33)

O PCN (BRASIL, 1998) foi o documento norteador para as questões da educação por
muitos anos, mas houve a necessidade de um novo documento para nortear o currículo nacional.
Assim, surgiu em 2017 a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), que
propõe em seus documentos cinco unidades temáticas para orientar e formular as habilidades a
serem desenvolvidas no Ensino Fundamental: número, álgebra, geometria, grandezas e medidas
e probabilidade e estatística.

No quadro 1 evidencia-se as principais características das unidades temáticas álgebra e
geometria da BNCC (BRASIL, 2017)
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Quadro 1. Álgebra e Geometria na BNCC

Álgebra

A BNCC mostra a preocupação de desenvolver o pensamento algébrico, essen-
cial para o aluno entender modelos matemáticos, fazendo análises e represen-
tações quantitativas e de estruturas Matemáticas. A fundamentação da unidade
temática é equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade.

Geometria

A BNCC aponta a relevância do pensamento geométrico, que é necessário para
que o estudante tenha capacidade de investigar e analisar propriedades, e inclu-
sive torná-lo capaz de produzir argumentos geométricos. A fundamentação
dessa unidade temática é construção, representação e interdependência.

Fonte: Elaborado pela autora (2020)

Assim, a BNCC também faz separação ao tratar de Álgebra e Geometria, porém esta
separação está relacionada às unidades temáticas. Apesar disso, o documento enfatiza mais a
relação entre seus temas. Assim que apresenta os cinco temas, já usa o termo correlacionadas: "a
BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, (...). Cada uma delas pode receber
ênfase diferente, a depender do ano de escolarização."(BRASIL, 2017, p. 268)

A BNCC (BRASIL, 2017) enfatiza que seus temas podem receber importâncias diferentes
em cada ano de escolaridade. Embasada nos documentos curriculares, leva em conta que:

Os diferentes campos que compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias fun-
damentais que produzem articulações entre eles: equivalência, ordem, proporciona-
lidade, interdependência, representação, variação e aproximação. Essas ideias fun-
damentais são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos
alunos e devem se converter, na escola, em objetos de conhecimento. (BRASIL, 2017,
p.268)

Desta maneira, evidencia-se a necessidade de se trabalhar Álgebra e Geometria com
seu devido destaque. Uma não deve existir em detrimento da outra, pois ambas podem ser
interligadas em seus conhecimentos.

No currículo das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, a Matemática é uma única
disciplina que abrange os conhecimento de Álgebra e Geometria de modo concomitante. A Lei
estadual no 4.528/2005 (RIO DE JANEIRO, 2005), garante em seu artigo 45 que o poder público
assegurará o currículo prório do estado.

Alguns autores defendem que o trabalho de Geometria na escola está inserido ao trabalho
de Álgebra. Para que o estudantes compreendam melhor os conceitos algébricos é pertinente que
entendam os conceitos geométricos. Oliveira e Laudares (2015) destacam que é “metodologica-
mente viável a associação destas” (OLIVEIRA; LAUDARES, 2015, p.7).
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O uso da Geometria, para contextualizar o ensino da Álgebra no ensino fundamental
pode tornar seu ensino mais interessante e motivador. As representações geométricas
auxiliam na organização do pensamento lógico, que é fundamental na resolução de
problemas. As construções geométricas, além de representar a figura ajuda na capa-
cidade de expressar algebricamente um pensamento, estabelecer relações e fazer ge-
neralizações. E o cálculo de área é importante para que o aluno consiga traduzir com
significado a linguagem algébrica e generalizar situações. (OLIVEIRA; LAUDARES,
2015, p. 7).

Um exemplo dado por eles é o de associar perímetro, área e volume com os cálculos
algébricos. A partir da resolução geométrica introduz-se os conceitos algébricos utilizados nas
questões. O que significa que a Geometria auxilia na visualização e na construção da Álgebra.

Godoy (2016) explica que o ensino de Matemática desempenha dois papeis: as aplicações
práticas e o desenvolvimento do raciocínio. As aplicações práticas tratam da realidade do aluno
e o raciocínio desenvolve a abstração. No entanto, desenvolver apenas um desses papeis não é
suficiente, eles “devem ser considerados elementos inseparáveis”. (GODOY, 2016, p. 112).

Nesse sentido, é relevante trabalhar Álgebra e Geometria relacionando seus conceitos para
uma aprendizagem efetiva. Quando o estudante entende o desenvolvimento da Álgebra geome-
tricamente e também percebe o desenvolvimento da Geometria algebricamente, compreende
melhor a Matemática.

3 RESULTADOS DA PESQUISA

Em relação ao currículo, para explicar os marcos que embasam seus documentos, a BNCC
(BRASIL, 2017) faz referência ao Inciso IV do Artigo 9o da LDB, que fala das competências
para o currículo nacional.

Nesse artigo, a LDB deixa claro dois conceitos decisivos para todo o desenvolvimento
da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabe-
lece a relação entre o que é básico-comum e o que é diverso em matéria curricular:
as competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. (BRASIL, 2017,
p.11)

A Lei no 7044/82 (BRASIL, 1982) foi a primeira a citar a estruturação dos currículos pelos
estabelecimentos de ensino. Porém, a LDB é o documento vigente e levado em consideração nas
elaborações dos currículos educacionais.

A Lei no 12.796, de 4 de abril de 2013 (BRASIL, 2013), altera a LDB (BRASIL, 1996)
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, destacando, em seu artigo 26, que essa
parte comum deve ser complementada por cada sistema de ensino.

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino
e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas carac-
terísticas regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.
(BRASIL, 1996)

189



Entende-se que diversos são os fatores levados em consideração para construção de um
currículo. Durante a pesquisa para o trabalho de conclusão de curso da Licenciatura considerou-
se o currículo educacional da rede municipal de ensino de Volta Redonda - RJ. Neste currículo, a
Matemática está dividida em Álgebra e Geometria no Ensino Fundamental.

Além disso, existe uma justificativa em relação ao tempo destinado ao ensino desses temas,
quando ensinados juntamente. Considerando o livro didático como recurso principal para a aula
de Matemática e observando que, em muitos casos, o assunto de Geometria só aparece no final
do livro e muitas vezes não é abordado por conta da falta de tempo para as aulas.

Desta maneira, com o ensino separado, existe um horário semanal específico para o ensino
de Geometria e o de Álgera. Dando a entender que assim o professor consegue trabalhar melhor
seus conteúdos de maneira individualizadas, aprofundando os conhecimentos para os discentes.

Assim funciona a rede municipal de ensino de Volta Redonda - RJ. No Regimento Escolar
Único da Rede Municipal de Ensino (VOLTA REDONDA, 2005) existe um quadro de matriz
curricular, onde é possível ver a Matemática do ensino fundamental dividida em Álgebra e
Geometria. Sendo que a carga horária semanal é de 4 (quatro) aulas para Álgebra e 1 (uma) aula
para Geometria.

Em contrapartida, o estado do Rio de Janeiro não usa nenhuma separação em seu currículo,
considerando a Matemática uma única vertente. A Lei Estadual no 4.528/2005 (RIO DE
JANEIRO, 2005) prevê em seu artigo 21 que os currículos devem abranger os conhecimentos de
Matemática, sem citar qualquer separação para a disciplina:

Art. 21 - Os currículos do ensino fundamental e médio observarão a base nacional
comum, complementada pelo sistema estadual e pela escola, adaptando-se às carac-
terísticas regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia, considerado o
seguinte: I - devem abranger o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o co-
nhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente
do Brasil. (RIO DE JANEIRO, 2005)

Os demais incisos do artigo referem-se as outras disciplinas do currículo do estado. A lei
também deixa claro, em seu artigo 45, que o poder público assegurará o currículo próprio do
estado.

Existem justificativas adotadas para o ensino em conjunto da Álgebra e da Geometria. O
mesmo professor vai trabalhar conteúdos algébricos e geométricos, correlacionando-os. Assim,
fica mais notório ao aluno que apesar de existir diversos campos matemáticos, todos estão
relacionados e são todos parte de uma única disciplina.

Cabe ressaltar que a intenção deste artigo não é julgar os currículos, e sim expor a situação
curricular encontrada na pesquisa, bem como os caminhos para escolha curricular. A partir do
que foi exibido, fica claro a necessidade de trabalhar a Matemática considerando todas as suas
vertentes. A Álgebra e a Geometria, mesmo que em currículos distintos, devem andar de forma
conjunta, relacionadas.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo apresentar um panorama curricular da Matemática, con-
siderando a legislação e seus caminhos até o atual momento sobre a Álgebra e a Geometria.
Buscou-se responder por que alguns currículos mostram o ensino de Matemática dividido em
Álgebra e Geometria e outros currículos exibem-no em conjunto.

A partir de uma análise feita nos documentos oficiais, como o PCN (BRASIL, 1998) e a
BNCC (BRASIL, 2017), e em algumas leis, foi possível perceber como é pensado o currículo
educacional. As competências que precisam ser adquiridas pelos alunos são as mesmas em todos
os currículos, porém a estruturação dele é diversa.

Tanto na Lei no 7044/82 de 18 de outubro de 1982 (BRASIL, 1982), quanto na LDB
(BRASIL, 1996), evidencia-se que a estruturação dos currículos fica a cargo de cada sistema
de ensino. Porém, é necessário levar em consideração o núcleo comum de cada grau de ensino.
Existem justificativas para que os currículos sejam montados separando ou não a Matemática em
Álgebra e Geometria, e elas possuem pontos positivos e negativos.

Alguns defendem que o ensino em conjunto é melhor porque é admissível fazer uma ponte
com os conteúdos de Álgebra e Geometria de maneira que a aprendizagem do aluno fique mais
efetiva. Desta maneira, o estudante consegue entender que os conhecimentos matemáticos estão
correlacionados.

Em contrapeso, existe aqueles que defendem o ensino separado para que haja mais tempo
hábil de aula para as duas vertentes e a Geometria não fique à sombra do ensino de Álgebra.
Considerando que a maioria dos livros didáticos só reservam um pequeno espaço no final para
Geometria, ela acaba não sendo ensinada em sua totalidade. Com a separação, o ensino destas
duas vertentes fica mais completo.

Diante do exposto, acredita-se que o ideal seria um currículo que pudesse trabalhar todos
os conceitos matemáticos bem relacionados para o melhor entendimento do aluno, sem que um
de seus campos se sobreponham em relação a outros. Assim como é necessário mostrar ao aluno
a relação dessas duas vertentes de maneira clara e objetiva, para que o estudante não faça delas
disciplinas distintas que não se correlacionam.
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Resumo. Este trabalho descreve uma pesquisa realizada em 2019 com alunos do 

primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de Barra Mansa 

localizada no sul do estado do Rio de Janeiro. A natureza da pesquisa é qualitativa 

e utilizou questionários e entrevistas para compreender como os alunos entendem 

o conceito de gravitação e pretende-se construir um estudo de caso mais amplo da 

turma. A análise utiliza elementos da Teoria de Campos Conceituais de Gerárd 

Vergnaud, que é um matemático, filósofo e psicólogo francês com o intuito de 

compreender como os estudantes avançam no campo conceitual em questão. São 

apresentados os resultados preliminares da aplicação, evidenciando possíveis 

evoluções iniciais das concepções científicas dos alunos sobre o conceito de 

gravitação. Os resultados mostram que alguns estudantes evoluíram no campo 

conceitual e outros precisam de novas situações a fim de compreender melhor o 

conceito de gravidade, conceito central no campo conceitual da Astronomia. 

 

Palavras-chave: Campos conceituais. Astronomia. Gravitação. Ensino de 

Física   
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1 INTRODUÇÃO 

Este texto apresenta resultados de uma investigação inicial realizada em uma turma do 

Ensino Médio cujo tema foi a apresentação de conceitos relacionados à temas de Astronomia. 

Dentre os diversos conceitos abordados, tomamos como foco de estudo o conceito de 

Gravitação. Por ser um conceito central na Física e na Astronomia, a Gravitação é tema de 

investigação em diversos trabalhos.  Para a nossa proposta, utilizamos a Teoria de Campos 

Conceituais (TCC) como a fundamentação que estrutura este estudo. 

A TCC constitui-se em uma teoria neo-piagetiana que apresenta conceitos muito 

parecidos aos apresentados por Piaget, porém alguns deles sofreram pequenas adaptações. A 

teoria estrutura-se em quatro definições precisas: Conceitos, Esquemas, Invariantes Operatórios 

e Situações1.  Para Vergunaud (1996) o conhecimento está organizado em campos conceituais 

e a compreensão de um determinado conceito ocorre em diversas situações.  

Diversos trabalhos (SOUSA; FÁVERO, 2002), (GRECA; MOREIRA, 2003), 

(CABRAL, 2005), (GRINGS; CABALLERO; MOREIRA, 2006), (BRAGA; TEIXEIRA, 

2006) apresentam propostas e atividades aplicadas de distintos campos conceituais da física e 

realizam uma discussão acerca de sua importância e efetividade para o ensino de física. 

Em especial, Carvalho Júnior e Aguiar Júnior (2008), utilizam a TCC para estruturar e 

analisar um conjunto de situações sobre Física Térmica aplicadas a alunos do segundo ano do 

Ensino Médio. Nesse sentido, construiu-se uma sequência didática baseada neste trabalho. Em 

Carvalho (2019) e Carvalho, Maia e Mota (2019) descreve-se a elaboração da referida 

sequência em detalhes. 

Assim como Carvalho Júnior e Aguiar Júnior (2008), estudamos os invariantes 

operatórios inferidos pelos estudantes. São os invariantes operatórios que fazem a articulação 

necessária entre a teoria e a prática, pois são os conceitos contidos nos esquemas, conceito-em-

ação e teoremas-em-ação, que possibilitam a percepção e a busca de informação do aluno 

(CARVALHO JÚNIOR; AGUIAR JÚNIOR, 2008). 

 

 
1 Não é objetivo deste trabalho realizar uma descrição minuciosa da Teoria de Campos Conceituais. Uma 

apresentação detalhada pode ser encontrada em Moreira (2002) 
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2 METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, do tipo estudo de caso, uma vez que os 

resultados visam à descoberta, enfatizam a interpretação em contexto, buscando retratar a 

realidade de forma completa e profunda, além de fazer uso de uma variedade de fontes de 

informação (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Ambiciona-se assim, por meio de tal investigação, 

descrever e compreender o processo de aprendizagem através dos princípios que intercedem e 

envolvem os conceitos ligados à gravitação utilizando-se da Teoria de Campos Conceituais 

como ferramenta de análise. Neste trabalho são apresentados os resultados preliminares da 

pesquisa, que se encontra em andamento. 

Os instrumentos de pesquisa foram um pré-questionário com 6 questões aplicado para 

todos os alunos a fim de coletar suas concepções prévias acerca da gravitação aplicado antes 

das aulas; as anotações de campo, feitas em papel, sobre questões apresentadas pelos alunos no 

momento das aulas, a aplicação de um pós-questionário ao final da última aula e uma entrevista 

semi-estruturada realizada quatro meses após a aplicação das aulas. 

O questionário aplicado foi elaborado contendo questões discursivas, formuladas de 

maneira que o aluno pudesse associar o conceito de gravidade com diversas situações.  Assim, 

o aluno poderia respondê-lo utilizando-se de seus esquemas, ainda que não o levassem a uma 

resposta cientificamente correta, corresponderiam ao fruto de uma construção mental. O quadro 

01 apresenta as 6 questões do pré e pós- questionários. 

Quadro 01: questões do pré e pós-questionários 

Q1 Explique com suas palavras porque ao soltar um objeto de certa altura, ele cai no chão. 

Q2 Analise a seguinte afirmação: “Uma maçã em queda livre é atraída pela Terra com a 

mesma intensidade com que a Terra é atraída pela maçã”. Ela está correta? 

Q3 O peso de uma pessoa na Lua é igual ao peso dela na Terra? 

Q4 Se a Terra ocupasse o lugar de Netuno, o planeta mais distante do sistema solar, a 

intensidade da força gravitacional entre o Sol e a Terra seria a mesma? 

Q5 O que você entende por força gravitacional? 

Q6 Analise a afirmação: “A luz sempre se propaga em linha reta”. Ela está correta? 

Fonte: dados da pesquisa. 

O pré-questionário foi respondido por 31 alunos, e o pós-questionário por 22 alunos. 

Tal fato não inviabiliza a análise qualitativa dos dados, mas deve ser levado em consideração 
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ao se fazer uma análise quantitativa. Todos os alunos foram convidados para participar de uma 

entrevista, porém 3 alunos compareceram. 

As entrevistas foram gravadas para que pudessem ser transcritas em texto sem perda de 

nenhum detalhe, permitindo uma análise minuciosa de cada fala dos alunos. Considerando que, 

por meio do diálogo, caso o aluno não se expresse de maneira clara e objetiva, a entrevista 

permite ao pesquisador intervir, propondo novos questionamentos contendo situações diversas, 

a fim de extrair o significado dos conceitos contidos nos invariantes operatórios inferidos. Antes 

das sessões, os pais ou responsáveis assinaram uma autorização permitindo que as repostas 

apresentadas por seus filhos sobre os conceitos estudados fossem utilizadas nesta pesquisa. 

O entrevistador se utilizou das mesmas questões presentes nos questionários, porém elas 

foram feitas de uma forma que houvesse interação e diálogo entre entrevistador e aluno. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

O intuito da pesquisa é traçar trajetórias de aprendizagens de todos os alunos 

participantes das três etapas metodológicas. Para este trabalho, analisamos as trajetórias de 

aprendizagem de todos os estudantes visando a compreensão mais adequada de como os 

invariantes operatórios podem ser inferidos pelos aprendizes. Para tanto, apresentamos os 

invariantes operatórios inferidos pelos estudantes em resposta aos questionários. A tabela 01 

mostra esses invariantes obtidos no pré e pós questionário de cada questão. As questões são 

indicadas na tabela pelas siglas Q1, Q2, ..., Q6. Os números que aparecem entre parênteses se 

referem ao número de respostas. 

Tabela 01 – Invariantes operatórios inferidos 

Q1 Q2 Q3 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Força que atrai 

objetos para o 

centro da Terra 

(4) 

Gravidade está 

relacionada à 

massa do objeto 

e da Terra (5) 

Não 

responderam ou 

não sabem (17) 

Não 

responderam ou 

não sabem (2) 

Não responderam 

ou não sabiam (4) 

Gravidade da Lua ≠ 

Gravidade da Terra 

(2) 

Força para 

baixo (3) 

Força para baixo 

(1) 

Força para 

baixo (6) 

Peso da maçã é 

menor (1) 

Gravidade da Lua ≠ 

Gravidade da Terra 

(9) 

Gravidade da Lua < 

Gravidade da Terra 

portanto Peso na 

Lua < Peso na Terra 

(9) 

Força da 

gravidade na 

Terra > força da 

Força da 

gravidade na 

Terra > força da 

Gravidade na 

maçã > 

Massa da maçã 

é menor (11) 

Gravidade da Lua < 

Gravidade da Terra 

portanto Peso na 

Um corpo fica mais 

leve devido à 

gravidade (3) 
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gravidade no 

objeto (4) 

gravidade no 

objeto (3) 

gravidade na 

Terra (1) 

Lua < Peso na Terra 

(11) 

Gravidade 

baixa (2) 

Gravidade é um 

tipo de potência 

(1) 

Maçã não tem 

gravidade (3) 

Gravidade = 

atração da maçã 

para o chão (4) 

Um corpo fica mais 

leve devido à 

gravidade (1) 

Gravidade da Lua < 

Gravidade do Sol 

(6) 

Gravidade 

contida na 

atmosfera (1) 

Força de 

interação entre 

massas que estão 

a certa distância 

(12) 

Gravidade 

apenas na maçã 

(2) 

Peso da maçã < 

peso da Terra 

(3) 

Lua não possui 

gravidade (4) 

Peso da pessoa é 

diferente mas a 

massa é igual 

quando 

comparamos Lua e 

Terra (2) 

Força de 

interação entre 

massas que 

estão a certa 

distância (17) 

 

Gravidade na 

maçã < 

gravidade na 

Terra (1) 

Intensidade da 

Terra > 

intensidade da 

maçã (1) 

No “espaço” o 

corpo fica mais leve 

(2) 

 

    

Gravidade na Lua > 

Gravidade na Terra 

(1) 

 

 

Q4 Q5 Q6 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

Não responderam 

(11) 
Não responderam 

(1) 

Não 

responderam (9) 

Força que 

atrai dois ou 

mais corpos 

(10) 

Não responderam 

ou não sabiam 

(16) 

Não responderam 

ou não sabiam (3) 

Força 

gravitacional seria 

menor (8) 

Força 

gravitacional seria 

menor (9) 

Força que atua 

sobre a Terra (6) 

Força que 

atua no 

espaço-

tempo (3) 

Luz não faz curva 

(5) 

Luz não faz curva 

(4) 

Força 

gravitacional seria 

menor pois 

aumentou a 

distância (5) 

Força 

gravitacional seria 

menor pois 

aumentou a 

distância (11) 

Força que 

impede as 

coisas de 

flutuarem (11) 

Força que 

mantém os 

corpos 

presos à 

Terra (3) 

Quando as nuvens 

cobrem o Sol, os 

raios ficam em 

linha reta (3) 

A luz pode se 

espalhar (4) 

Não existiria força 

gravitacional (4) 

Quanto maior a 

distância maior a 

força gravitacional 

(1) 

Força que puxa 

para o chão (5) 

Força que 

puxa tudo 

para baixo 

(2) 

Quando a luz é 

projetada ela fica 

reta (4) 

Se algo interferir, 

ela desvia como 

na teoria da 

relatividade (2) 

Seria a mesma 

pois todos estão 

na mesma 

atmosfera (2) 

  

Força que 

atrai os 

planetas (3) 

Um espelho altera 

o sentido da luz 

(3) 

Um exoplaneta 

desvia a luz (2) 

A gravidade vem 

do núcleo, 

portanto seria a 

mesma (1) 

  

Força entre 

dois objetos 

(2) 

 

Uma grande 

massa pode causar 

o desvio (7) 

Fonte: dados da pesquisa 
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A tabela 01 evidencia que existe uma pequena mudança entre as concepções prévias dos 

estudantes sobre o conceito de gravidade e suas compreensões após a aplicação da atividade. 

Pode-se dizer que as expressões utilizadas por eles são mais precisas nas respostas ao pós- 

questionário. Tomando como referência a Teoria de Campos Conceituais, os conceitos-em-ação 

e os teoremas-em-ação estão melhor elaborados no pós-questionário. Ou ainda, o repertório de 

esquemas de pensamento foi ampliado após aplicação da sequência didática. Por exemplo, no 

pré-questionário da Q1 a gravidade está sendo associada a uma queda que ocorre sempre para 

baixo e inerente aos objetos. No pós-questionário, os alunos já utilizam expressões científicas 

para explicar como essa queda ou interação ocorre. Ou seja, aparecem conceitos-em-ação mais 

elaborados nas inferências. 

Chama a atenção na Q2 a quantidade de alunos que não conseguiram responder à 

questão: foram 17. No pós-questionário esse número caiu para 2. Isso pode ter ocorrido porque 

após a apresentação da sequência, os alunos passaram a ter mais elementos para entender o 

conceito implícito na questão. Ainda na Q2, o conceito de massa passa a ser associado ao 

conceito de gravidade. Alguns alunos comentem equívocos sobre que objeto possui “maior 

gravidade”. Um aluno respondeu que a gravidade na maçã é maior que a gravidade na Terra. O 

fato de ter utilizado o pronome “na” indica que é a maçã quem “recebe” a ação da força “gerada” 

pela Terra. Esse entendimento já não aparece mais nas respostas do pós-questionário e os 

conceitos e teoremas-em-ação são mais elaborados, surgindo inclusive o conceito de interação. 

Nas Q3 e Q4 constata-se que a força gravitacional está relacionada à intensidade das 

massas e da distância entre elas. O conceito de gravidade e peso passam a ser melhor 

compreendidos, pois 17 respostas fazem essa associação de forma mais elaborada no pós-

questionário da Q3. A relação entre distância e intensidade da força gravitacional está bem 

melhor elaborada no pós-questionário da Q4, já que 11 alunos demonstram entender que há 

alguma relação inversa entre esses dois conceitos. Em nenhum momento essa relação é inferida 

como sendo o inverso do quadrado da distância. A análise desse processo permite que se possa 

chegar à conclusão de que nas próximas atividades apresentadas à turma, é preciso uma ênfase 

maior nessa relação de inverso do quadrado da distância. 

A partir da exposição de conceitos e teorias sobre a visão relativística da gravitação, 

mesmo que de forma conceitual e sem cálculos mais avançados, foi possível introduzir esta 

outra compreensão de como a gravitação pode ser interpretada. Esta compreensão relativística 
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é fundamental para entender os fenômenos astronômicos, que ocorrem em grandes escalas de 

distância e envolvem massas muito maiores do que as presentes da superfície da Terra. Seu 

ensino é também recomendado pelos PCN’s (BRASIL, 2002) no que tange o tema Universo, 

Terra e Vida. 

A Q6 evidencia que os alunos pouco sabem sobre as leis de propagação da luz, já que 

eles não souberam dizer se a luz se propaga em linha reta. No pré-questionário da Q6, cerca de 

10 estudantes tentam associar fenômenos atmosféricos e a fontes de luz o motivo pelo qual a 

luz se propagaria em linha reta. Ao examinar as respostas ao pós-questionário da Q6, descobre-

se que o número de alunos sem resposta cai de 16 para 3. Isso sugere que após a sequência 

didática, os estudantes aumentaram seu repertório de esquemas e utilizaram conceitos e 

teoremas-em-ação mais sofisticados. Por exemplo, eles já conseguem compreender que grandes 

massas mudam a geometria do espaço-tempo (cerca de 11 alunos). Ademais, 2 alunos citam a 

Teoria da Relatividade.  

Foi possível ainda analisar a entrevista de 3 alunos que compareceram às sessões. Eles 

serão denominados Aluno1, Aluno 2 e Aluno 3 e será feita a análise de trechos da entrevista 

desses alunos em comparação com suas repostas no pré e pós-questionários. 

Ao ser entrevistado, o Aluno 1 expressa novamente que a gravidade atua “para baixo”: 

“Entrevistador: E falando da caneta, já que você está falando dela, você 

sabe explicar por que quando a gente solta a caneta, ela cai? 

Aluno 1: É por causa do negócio que puxa ela pra baixo. A gravidade 

puxa ela pra baixo”. 

O invariante operatório descrito nessa resposta evidencia a relação que o Aluno 1 faz 

do conceito com a situação. Nela pode-se estabelecer que o teorema-em-ação se encontra 

adequado cientificamente. 

“Entrevistador: Por que a Terra não cai na caneta e é a caneta que cai na 

Terra? 

Aluno 1: Por que a gravidade da Terra é maior?” 

Nessa resposta observa-se a construção de um novo esquema, julgando pela trajetória 

no domínio do conceito da gravitação percorrida pelo Aluno 1. Pode-se observar um conflito 

de concepções estabelecido por ele até o momento, tendo em vista que na resposta do pós-

questionário apesar de conter a aplicação incorreta do conceito de peso no lugar de massa, 

identifica-se uma compreensão da relação da queda da maçã com o conceito da força 

gravitacional. 
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Dando sequência, segue-se para a análise de trechos da entrevista do Aluno 2 em 

conjunto suas respostas nos pré e pós-testes. 

“Entrevistador: Então, você sabe me explicar por que que os objetos caem ao chão? 

Aluno 2: Por causa da gravidade, da camada atmosférica da terra que chega a 

um ponto que não tem gravidade. Aqui na Terra tem, só não sei explicar o 

porquê. 

Entrevistador: Você acha que a gravidade tem alguma relação com a atmosfera? 

Aluno 2: Acho que sim. 

Entrevistador: Mas você acha que essa relação da gravidade com a 

atmosfera: é por causa da gravidade que tem atmosfera ou é a atmosfera 

que é uma das causadoras da gravidade? 

Aluno 2: Ah... Não sei.” 

O invariante operatório exposto através dessa resposta mostra a associação que o Aluno 

2 faz entre o conceito e a situação, relacionando a atmosfera à gravidade. Os conceitos-em-ação 

expressos por ele não ficaram bem esclarecidos, de maneira que o pesquisador interveio na 

intenção de fazer o Aluno 2 elaborar um invariante operatório de forma mais clara, ainda que 

constituísse um esquema inadequado cientificamente. No entanto, o Aluno 2 não consegue 

prosseguir com a elaboração do esquema, demonstrando a falta de domínio do conceito da 

gravidade. 

Ainda analisando-se algumas falas do Aluno 2, o entrevistador indaga. 

“Entrevistador: Se eu pegasse a Terra e invertesse com Netuno, que ocupa a última 

posição lá no final do Sistema Solar, você acha que a interação gravitacional do Sol 

com a Terra ia ser diferente? Seria maior, menor ou permaneceria a mesma coisa? 

Aluno 2: Eu acho que seria menor. Acho que quanto mais próximo, 

maior a força gravitacional.” 

A regra de ação “se a distância diminuir, a força gravitacional aumenta” na qual o Aluno 

2 recorre, evidencia o seu domínio do conceito da gravidade de acordo com a concepção 

newtoniana. Essa linha de pensamento também está presente na resposta dada no pós-teste, na 

qual observamos um invariante operatório semelhante riscado na resposta. 

Já o Aluno 3 demonstrou certa evolução numa compreensão mais ampla do conceito 

de gravidade. 

“Entrevistador: E você sabe me explicar o que que é a força da gravidade? 

Se alguém te perguntasse, um irmão mais novo, um primo... perguntasse 

“o que é gravidade”, o que você diria? 

Aluno 3: Tentaria explicar mais ou menos, não lembro muito bem, mas é uma força 

maior que puxa as coisas contra elas. 

Entrevistador: De atração que você fala? 

Aluno3: É, de atração. 

Entrevistador: Pensando no que você me explicou antes, que tinha a ver com a 

gravidade. O que é diferente da Terra para Lua que faz com que a gravidade lá seja 

menor e o peso da pessoa também diminua? 
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Aluno 3: Não sei, é porque eu estou pensando num buraco negro de um tamanho 

assim... Um buraco negro pequeno é a mesma força do Sol assim, um buraco 

negro pequeno.” 

 

Ao passo que, ele expõe seu novo esquema, é possível identificar uma coerência no 

teorema-em-ação estabelecido por ele. De modo que o Aluno 2 compara a força da gravidade 

de um buraco negro pequeno com a do Sol, supondo uma igualdade, deixando implícito o 

invariante operatório que usou no primeiro trecho analisado da sua entrevista. 

Por questões de espaço optou-se por não inserir outros trechos da entrevista neste 

trabalho. No entanto, foi possível traçar alguns momentos em que os estudantes evoluem no 

campo conceitual em questão, identificado as idas e vindas como apontado por Vergnaud. 

A tabela 02 mostra de forma sintética as trajetórias na compreensão do conceito de 

gravidade na sequência didática aplicada. 

Tabela 02: evolução dos estudantes no campo conceitual 

Sujeitos Pré-questionário Pós-questionário Entrevista 

Aluno 1 

Concepção 

incompleta, 

empregando termos 

científicos 

incorretos. 

Permanência da compreensão 

incompleta do conceito de 

gravidade, porém empregando 

corretamente alguns termos 

científicos. 

Evolução no emprego de termos 

científicos, porém quando 

apresentado a novas situações não 

consegue relacionar o conceito de 

gravidade. 

Aluno 2 

Concepção 

incompleta, 

empregando termos 

científicos 

incorretos. 

Permanência da compreensão 

incompleta do conceito de 

gravidade, porém empregando 

corretamente alguns termos 

científicos. 

Evolução no emprego de termos 

científicos, porém quando 

apresentado a novas situações não 

consegue relacionar o conceito de 

gravidade. 

Aluno 3 

Concepção 

incompleta, 

empregando termos 

científicos ora 

corretos, ora 

incorretos. 

Permanência da compreensão 

incompleta do conceito de 

gravidade, porém empregando 

corretamente alguns termos 

científicos. 

Evolução no emprego de termos 

científicos, porém quando 

apresentado a novas situações 

consegue relacionar de forma 

incompleta o conceito de gravidade. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

4 CONCLUSÃO  

É necessária a continuação da pesquisa para traçar um retrato mais preciso desta turma 

em específico. Como a pesquisa encontra-se em andamento, será possível a partir da 

metodologia adotada, depreender melhor sobre o processo de construção do conceito de 

gravitação. Foi possível identificar mudanças sutis que indicam a pertinência do 

prosseguimento do trabalho. 
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Não obstante, a análise das respostas dos estudantes a partir dos invariantes operatórios 

nos permite um olhar sobre o processo de compreensão deles, ao contrário do que se faz em 

uma avaliação tradicional que se limita ao certo ou errado. 

O conceito de gravitação é amplo, complexo e não se forma em uma só situação ou em 

apenas uma aula. Sua compreensão está sujeita a idas e vindas, construções e desconstruções, 

reformulações e necessita de uma variedade de situações para ser cada vez mais bem elaborado. 

Esta etapa da pesquisa nos ajuda a compreender de forma inicial como os professores 

podem repensar seu trabalho em sala de aula a fim de oferecer situações mais frutíferas aos 

alunos e como é importante manter uma relação pedagógica dialógica com os estudantes. 
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Resumo. O Modelo de Pensamento do Desenvolvimento Geométrico de Van Hiele 

explicita uma sequência de níveis de compreensão e fases de aprendizagem, suas 

características e sua relevância para o ensino de conteúdos geométricos. 

Professores pesquisadores sobre o ensino de Geometria apontam que o Modelo Van 

Hiele apresenta resultados satisfatórios. Pretende-se sugerir e instigar professores, 

ações práticas apoiadas no Modelo Van Hiele, propenso para auxiliar no 

reconhecimento das qualificações e orientações para a aprendizagem. Em virtude 

disso, este artigo tem o objetivo de apresentar o modelo, com seus níveis, fases e 

propriedades. Além disso, delinear algumas aplicações com a análise dos 

professores e pesquisadores responsáveis. Como metodologia efetuou-se um 

levantamento bibliográfico sobre o modelo que proporcionou apontar algumas 

experiências de aplicações. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geometria. Modelo Van Hiele. Aplicações.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Modelo de Desenvolvimento do Pensamento Geométrico de Van Hiele ou 

simplesmente Modelo Van Hiele, refere-se a um estudo desenvolvido pelo casal Pierre Marie 

Van Hiele e Dina Van Hiele-Gedolf em um trabalho de doutoramento na Universidade de 

Utrecht, em 1984, ambos professores de matemática holandeses.  

Este modelo está estruturado em cinco níveis que são subdivididos em cinco fases de 

aprendizado e propriedades a serem delineados neste trabalho.  

Acredita-se que o Modelo Van Hiele, traga benefícios ao ensino de Geometria bem 

como à tomada de decisões e ações do cotidiano, pautados na importância que Vianna (2005) 

apud Dobarro e Brito (2010), atribuem ao conhecimento: 

O indivíduo que domina o conhecimento geométrico é capaz de estabelecer relações 

e domina “as maneiras como os conceitos e relações são utilizadas, ou seja, os 

procedimentos aprendidos, entre eles as destrezas em Geometria, como desenhar, 

planificar, usar nomes corretos, visualizar transformações em figuras, generalizar os 

conceitos para outros tópicos da Matemática e para situações do dia a dia”.  

(VIANNA, 2005, p.6 apud  DOBARRO; BRITO, 2010, p. 35) 

Dessa forma, é conveniente que o professor usufrua de metodologias e modelos de 

forma eficiente para que o estudante compreenda os tópicos da Geometria, faça uso da 

linguagem coerente ao seu entendimento e use materiais didáticos adequados. 

Sendo o Modelo Van Hiele considerado relevante no ensino de Geometria, quais os seus 

níveis, fases e propriedades? Quais resultados obtidos de algumas das aplicações de atividades 

via modelo Van Hiele? 

Em virtude disso, este trabalho tem como objetivo apresentar os níveis, fases e 

propriedades do modelo e também alguns recortes de aplicações pesquisadas em artigos e 

dissertações.  

Apoiado ao Modelo Van Hiele é provável que o professor adquira bons resultados 

durante o ensino-aprendizagem dos conteúdos geométricos, uma vez que possibilita analisar as 

habilidades dos estudantes e determinar o nível que eles se encontram em relação ao mesmo.  

 

2 CONHECENDO O MODELO VAN HIELE 

O Modelo de Van Hiele, possibilita a compreensão do aluno em relação ao conteúdo 

estudado e aponta resultados satisfatórios quando aplicado. Por meio dele é possível avaliar as 
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habilidades dos estudantes e a progressão de um nível ao outro conforme será explicitado neste 

trabalho.  

Segundo Freudenthal apud Kaleff et al. (1994), quando o ensino ocorre em um nível 

superior ao de compreensão do estudante, o conteúdo não é bem assimilado e torna-se uma 

breve memorização, resultando concepções equivocadas. Sobre a relação do crescimento 

cronológico das idades e a evolução nos níveis de pensamento, Van Hiele afirma não haver 

influência um no outro.  

De acordo com Kaleff et al. (1994), o casal Van Hiele desenvolveu a estrutura para um 

ensaio com os níveis de pensamento, a fim de auxiliar o estudante a desenvolver insight em 

Geometria. De acordo com eles, um estudante mostra insight se: “(a) é capaz de se desempenhar 

numa possível situação não usual; (b) desenvolve corretamente e adequadamente as ações 

requeridas pela situação; (c) desenvolve deliberadamente e conscientemente um método que 

resolva a situação.” 

 

2.1 Níveis do Modelo Van Hiele 

São cinco os níveis de raciocínio ou níveis do desenvolvimento mental em Geometria 

do Modelo do Desenvolvimento do Pensamento Geométrico de Van Hiele: visualização ou 

reconhecimento, análise, dedução informal, dedução e rigor. 

 Adela Jaime (1993) apud Silva e Candido (2007) “comprovou que não existem saltos 

de um nível para outro como afirma Van Hiele e sim que existe um momento de transição entre 

um nível e outro.” 

Nível 0: Visualização ou reconhecimento, também chamado de nível básico- Consiste 

na percepção e reconhecimento das formas geométricas através de sua aparência física. Para 

Borges (2009) apud Rabaiolli, Strohschoen, Giongo (2012) “[...] a criança deve manipular, 

construir, observar, compor, decompor e agrupar por semelhanças ou diferenças”. (BORGES, 

2009, p.6) 

Nesse nível o professor deve proporcionar aos alunos experiências exploratórias como 

dobrar, colorir, manipular e construir figuras geométricas. O aluno deve saber identificar uma 

figura pela sua forma ou uma relação geométrica através de um desenho, dobraduras, recortes, 
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objetos físicos do cotidiano, como o telhado de uma casa e o formato da porta. (LINDQUIST; 

SHULTE, 1994, p. 8) 

Nível 1: Análise - Conforme Van Hiele, o aluno nesse nível é capaz de identificar 

algumas propriedades que são utilizadas no conceito de classes de configurações e percebe em 

que essas implicam, relacionam as propriedades às figuras, fazem demonstrações por meio de 

exemplos, entretanto não conseguem estabelecer relações entre as propriedades. (LINDQUIST; 

SHULTE, 1994, p. 3) 

Nível 2: Dedução informal ou classificação - Lindquist e Shulte (1994) afirmam que 

nesse nível o aluno consegue estabelecer as relações entre as propriedades de diferentes figuras 

e compará-las com outra figura, por exemplo, um quadrado é um retângulo pois, tem todas as 

propriedades de um retângulo. Com isso, o aluno que se encontra nesse nível é capaz de 

reconhecer classes de figuras com formulação de argumentos informais, mas ainda não é capaz 

de compreender o significado da dedução como geral, apenas particularmente. 

Nível 3: Dedução - Somente nesse nível há a compreensão da dedução como forma 

geral e demonstra a necessidade de relacionar a teoria da Geometria ao contexto algébrico. Os 

alunos conseguem distinguir postulados, teoremas e definições, é capaz de desenvolver 

demonstrações, e até mesmo desenvolver mais de uma maneira demonstração para uma mesma 

propriedade. (LINDQUIST; SHULTE, 1994, p. 14) 

Nível 4: Rigor - Lindquist e Shulte (1994) dizem que o estudante que aqui se encontra 

consegue compreender a Geometria não Euclidiana e compará-la em outros sistemas. Esse 

nível, no entanto, não foi muito bem explorado pelos seus desenvolvedores. 

 

2.2 Fases do Modelo Van Hiele 

Além dos cinco níveis expostos, o casal Van Hiele desenvolveu cinco fases, as 

chamadas fases do aprendizado que recebem destaque e são comentadas/explicitadas a seguir. 

Estas cinco fases estão localizadas em cada nível e para avançar para o nível posterior é 

necessário, seguir, sequencialmente, todas as fases. São elas: interrogação ou informação, 

orientação dirigida, explicitação, orientação livre e integração.  

Fase 1: Interrogação ou Informação - Os propósitos desta fase são: o professor 

reconhecer os conhecimentos prévios do aluno e este descobrir o assunto que será abordado. 

(LINDQUIST; SHULTE, 1994, p. 6) 
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Fase 2: Orientação dirigida - O aluno deve explorar o tópico através de materiais 

ordenados e disponibilizados pelo professor de forma a induzi-lo a perceber determinadas 

propriedades, conceitos e definições. “O objetivo é suscitar respostas específicas. ” 

(LINDQUIST; SHULTE, 1994, p. 6) 

Fase 3: Explicitação - Esse momento é destinado para a troca de experiências e concluir 

o que foi observado nos níveis anteriores, além de corrigir os termos apresentados pelos alunos 

e adequar a linguagem de acordo com cada nível. (LINDQUIST; SHULTE, 1994, p. 7) 

Fase 4: Orientação Livre -  O professor deve interferir o mínimo possível e oferecer 

ao aluno problemas com grau de dificuldade maior, mas que a resolução seja baseada em 

conhecimentos anteriores. (LINDQUIST; SHULTE, 1994, p.7) 

Fase 5: Integração -  Esta fase é destinada a recapitular e organizar os conhecimentos 

adquiridos, na qual o aluno consegue obter uma visão global do assunto abordado. “Objetivo 

de formar uma visão geral da nova rede de objetos e relações.” (LINDQUIST; SHULTE, 1994, 

p.7) 

Na figura 1 está esquematizado o Modelo Van Hiele explicitado nos parágrafos 

anteriores.  

Figura 1: Esquema dos níveis e das fases do Modelo de Van Hiele. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Nota-se que o modelo busca a compreensão daquilo que é característico de cada nível, 

evoluindo de forma lenta e gradativa. Contudo, deve-se haver cautela na elaboração de 

atividades geométricas a fim de se identificar o nível que se encontra o aluno e buscar progredir 

de acordo com a sequência determinada pelo Van Hiele. 

 

2.3 Propriedades do Modelo 

O modelo possui algumas propriedades essenciais para ser desenvolvido. O estudo de 

Silva e Candido (2007) destaca a sequencialidade, onde, seja qual for o assunto abordado, o 

aluno precisa passar por todos os níveis do desenvolvimento mental para compreender. 

A linguística tem relevância para que haja a compreensão do raciocínio. Esta deve se 

adequar a cada nível, priorizando uma boa interpretação do aluno. “Cada nível tem seus 

próprios símbolos linguísticos e seus próprios sistemas de relações que ligam esses símbolos.” 

(LINDQUIST; SHULTE, 1994, p. 5) 

Outra propriedade importante é a combinação inadequada. Lindquist e Shulte (1994) 

registra, para que o estudante acompanhe os processos do pensamento é essencial que o nível 

do mesmo seja compatível com o nível do curso. 

Sobre a localidade dos níveis é pertinente ter noção que a passagem de um nível para o 

posterior não depende da idade do estudante, mas da instrução recebida. É provável que um 

aluno se encontre em níveis diferentes com relação a tópicos (conteúdos) diferentes da 

Geometria. Segundo pesquisas, em razão do aluno alcançar determinado nível do Modelo em 

um tópico de Geometria específico, o processo para se chegar a esse nível em um diferente 

assunto, tende a ser menos trabalhoso e menos demorado. (LINDQUIST; SHULTE, 1994, p. 

5) 

Serrazina (1996) apud Hamazaki (2004) sintetiza que o Modelo dos Van Hiele foi 

“fundamentado numa visão que valoriza a aprendizagem da Geometria como um processo 

gradual, global e construtivo.” Gradual, pois declara que a intuição, o raciocínio e a 

linguagem geométrica são obtidos de forma progressiva. As figuras e as propriedades se inter-

relacionam que levam a outros níveis e novos significados, portanto global. E por último, 

construtivo, visto que infere-se que o estudante é quem deve possuir autonomia para construir 

seus conceitos.  
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3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado uma pesquisa de cunho 

bibliográfico em artigos e dissertações, pesquisas em bancos de dados como o Scielo sobre o 

Modelo Van Hiele.   

A respeito da pesquisa bibliográfica, Fonseca (2002) apud Gerhardt e Silveira (2009) 

diz que:  

É feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 

meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. [...] 

com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema 

a respeito do qual se procura a resposta. (FONSECA, 2002, p. 32) 

 

 Após o levantamento bibliográfico das particularidades e desenvolvimento do Modelo, 

tais como os níveis de compreensão, fases de aprendizado e as propriedades que o envolve, 

foram destacados algumas aplicações do Modelo Van Hiele e seus respectivos resultados e/ou 

considerações dos autores com a intenção de identificar como vem funcionando na prática.  

Para tanto, ganharam destaques alguns dos trabalhos mais recentes encontrados e realce 

para algumas das primeiras pesquisas em torno do tema em 1970.  

 

4 RESULTADOS: “ACHADOS” SOBRE AS APLICAÇÕES DO MODELO VAN 

HIELE 

Além das informações sobre os níveis, fases e propriedades do modelo, realizou-se uma 

pesquisa em busca de aplicações de atividades desenvolvidas a partir do Modelo Van Hiele 

para estudantes da educação básica, a fim de apontar seus principais resultados.  

Pesquisadores do Modelo Van Hiele o consideram importante no ensino e aprendizagem 

dos conteúdos geométricos, pois após testados obtiveram resultados satisfatórios em vários 

países como Espanha, Estados Unidos e Brasil, adequando currículos e livros didáticos ao 

mesmo para auxiliar no desempenho dos estudantes. (SILVA, CANDIDO, 2007) 

Silva e Candido (2007) relatam que na década de 1970 alguns trabalhos de pesquisa 

ganharam destaque, dentre esses os projetos do Brooklin, de Chicago e de Oregon. Estes 

trabalhos tinham como objetivo analisar em qual nível do modelo estavam os livros de 
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Geometria e dos materiais didáticos, e identificar a possibilidade de orientar os professores a 

apontar os níveis de seus alunos.  

O projeto de Chicago que avaliou centenas de estudantes antes e após a aplicação do 

modelo, foi reconhecido pela facilidade da aplicação. Entretanto foi criticado “quanto à 

possibilidade de avaliar níveis de raciocínio por meio de testes de múltipla escolha.” Já o projeto 

de Óregon foi realizado por meio de entrevistas orais para avaliar o nível de raciocínio de 48 

estudantes com temas de quadriláteros e triângulos.  

Adela Jaime (1993) apud Silva e Candido (2007) apresenta uma proposta de ensino de 

isometrias no plano seguindo o Modelo de Van Hiele. 

Santos e Sant’anna (2014) em seu artigo, parte integrante da dissertação do Mestrado 

Profissional em Práticas de Educação Básica, realizam um estudo observacional e de caso-

controle, que prevê o acompanhamento da aprendizagem em matemática de alunos do 8º ano 

do ensino fundamental. No mesmo foi sugerida uma atividade com grau de dificuldade nível 2 

da teoria de van Hiele cujo tema foi diferenciação de figura plana / sólido geométrico.  

Após a aplicação da atividade, as autoras consideram que “é nítido o progresso na forma 

como os alunos passaram receber as novas informações, na maneira com a qual se empenham 

para realizar as atividades e nos depoimentos de que o conteúdo faz mais sentido.” E, por 

conseguinte “nota-se através da expressão corporal, do discurso e da transição da linguagem 

“técnica” utilizada pelos alunos que a aprendizagem está ocorrendo de maneira eficaz.” 

(SANTOS; SANT’ANNA, 2014) 

Mediante isso, relatam “observar em alguns casos avanços individuais dentro dos níveis 

até o momento.” E ainda, que “os resultados obtidos em avaliações bimestrais sugerem avanços 

no nível cognitivo dos envolvidos nesse processo.” (SANTOS; SANT’ANNA, 2014) 

Um método desenvolvido pelo Projeto Fundão da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, coordenado por Lilian Nasser e abordado no livro “Geometria segundo a Teoria de Van 

Hiele” permite localizar em quais níveis do Modelo encontra-se os estudantes e nele é 

apresentado um teste. O teste é composto por 15 questões que avaliam o pensamento 

geométrico do estudante por meio de seus acertos. 

Santos (2015) em sua dissertação de mestrado em matemática realiza um estudo de áreas 

de polígonos e poliedros através de uma aplicação para estudantes do 9º ano do ensino 

211



 

 

 

fundamental, visando investigar o nível de pensamento geométrico de cada participante, através 

do teste dos níveis de Van Hiele, elaborado pela equipe do Projeto Fundão.  

Como conclusão, a autora afirma que o principal objetivo traçado por ela foi alcançado, 

ou seja, “tornar significativo o aprendizado sobre áreas, propiciando um aluno participativo na 

construção de conceitos, utilizando-se de linguagem adequada, software e materiais concretos.” 

E ainda, que através das atividades aplicadas via Modelo Van Hiele, “os alunos puderam 

explorar propriedades geométricas, contribuindo significativamente para o processo de ensino 

e a aprendizagem de conceitos geométricos.” (SANTOS, 2015) 

Para mais, Santos (2015) conclui que “o trabalho colaborativo proporcionou momentos 

de trocas de experiências entre os envolvidos, podendo assim ser corroborado que o Modelo 

Van Hiele é um método de trabalho capaz de envolver alunos em sua própria aprendizagem, 

bem como no trabalho em grupo.” 

Longato e Oliveira (2016) no artigo Ensino e aprendizagem da Geometria e a teoria 

de Van Hiele: via de mão dupla para o desenvolvimento do pensamento geométrico, efetua 

uma aplicação a partir do Modelo Van Hiele no estudo dos quadriláteros e triângulos para 

alunos do 6º ano do ensino fundamental, onde foram aplicados os testes no início e no término 

do projeto para localização dos níveis dos estudantes.  

Os autores observaram que a aplicação do projeto “oportunizou aos alunos um avanço 

na aquisição de conceitos geométricos, minimizando as defasagens por eles apresentadas no 

início do segundo ciclo do ensino fundamental”, através da aplicação dos pós-testes de Van 

Hiele notou-se: 

Um avanço em relação aos níveis de raciocínio geométrico, pressupõem-se então que 

se aplicadas atividades adequadas onde os alunos possam vivenciá-las, o professor 

oportuniza aos alunos avançar níveis de raciocínio geométrico, auxiliando na 

compreensão e aquisição dos conceitos, minimizando a defasagem, levando-os a obter 

progressos no desenvolvimento do pensamento geométrico. (LONGATO; 

OLIVEIRA, 2016, p. 18)  

 

Além dos sucessos apontados por Longato e Oliveira (2016), também enfatizaram que 

a aplicação de práticas em sintonia com os níveis e fases de aprendizagem pautadas na teoria 

de Van Hiele, ofereceu aos estudantes uma forma diferente de explorar os conceitos 

geométricos da que estavam acostumadas a fazer por exemplo nos livros didáticos:  

Antes dos alunos resolverem exercícios, tiveram oportunidade de vivenciar, descobrir, 

refletir, questionar, trocar ideias, elaborar conjecturas sobre os conteúdos geométricos 
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abordados, ampliando seu conhecimento geométrico e a aptidão para realização das 

atividades propostas. (LONGATO; OLIVEIRA, 2016, p. 18) 

 

Na pesquisa de Cargnin, Guerra e Leivas (2016) após a aplicação das atividades 

desenvolvidas à luz do Modelo Van Hiele para alunos dos primeiros anos do ensino 

fundamental, consideraram que proporcionou “construção do conhecimento e o avanço nos 

níveis de raciocínio geométrico dos alunos, desde a classificação intuitiva das figuras 

geométricas, o que corresponde ao nível um, até a análise mais aprofundada das mesmas, o que 

equivale ao segundo nível desta teoria.” 

Observa-se que em todas as realizações, os aplicadores obtiveram resultados 

satisfatórios, onde em sua maioria, concordam que o Modelo contribui para a melhoria do 

ensino de Geometria direcionando a aprendizagem e melhor rendimento em cada tópico.  

O modelo pode ser útil ainda, para o momento anterior da atividade proposta (a fim de 

identificar o nível de compreensão em que os estudantes se localizam), durante (para elaboração 

e aplicação da atividade de acordo com o nível atribuído aos estudantes) e posterior (para 

avalição da aprendizagem e evolução do seu progresso nos níveis). Um ressalve deve-se à 

identificação do nível de raciocínio do estudante, pois a partir daí, é possível que o professor 

compreenda e encontre formas e ferramentas adequadas para auxiliá-lo em seu avanço. 

Conforme relatado pelos autores, o Modelo Van Hiele propicia ao estudante uma 

participação ativa para obtenção necessária da sua própria aprendizagem em Geometria. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento de aplicações do modelo relacionados neste artigo retratam uma fração 

dos bons resultados obtidos ao auxílio na aprendizagem dos estudantes por professores e 

pesquisadores da área.  

 O Modelo Van Hiele versa sobre o processo de desenvolvimento e compreensão do 

pensamento geométrico perfazendo uma possível evolução da aprendizagem de estudantes, 

iniciando em um nível de visualização ou reconhecimento de figuras geométricas e 

prosseguindo, para níveis de dedução e rigor matemático, com demonstrações e teoremas 

geométricos.  
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Visando a apropriação do estudante aos conceitos geométricos mencionados como 

importantes para sua vida, é fundamental que ele vivencie atividades e procedimentos que 

explorem estes conhecimentos.  

Alicerçado ao Modelo Van Hiele, respeitando seus níveis, fases e propriedades e a 

aprendizagem de cada estudante, professores podem auxiliá-los na compreensão e no 

desenvolvimento do pensamento geométrico. Salienta-se a importância de recorrer a 

metodologias eficazes que garantam a qualidade do ensino de Geometria.  
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Resumo. A avaliação escolar é tema de investigações há muito tempo, se 

constituindo como campo fértil a ser explorado. Em especial, no campo do ensino 

de ciências, nas últimas décadas, se observa uma ampliação na  produção 

acadêmica, mas em relação a avaliação das aprendizagens existem lacunas a serem 

preenchidas. Levando em consideração essa premissa e com o objetivo de 

identificar como se dão os processos avaliativos, sobretudo no ensino de ciências, 

realizamos pesquisa bibliográfica em meios eletrônicos. Os descritores utilizados 

para busca de artigos científicos foram “avaliação no ensino de ciências” e 

“instrumentos avaliativos no ensino de ciências”. Importante salientar que essa 

exploração teórica é fase inicial de um trabalho de conclusão de curso em 

andamento, da Especialização em Ensino de Ciências e Matemática do IFRJ, 

campus Volta Redonda. Os resultados da pesquisa indicam que na referida área de 

ensino, os métodos avaliativos ainda são muito tradicionais, geralmente utilizando 

a prova como principal instrumento de avaliação. Além disso, também se observa 

que os docentes apresentam discursos mais progressistas sobre a temática, no 

entanto há visível contradição em relação às práticas desenvolvidas em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Avaliação no ensino de 

ciências. Características da avaliação.  
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1 INTRODUÇÃO 

A avaliação escolar é tema de investigações há muito tempo, e ainda necessita ser 

discutida e aprimorada, pois é um vasto assunto a ser explorado e repleto de discensos. Além 

disso, é de suma importância para as práticas pedagógicas, já que, de acordo com Vidotto et al 

(2005), é impossível tratar de melhorias na qualidade das escolas e da educação, sem discutir a 

temática da avaliação. Ou seja, melhorar o ensino e a aprendizagem requer repensar também as 

formas de avaliar. 

Práticas avaliativas bem conduzidas podem nortear tanto o ensino quanto a 

aprendizagem, auxiliando alunos a compreender que pontos do conteúdo trabalhado dominam 

e em que pontos necessitam de ajuda. Já para os docentes, a avaliação pode indicar aspectos da 

própria prática que precisam ser melhorados e que reconduções são necessárias (HOFFMANN, 

2005).  

No ensino de ciências, apesar da acentuada produção científica da área nas duas últimas 

décadas, a temática da avaliação escolar aparece de forma tímida nas publicações acadêmicas 

(MARINHO, CALAGNO, LORENZETTI, 2018). Além disso, quando se trata de práticas 

avaliativas desenvolvidas nas escolas, estas ainda estão pautadas em modelos tradicionais, 

especialmente naqueles de caráter somativo, em que predomina a preocupação com o produto 

das aprendizagens e não com o processo (KRAEMER, 2005). Esses dois pontos nos indicam a 

necessidade de promover investigações sobre avaliação no ensino de ciências. 

Levando em consideração essas premissas, esta investigação é parte de um trabalho de 

conclusão de um curso de pós-graduação lato sensu em desenvolvimento sobre avaliação no 

ensino de ciências. O objetivo do estudo aqui apresentado é apontar o que a literatura que se 

debruça sobre essa temática traz como marcadores ou características dos processos avaliativos 

no ensino de ciências. Para isso utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica. 

   

2 METODOLOGIA 

Esta investigação é uma pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica, sendo parte de um 

trabalho de conclusão de curso em andamento, que se debruça sobre avaliação no ensino de 

ciências e mais especificamente sobre o desenho como possibilidade de instrumento avaliativo 

para promoção de uma avaliação formativa. O recorte aqui apresentado traz a pesquisa 
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bibliográfica desenvolvida com a intenção de identificar o que a literatura aponta sobre 

características ou marcadores da avaliação dessa disciplina.  

Pesquisa bibliográfica é a investigação realizada “em material teórico sobre o assunto 

de interesse” (ALYRIO, 2009, p.1). Esta é componente de todos os tipos de pesquisa, sendo 

etapa inicial dos processos investigativos. 

Em nosso estudo, nesta primeira exploração sobre a temática da avaliação no ensino de 

ciências, fizemos pesquisa em meios eletrônicos utilizando os descritores “avaliação no ensino 

de ensino ciências” e “instrumentos avaliativos no ensino de ciências”. O critério para escolha 

dos artigos foi estes apresentarem características de artigos científicos.  

 

3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

A avaliação escolar é fonte de muitos debates e estudos. Ao tratar avanços e melhorias 

na educação, não podemos omitir esta etapa da prática pedagógica, que pode ser uma grande 

aliada na construção do conhecimento de educandos, se utilizado de maneira contínua, 

diagnóstica e formativa durante todo o processo de ensino e aprendizagem. É uma etapa 

indispensável no cotidiano escolar, pois através dela podemos determinar se os objetivos e 

propostas do currículo estão sendo atingidos.  

A avaliação escolar é a melhor forma de julgar o progresso de um aluno e de o situar 

relativamente aos outros e ao seu progresso individual. A avaliação torna visível o que 

é invisível, ou seja, concretiza e estima os resultados da aprendizagem dos alunos e o 

nível em que se encontram. (LEITÃO, 2013, p.10) 

 Na literatura destacam-se três tipos de avaliação. Para Bloom et al (1983) a avaliação 

da aprendizagem pode ser dividida em: somativa, diagnóstica e formativa. A avaliação somativa 

caracteriza-se pelo seu modo classificatório de avaliar; a avaliação diagnóstica é considerada 

um instrumento analítico que coleta informações para obtenção de novas estratégias de ensino 

e aprendizagem. Já a avaliação formativa possibilita o acompanhamento do processo educativo 

como um todo, em todas as etapas, não se fixa somente em um instrumento avaliativo, levando 

em consideração a produção do aluno de diversas formas, em todo o percurso.    

Para Kraemer (2005) a avaliação somativa tem o intuito de detectar ao final do processo 

de ensino e aprendizagem o nível de entendimento do educando, classificando-o em quantidade 

de acertos e erros. “Corresponde a um balanço final, a uma visão de conjunto relativamente a 

um todo sobre o qual, até aí, só haviam sido feitos juízos parcelares” (KRAEMER, 2005, p.9). 
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Na avaliação somativa o processo de ensino e aprendizagem gira em torno do professor, 

que é o responsável por transmitir o conteúdo e posteriormente verificar, através de 

instrumentos avaliativos como testes e provas, se o educando compreendeu o conteúdo, e se 

atingiu um padrão de aprendizagem e porcentagem de acertos pré-estabelecidos. Esse tipo de 

avaliação informa a classificação e a aprovação do aluno. É um instrumento que o coloca em 

comparação com os demais colegas de turma, pois ocorre uma classificação, onde são 

aprovados aqueles que supostamente atingiram certo nível de conhecimento.  

Com a avaliação diagnóstica é possível determinar em que ponto do processo de ensino 

e aprendizagem o educando se encontra, ou seja, conseguimos analisar a presença e ausência 

de certas habilidades. Através desse diagnóstico as futuras decisões adotadas referentes às 

melhorias da aprendizagem se tornam mais precisas. Ficam evidentes os pontos que devem ser 

trabalhados com o aluno, o ensino se torna mais individual, possibilitando uma abordagem mais 

específica na busca de uma aprendizagem mais significativa, o que consequentemente gera 

melhores resultados.  

A avaliação diagnóstica pretende averiguar a posição do aluno face a novas 

aprendizagens que lhe vão ser propostas e a aprendizagens anteriores que servem de 

base àquelas, no sentido de obviar as dificuldades futuras e, em certos casos, de 

resolver situações presentes. (KRAEMER, 2005, p.8) 

A avaliação formativa busca intensificar a relação entre professor e aluno, ambos têm 

relevante importância no processo de ensino e aprendizagem. Esta categoria avaliativa tem 

como objetivo adequar o processo pedagógico a metodologias que levam a uma melhoria do 

desempenho tanto do aluno quanto do professor. Não se observa apenas o desenvolvimento do 

aluno, observam-se também os métodos utilizados pelo docente, busca-se uma constante 

melhoria desses métodos, visando responder às dificuldades encontradas no processo de ensino 

e aprendizagem. Para Leitão (2013) é uma avaliação contínua, que foca principalmente nas 

atividades e tem com finalidade facilitar a aprendizagem através das adequações necessárias 

baseadas no desenvolvimento do aluno. 

A avaliação formativa consiste na prática da avaliação contínua realizada durante o 

processo de ensino e aprendizagem, com a finalidade de melhorar as aprendizagens 

em curso, por meio de um processo de regulação permanente. Professores e alunos 

estão empenhados em verificar o que se sabe, como se aprende o que não se sabe para 

indicar os passos a seguir, o que favorece o desenvolvimento pelo aluno da prática de 

aprender a aprender. A avaliação formativa é um procedimento de regulação 

permanente da aprendizagem realizado por aquele que aprende. (BONIOL, 2001, p. 

126) 
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Se faz necessário estimular e despertar no meio pedagógico a consciência que 

precisamos ter todo cuidado e dedicação para a realização do processo avaliativo 

educacional de modo que este não se torne um mecanismo de exclusão e de classificação de 

alunos. Os instrumentos avaliativos quando utilizados com o objetivo de promover 

aprendizagem qualitativa, pode estimular nos estudantes a busca por melhores resultados, o que 

contribui para construção do conhecimento, e não somente com uma aprendizagem 

mecanizada.  

Fica evidente diante dessas colocações que precisamos buscar metodologias que 

contribuam para a construção do conhecimento gerando uma efetiva aprendizagem. E não 

podemos falar de melhorias na aprendizagem sem falar de instrumentos avaliativos. Ainda se 

faz necessário uma reformulação e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas em avaliação, 

pois é possível presenciarmos nas escolas metodologias avaliativas que excluem, classificam e 

deterioram a qualidade do ensino e aprendizagem. “Não se trata de buscar respostas únicas para 

as várias situações enfrentadas, mas construir uma prática que respeite o princípio de confiança 

máxima na possibilidade de o educando vir a aprender” (HOFFMANN, 2005, p.40).  

 

4 AVALIAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 

A produção científica em ensino de ciências vem se acentuando desde os anos 2000. 

Isto se deve ao aumento significativo no número de programas de pós-graduação nesta área 

(TEIXEIRA, et al, 2012). Em contrapartida, estudos relacionando ensino de ciências e 

avaliação da aprendizagem ainda não são expressivos quantitativamente. Em pesquisa realizada 

por Marinho, Calagno e Silva (2018) a respeito do estado da arte sobre avaliação no ensino de 

ciências, os autores apontam que a maior parte dos estudos trata de avaliações externas, 

sobretudo o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Assim, há escassez de publicações 

sobre a temática em outros níveis de ensino.  

Em decorrência disto, os autores recomendam que “pela importância didático-

pedagógica do tema, haja um investimento da área de Ensino de Ciências no campo da 

avaliação, em especial, os níveis mais elementares que se configuram como os mais carentes 

de estudo” (MARINHO, CALAGNO, LORENZETTI, 2018, p. 666). 

No estudo aqui apresentado, que se configura como uma aproximação das publicações 

que tratam do tema elencamos alguns marcadores de como a avaliação tem se dado no ensino 
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de ciências, ou seja, na pesquisa bibliográfica realizada observamos algumas características do 

processo avaliativo na disciplina elencadas por diferentes estudiosos do assunto. A seguir 

apresentaremos algumas delas. 

 

4.1 Predomínio de avaliação tradicional, sobretudo da prova como instrumento avaliativo 

 Realizando um breve levantamento sobre a realidade da avaliação da aprendizagem no 

ensino de ciências, a literatura aponta o predomínio da avaliação tradicional, focada em provas 

escritas, sem contextualização, com questões que buscam verificar a apreensão de fatos e não 

da construção do conhecimento. A prova escrita é o principal instrumento avaliativo utilizado 

no ensino de ciências como requisito de obtenção de nota, e ainda é comum encontrarmos a 

utilização desse instrumento com caráter punitivo, principalmente para classes que apresentam 

comportamentos indisciplinados.  

 Nuhs e Tomio (2011) ratificam essa percepção ao observarem que “a prova não é o 

único instrumento de avaliação da aprendizagem de Ciências, mas, ainda, é o mais utilizado 

pelos professores e em avaliações externas” (p. 261). Pautando-se nessa observação sugerem 

que como instrumento mais recorrente, necessita ser repensada e reformulada, considerando 

todas as variáveis presentes nessa temática.  

A prova escrita precisa ser desmistificada como um instrumento de avaliação 

ultrapassado ou para coerção disciplinar do aluno para estudar e repensá-la como uma 

forma de avaliação que pode ser fundamental numa perspectiva que considere o aluno 

um sujeito ativo na elaboração do seu conhecimento e, assim, a sua preparação e os 

objetivos previstos para ela precisam estar em consonância com as novas exigências 

sócio-histórico-culturais para o ensino de Ciências e as pesquisas sobre a 

aprendizagem (NUHS e TOMIO, 2011, p. 261). 

 

4.2 O discurso docente é progressista, mas os métodos utilizados não  

 A literatura vem apontando que quando indagados sobre o que é avaliação, qual sua 

função, quais suas concepções sobre o processo avaliativo, os docentes geralmente apresentam 

falas que denotam uma visão progressista. Ou seja, seus discursos, geralmente estão alinhados 

com o que há de mais recentes nas discussões sobre avaliação. No entanto, no acompanhamento 

de suas práticas, como apontado anteriormente, os métodos avaliativos ainda são muito 

tradicionais, com adoção das características da avaliação somativa, que se ocupa mais do 

resultado final que com os processos de aprendizagem. 

De acordo com Dantas et al (2017) os educadores sabem da importância de avaliações 

formativas como forma de construir uma aprendizagem mais efetiva, porém a ausência de 
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discussões sobre avaliação durante a formação inicial e continuada dos docentes, interfere 

diretamente da prática implementada em sala de aula. O discurso sobre avaliação formativa que 

é realizada de maneira contínua e cumulativa contrasta de maneira excêntrica com os métodos 

tradicionais adotados, centralizados em provas que geralmente são realizadas ao final de um 

determinado período.  

O discurso da avaliação presente nos documentos legais está sustentado pela defesa de 

uma avaliação formativa, contínua e cumulativa com valorização dos aspectos 

qualitativos, enquanto na prática escolar perpetua-se a cultura da avaliação quantitativa 

que utiliza como instrumento mais importante a prova. A prática de uma avaliação 

quantitativa que contribui com o processo de seleção, classificação e exclusão, sem 

preocupações para com o desenvolvimento das aprendizagens dos educandos, ainda é 

corrente nas escolas. (DANTAS; MASSONI; SANTOS, 2017, p. 466) 

 

4.3 Utilização de mapas conceituais como instrumentos avaliativos  

Em nossas investigações sobre avaliação no ensino de Ciências temos verificado que 

apesar da prova ser instrumento avaliativo predominante nas práticas docentes, a utilização de 

mapas conceituais para avaliar a aprendizagem dos alunos também aparece em um número 

considerável de investigações que tratam dessa temática. 

Quando os professores buscam maneiras mais construtivistas de avaliar, os mapas 

conceituais se apresentam como possibilidade. Moraes et al (2011) apontam que podemos notar 

uma maior exposição da aprendizagem dos educandos na utilização deste instrumento 

avaliativo, além de ampliar as possibilidades, pois os mapas conceituais permitem uma 

infinidade de maneiras de expor os conceitos que foram aprendidos. Ou seja, o mapa conceitual 

permite que o professor analise como o aluno está organizando e reorganizando sua estrutura 

cognitiva tendo em vista os novos conhecimentos adquiridos.  

Silveira (2014) diz que “a elaboração e apresentação de mapas conceituais desafiam o 

aluno a apresentar novos problemas o que exige um posicionamento frente a sua realização, se 

constituindo em um meio eficaz de externalização de significados denotativos e conotativos” 

(p.640). A autora evidenciou em sua pesquisa as possibilidades de contribuição dessa 

ferramenta para uma aprendizagem significativa, nos levando a crer que o mapa conceitual pode 

ser usado como um instrumento avaliativo formativo.  

Ficou evidente o potencial do mapa conceitual em deliberar as representações e 

conhecimentos prévios dos alunos, além, de explicitar as diferentes formas de 

apropriação do conhecimento científico tratado em sala de aula, que na maioria das 

vezes, utilizando-se de avaliações tradicionais não damos conta de precisar. Deste 

modo, o mapa conceitual demonstrou a sua potencialidade didática para revelar e 

promover a aprendizagem do aluno. Ficou evidenciado o caráter processual recursivo 

inerente à aprendizagem significativa quanto se usa o mapa conceitual como recurso 
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didático na construção de conhecimentos científicos das Ciências Naturais. 

(SILVEIRA, 2014, p. 640-641). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da necessidade de discussões sobre a temática da avaliação no ensino de ciências, 

o presente estudo buscou investigar como a literatura trata esse tema e quais os principais 

marcadores ou características apontados nas publicações científicas da área. 

Observamos na literatura que apesar dos avanços em publicações científicas sobre essa 

temática, ainda são necessárias análises e estudos mais específicos sobre a avaliação no ensino 

de ciências. Principalmente no que se refere à metodologia de avaliação formativa, pois ainda 

é predominante nas práticas pedagógicas a realização de avaliações tradicionais que buscam a 

verificação e medição de conhecimentos por meio de provas e testes.  

Podemos destacar também, após a realização deste estudo, que a literatura aponta que 

boa parte dos docentes tem um discurso progressista sobre avaliação, que busca um ensino 

qualitativo. Porém, essa visão não se reflete nas práticas pedagógicas, que evidenciam um 

método avaliativo somativo, com foco em apenas um ou poucos instrumentos avaliativos, e não 

em todo o percurso que o educando vai construindo ao longo do processo de ensino-

aprendizagem.  Essa dificuldade de colocar em prática a avaliação formativa pode se justificar 

pela falta de uma formação inicial e continuada que dê ênfase em metodologias construtivistas.  

Por outro lado, apesar da predominância da prova, observamos também que o mapa 

conceitual aparece como instrumento avaliativo usado por professores de ciências, permitindo 

que o aluno demonstre a maneira como constrói conhecimento e as relações que estabelece 

entre os conteúdos trabalhados. 

Por fim, destacamos que a avaliação em ciências precisa ser repensada e transformada, 

que a prova não é o único instrumento avaliativo possível de ser adotado, apesar de ser o mais 

recorrente. Defendemos ainda a busca por metodologias que estimulem a adoção de 

instrumentos avaliativos potencializadores da avaliação formativa e o planejamento de 

processos avaliativos diversificados, com vistas a contribuir com a percepção sobre a 

construção do conhecimento pelo aluno.  
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Resumo. Este artigo é um recorte do trabalho de conclusão do Curso de 

Especialização em Ciências Naturais e Matemática, do IFRJ, campus Volta 

Redonda - RJ, que se encontra em desenvolvimento. A pesquisa tem o objetivo de 

investigar a produção acadêmica da temática Educação Financeira Escolar 

apresentada no XIII Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), no ano 

de 2019, realizado em Cuiabá-MT. Para atingir esse objetivo apresenta-se uma 

pesquisa de caráter bibliográfico com o tema Educação Financeira tendo como 

principal referência Silva e Powell (2013), documental com base nos anais do 

evento e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e descritivo apontando a 

forma da abordagem da temática no Encontro. A busca pelos dados coletados se 

deu nos títulos e resumos, registrados nos anais do evento, por meio dos termos 

Educação Financeira, Matemática Financeira, e do radical financ. O evento foi 

organizado em três eixos, identificados como: práticas escolares, pesquisas em 

Educação Matemática e formação de professores. Como resultados parciais 

constatou-se que: o tema investigado está presente em trabalhos apresentados nos 

três eixos do evento, sendo que a maioria das abordagens ocorreu em relação às 

práticas escolares; o assunto faz parte das pesquisas apresentadas por professores 

de todas as regiões do Brasil, participantes dessa edição do ENEM e; a temática 

representa uma parcela pequena entre todas as pesquisas apresentadas no 

Encontro, indicando a necessidade de realização de mais pesquisas abordando o 

ensino da Educação Financeira nas escolas.  

 

Palavras-chave: Educação Financeira na escola. Encontro Nacional de 

Educação Matemática. Estado da arte. Ensino de Matemática. Educação 

Básica.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo faz parte do trabalho de conclusão do Curso de Especialização em 

Ciências Naturais e Matemática, do IFRJ, campus Volta Redonda, em desenvolvimento pelo 

primeiro autor sob a orientação da segunda autora. A ideia de realizar a pesquisa sobre o tema 

Educação Financeira surgiu a partir da relevância do assunto para a tomada de decisões em 

situações financeiras. A escolha pelo ambiente escolar se deve ao fato de concordarmos com 

as indicações de Kistemann Jr (2012); Silva e Powell (2013) que defendem a ideia de que essa 

temática deve ser tratada ao longo da Educação Básica, a fim de contribuir para a formação de 

um cidadão crítico. Essas indicações estão alinhadas com as orientações da BNCC (BRASIL, 

2018). 

 Sabe-se que grande parte da população brasileira está endividada, conforme revela a 

pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC): 

O percentual de famílias que relataram ter dívidas (cheque pré-datado, cartão de 

crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e 

seguro) alcançou 67,1% em junho de 2020, aumento de 0,6 ponto percentual em 

relação aos 66,5%, observados em maio, e de 3,1 pontos percentuais 

comparativamente aos 64,0% registrados em junho de 2019. A proporção de 

endividados em junho é a maior da série histórica do indicador, iniciada em janeiro 

de 2010. (PESQUISA CNC, 2020, p.1)  

Dessa forma, verifica-se a necessidade de se discutir o tema Educação Financeira em 

sala de aula. O número de pesquisas, em Educação Financeira Escolar, vem crescendo no país 

e alguns estudos como os de Almeida (2015) e Pessoa (2016) trazem um levantamento de 

trabalhos que exploram esse tema, desenvolvidos principalmente, em cursos de mestrados e 

doutorados em Educação Matemática, nos últimos anos, no Brasil. Considera-se de suma 

importância estudos que buscam analisar e categorizar pesquisas já concluídas e também em 

desenvolvimento sobre determinado tema, pois reflete o que se tem discutido de forma geral 

no meio acadêmico sobre o assunto. 

Nossa pesquisa tem seu início orientado pelo seguinte questionamento: Quais são as 

formas de abordagem do tema Educação Financeira na escola básica apresentados no contexto 

do XIII ENEM? 

A partir dessa problemática inicial, a pesquisa tem o objetivo de investigar a produção 

acadêmica da temática Educação Financeira Escolar da 13ª edição do Encontro Nacional de 

Educação Matemática, realizado no ano de 2019, em Cuiabá- MT. 

227



 

 

 

 Para traçar esse panorama foram escolhidos como fonte de busca os trabalhos 

apresentados na última edição do ENEM. Essa escolha, se deve ao fato de ser um encontro 

nacional, geralmente com representatividade de todos os estados do país e com maior número 

de participantes de professores de Matemática da Educação Básica. 

 

2 METODOLOGIA  

 A presente pesquisa expõe o estado da arte de trabalhos apresentados a respeito da 

temática Educação Financeira Escolar no XIII ENEM. Para Ferreira (2002), pesquisas 

denominadas como estado da arte são caracterizadas da seguinte maneira:     

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de 

mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados 

e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições 

têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações 

em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. Também são 

reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo 

da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 

categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 

conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado (FERREIRA, 2002, 

p.2). 

Este artigo tem como finalidade estratégica investigar os trabalhos apresentados no 

XIII ENEM a partir de uma abordagem predominantemente quantitativa dos trabalhos 

distribuídos em cada eixo do evento.  

A busca pelos trabalhos foi feita a partir dos anais do evento (ENCONTRO, 2019) que 

estão disponíveis na página
1
 da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), 

regional Mato Grosso. Nessa página é possível realizar uma busca rápida pelo título dos 

artigos, autor ou resumo, no qual se pode pesquisar um termo completo ou apenas um radical 

da palavra para identificar o item de interesse. A primeira filtragem foi realizada por meio do 

título dos artigos, efetuando a busca pelos trabalhos que possuíam o termo Educação 

Financeira ou Matemática Financeira em seu título. Em um segundo momento a pesquisa foi 

realizada pelo resumo dos trabalhos por meio do radical financ que permitiu identificar os 

trabalhos que abordam as temáticas Educação Financeira ou Matemática Financeira sem esses 

termos estarem no título.  

                                            
1
 Disponível em: https://sbemmatogrosso.com.br/xiiienem/anais.php 
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A opção de buscar também os trabalhos a partir do termo Matemática Financeira se 

deve ao fato da proximidade desse termo com a Educação Financeira e ressalva apresentada 

por Campos (2013) de que os termos Matemática Financeira e Educação Financeira são 

erroneamente abordados como sinônimos. Desse modo, podem-se identificar, a partir desse 

levantamento, trabalhos que abordam a Educação Financeira e que estão classificados como 

Matemática Financeira e vice-versa. Nesse recorte, esses serão identificados como trabalhos 

relacionados à temática Educação Financeira. 

 

3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL 

A Educação Financeira é tema de estudo nas mais diferentes áreas como Economia, 

Administração, Educação, Matemática, Psicologia e outros, como aponta Pessoa (2016), e o 

aspecto destacado em nossa pesquisa é a Educação Financeira Escolar desenvolvida na 

disciplina de Matemática.  

O tema Educação Financeira vem sendo discutido no mundo desde o ano de 2003, 

quando a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) criou um 

programa intitulado Projeto de Educação Financeira com o intuito de orientar e conscientizar 

financeiramente os cidadãos dos países participantes dessa organização. Apesar do Brasil não 

ser um membro oficial da OCDE, segue suas orientações na busca da implementação de um 

programa em Educação Financeira.  

Em 2007, o governo brasileiro formou um grupo a fim de elaborar uma proposta em 

Educação Financeira e seus estudos resultaram, em 2010, na criação da Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (ENEF). 

A Enef tem os objetivos de promover e fomentar a cultura de educação financeira no 

país, ampliar a compreensão do cidadão, para que seja capaz de fazer escolhas 

conscientes quanto à administração de seus recursos, e contribuir para eficiência e 

solidez dos mercados financeiros, de capitais, de seguros, de previdência e de 

capitalização. (BRASIL, 2011, p.2) 

A ENEF possui um setor que é dedicado a orientar a inserção da Educação Financeira 

nas escolas, chamado Grupo de Apoio Pedagógico (GAP). Além disso, em seu site
2
 são 

disponibilizados materiais didáticos como livros para o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e 

Ensino Médio. 

                                            
2
 Disponível em: https://www.vidaedinheiro.gov.br/ 
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Estudos recentes destacam que a Educação Financeira desenvolvida em sala de aula é 

caracterizada como Educação Financeira Escolar e descrita da seguinte maneira: 

[...] um conjunto de informações através do qual os estudantes são introduzidos no 

universo do dinheiro e estimulados a produzir uma compreensão sobre finanças e 

economia, através de um processo de ensino, que os torne aptos a analisar, fazer 

julgamentos fundamentados, tomar decisões e ter posições críticas sobre questões 

financeiras que envolvam sua vida pessoal, familiar e da sociedade em que vivem 

(SILVA; POWELL, 2013, p.12-13). 

Vale ressaltar que existe por vezes uma confusão na interpretação dos termos 

Matemática Financeira e Educação Financeira. Para Campos a Matemática Financeira é 

definida como: 

[...] um corpo de conhecimento que estuda a variação do dinheiro ao longo do 

tempo. Baseia-se em técnicas matemáticas para resolver problemas de fluxo de caixa 

e de equivalência de capitais, tanto em regime de juros simples como de juros 

capitalizados, isto é, preocupa-se em criar modelos que permitem avaliar e comparar 

o valor do dinheiro em diversos pontos do tempo. Para isso, é estabelecido um 

conjunto de fórmulas, exigindo uma definição precisa de vários termos como: 

capital, juros, montante, valor presente, valor futuro, valor nominal, fluxo de caixa, 

sistema de amortização etc (CAMPOS, 2013, p.11). 

A partir dessa definição, considera-se que na Matemática Financeira utilizam-se 

apenas os aspectos técnicos matemáticos para a tomada de decisão em questões financeiras. 

 Entende-se que a Educação Financeira é um termo mais amplo e envolve, por 

exemplo, aspectos comportamentais na tomada de decisões e posicionamento crítico frente a 

situações financeiras pessoais e familiares, englobando os conceitos de Matemática Financeira 

(KISTEMANN JR, 2012); para Kistemann Jr a Educação Financeira deve transcender o papel 

da alfabetização atual, buscando desenvolver uma competência crítica e democrática nos 

indivíduos-consumidores. 

A Educação Financeira Escolar pode ser trabalhada como tema transversal, de forma 

interdisciplinar, a partir de diferentes aspectos sobre o universo do dinheiro que podem ser 

discutidas em quase todas as disciplinas escolares. Na presente pesquisa apresenta-se um 

estudo a partir da disciplina de Matemática, por considerar que esta apresenta uma forte 

relação com a Educação Financeira, por propiciar mecanismos que possibilitam debater 

diversos aspectos do setor financeiro.  

O termo Educação Financeira é consideravelmente recente. Nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), em 1998, apesar de não contemplar este termo, no papel do 

ensino da Matemática é destacado a necessidade de preparar o aluno para tomada de decisões 
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em situações financeiras. Porém, o foco é no operacional matemático, ou seja, na Matemática 

Financeira. 

Para compreender, avaliar e decidir sobre algumas situações da vida cotidiana, como 

qual a melhor forma de pagar uma compra, de escolher um financiamento etc. é 

necessário trabalhar situações-problema sobre a Matemática Comercial e Financeira 

[...] (BRASIL, 1998, p.86). 

O termo Educação Financeira é inserido nas orientações educacionais a partir da 

BNCC, que define aprendizagens essenciais, que devem ocorrer, para assegurar o 

desenvolvimento de dez competências gerais da Educação Básica pelos estudantes. A 

competência sete destaca a importância do consumo responsável, o qual pode ser discutido a 

partir da Educação Financeira, registrada da seguinte forma no documento: 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (BRASIL, 2018, p.9). 

A BNCC insere o termo Educação Financeira em seus documentos, com a orientação 

de trabalhar o tema de forma transversal, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental onde 

relata aspectos positivos da abordagem interdisciplinar. Em relação à disciplina de 

Matemática, na unidade temática Números encontra-se registrado: 

Outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é o estudo de conceitos 

básicos de economia e finanças, visando à educação financeira dos alunos. Assim, 

podem ser discutidos assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras 

(rentabilidade e liquidez de um investimento) e impostos. Essa unidade temática 

favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, 

políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo, trabalho 

e dinheiro (BRASIL, 2018, p.269). 

 

4 EDUCAÇÃO FINANCEIRA ESCOLAR NO ENEM 

Entre as pesquisas apresentadas no ENEM foram encontrados 45 trabalhos 

relacionados à temática Educação Financeira, a saber: 27 que apresentam o termo Educação 

Financeira em seu título, 9 com o termo Matemática Financeira no título, 6 com o termo 

Educação Financeira no resumo e não no título e 3 que possuem o termo Matemática 

Financeira no resumo e não no título. 

Após essas filtragens foi feita a leitura completa de todos os 45 artigos selecionados, 

para identificar as características de cada trabalho. Ao longo dessa leitura foram delimitadas 
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algumas categorias, que serão desenvolvidas numa futura etapa da pesquisa, no caso 

qualitativa.  

Os trabalhos apresentados no XIII ENEM estão organizados em 3 eixos temáticos, 

sendo: práticas escolares, pesquisas em Educação Matemática e formação de professores. A 

tabela 1 indica o quantitativo de trabalhos encontrados em cada eixo. A sigla TTA indica o 

total de trabalhos apresentados no evento e EF/MF o total de trabalhos relacionados à 

temática Educação Financeira. 

Tabela 1. Total de trabalhos por eixo 

Divisão dos trabalhos TTA EF/MF 

Eixo 1 – Práticas Escolares 792 28 

Eixo 2 – Pesquisas em Educação Matemática 454 13 

Eixo 3 – Formação de Professores 328 4 

              Total 1574 45 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de (ENCONTRO, 2019) 

Observando a tabela 1, verifica-se que os 45 artigos que tratam da temática de nossa 

pesquisa representam uma parcela de aproximadamente 2,86% do montante de trabalhos 

apresentados no evento. 

A tabela indica que a maioria, aproximadamente 50,32%, das pesquisas apresentadas 

por professores participantes nos três eixos do XIII ENEM, se refere às práticas escolares. 

Essa tendência é mantida entre os trabalhos relacionados à temática Educação Financeira, 

representando aproximadamente 62,2%. Esses dados podem indicar que houve, nessa edição 

do ENEM, uma preferência pela produção de trabalhos direcionados para o ensino-

aprendizagem de matemática na escola. 

O eixo Formação de professores apresentou o menor índice percentual, 

aproximadamente 20,84% dos trabalhos apresentados pelos professores participantes. Entre as 

pesquisas relacionadas à temática Educação Financeira, o percentual foi reduzido para 

aproximadamente 8,89%. Essa redução pode ter sido acentuada pelo fato da Educação 

Financeira não ser um conteúdo específico de matemática e ser contemplada em orientações 

curriculares, como tema transversal, apenas a partir da BNCC, publicada em 2018.  
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Além dos trabalhos classificados nos 3 eixos temáticos, há ainda 11 palestras e 30 

mesas redondas, totalizando 1615 trabalhos apresentados no evento. As palestras e mesas 

redondas foram proferidas por pesquisadores convidados pela organização do evento, e na 

busca realizada nos títulos e resumos não houve nenhum trabalho selecionado. 

 Para apresentar cada um dos eixos temáticos, foram elaboradas as tabelas 2, 3 e 4. 

Nessas tabelas, a sigla EFT representa o termo Educação Financeira presente no título, a sigla 

MFT indica o termo Matemática Financeira no título e por último as siglas EFR e MFR os 

termos Educação Financeira e Matemática Financeira, respectivamente, em seu resumo e não 

destacados no título.  

Tabela 2. Eixo 1: Práticas Escolares 

Subeixos TTA  EFT MFT EFR MFR 

1. Avaliação em Educação Matemática 
 

35 - - - - 

2. 
Desenvolvimento curricular em Educação 

Matemática 31 2 1 1 - 

3. 
Recursos didáticos para Educação Matemática na 

Infância 62 2 - - - 

4. 

Recursos didáticos para Educação Matemática nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental, no Ensino 

Médio e no Ensino Superior 

255 7 4 - - 

5. Práticas inclusivas em Educação Matemática 59 - - 1 - 

6. Educação Matemática de jovens e adultos 34 1 - - - 

7. Resolução de problemas e investigações matemáticas 92 1 - - - 

8. Modelagem em Educação Matemática 46 - - - 1 

9. Etnomatemática 68 2 - - 1 

10. 
O papel e o uso de tecnologias digitais no ensino e na 

aprendizagem matemática 
95 2 1 - - 

11. Gestão e Avaliação de Feiras de Matemática 15 - 1 - - 

 
Total 792 17 7 2 2 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de (ENCONTRO, 2019) 

Registra-se que o subeixo referente a Recursos didáticos a partir dos anos finais do 

Ensino Fundamental é a categoria com o maior número de trabalhos apresentados, 

aproximadamente 32,20% do total de trabalhos presentes nesse eixo. Com relação à temática 

da Educação Financeira, a preferência pela abordagem de Recursos didáticos, a partir dos 
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anos finais do Ensino Fundamental, foi mantida representando aproximadamente 39,29% dos 

trabalhos apresentados no eixo de práticas escolares. 

A seguir retrata-se a tabela 3 que representa o segundo eixo, identificado como 

pesquisas em Educação Matemática. 

Tabela 3. Eixo 2: Pesquisas em Educação Matemática 

Subeixos TTA  EFT MFT EFR MFR 

12. Educação Matemática e Diversidade Cultural 20 - - - - 

13. Psicologia da Educação Matemática 19 1 - 1 - 

14. 
Dimensões filosóficas, sociológicas e políticas 

na Educação Matemática 
41  2 - - - 

15. Pesquisas em práticas escolares 148 3 1 2 1 

16. 
Pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem de 

matemática em nível superior 
43 - - - - 

17. História da Educação Matemática 50 - - 1 - 

18. 
História da Matemática no processo de ensino e 

de aprendizagem 
39 - - - - 

19. Tecnologias digitais em Educação Matemática 94 1 - - - 

 Total 454 7 1 4 1 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de (ENCONTRO, 2019) 

Verifica-se nessa tabela que a maioria, 53,30%, dos trabalhos apresentados nesse eixo 

se concentra em dois subeixos, a saber: pesquisas em Práticas escolares com 32,60% e, 

Tecnologias digitais em Educação Matemática com 20,70%. O mesmo ocorre em relação ao 

número de trabalhos relacionados à temática Educação Financeira, tendo 61,53% dos 

trabalhos agrupados entre os subeixos citados, sendo que 52,85% representam pesquisas em 

Práticas escolares.  

Observa-se que no subeixo Dimensões filosóficas, sociológicas e políticas na 

Educação Matemática estão alocados apenas 9,03% do total de trabalhos apresentados no eixo 

de Pesquisas em Educação Matemática. Em relação ao total de trabalhos desse eixo que 

contém o termo Educação Financeira no título esse percentual sobe para 28,57%. Esse 

aumento pode estar relacionado ao fato que o trabalho com a Educação Financeira engloba 

aspectos sobre atitudes comportamentais, além do tratamento matemático. 

O terceiro eixo de pesquisas trata da formação de professores, e está representado na 

tabela 4. 
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Tabela 4. Eixo 3: Formação de Professores 

Subeixos TTA  EFT MFT EFR MFR 

20. 

Aprendizagem docente e desenvolvimento 

profissional de professores que ensinam 

matemática 

40 1 - - - 

21. 
Políticas públicas curriculares na formação de 

professores que ensinam matemática 
20 - 1 - - 

22. 
Formação inicial de professores que ensinam 

matemática 
150 1 - - - 

23. 
Formação continuada de professores que 

ensinam matemática 
77 1 - - - 

24. 
A parceria universidade e escola na formação de 

professores que ensinam matemática 
17 - - - - 

25. 
Conhecimento, prática e identidade do professor 

que ensina matemática 
24 - - - - 

 Total 328 3 1 0 0 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de (ENCONTRO, 2019) 

Em relação à tabela 4, destaca-se o subeixo Formação inicial de professores que 

ensinam matemática, com 45,73% do total de trabalhos apresentados nesse eixo. Entretanto, 

observa-se que apenas um deles aborda a temática da Educação Financeira. Esse dado indica 

que os cursos de formação inicial não devem ter incorporado essa temática em seus projetos 

pedagógicos.  

Vale ressaltar que há autores das cinco regiões geográficas do Brasil entre os trabalhos 

relacionados à temática Educação Financeira, sendo: 6 do Centro-oeste, 9 do Nordeste, 2 do 

Norte, 21 do Sudeste e 7 do Sul (ENCONTRO, 2019). 

O ENEM, até a presente data, tem sido um evento presencial, e o estado em que é 

realizado altera a cada edição, sendo preciso considerar a localização de cada evento para 

avaliar os dados quantitativos por regiões. Dessa forma, a apresentação desses dados por 

região teve por finalidade apenas referendar que a produção acadêmica no XIII ENEM 

relacionados à temática Educação Financeira foi contemplada por professores de todas as 

regiões.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir do levantamento dos trabalhos apresentados no XIII ENEM, exposto nesse 

recorte, destaca-se uma preferência por parte dos professores participantes do evento, em 
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realizar pesquisas contemplando práticas escolares. Essa preferência se mantém em relação à 

temática Educação Financeira Escolar. 

Identifica-se nessa pesquisa que foram apresentados no XIII ENEM trabalhos na 

temática Educação Financeira Escolar por professores das cinco regiões do Brasil. Este fato  

indica a percepção pelos docentes que ensinam matemática da importância do 

desenvolvimento desse tema na escola.  

Observa-se que em 19 dos 25 subeixos do XIII ENEM é contemplado ao menos um 

trabalho na temática Educação Financeira Escolar, apontando que esse assunto pode ser 

apresentado em diferentes abordagens. 

A Educação Financeira é um termo recente e acredita-se que nos últimos anos houve 

crescimento do número de pesquisas desenvolvidas com essa temática. Essa observação 

sugere como futura pesquisa um levantamento das produções acadêmicas apresentadas nas 

edições anteriores do ENEM. 

Espera-se que esse artigo possa despertar o interesse em novas pesquisas sobre o 

estado da arte de determinado assunto, pois se entende que esse modelo de pesquisa pode 

apresentar uma visão multifacetada do tema pesquisado. 

Almeja-se que o presente trabalho possa contribuir para a divulgação do tema 

Educação Financeira Escolar na comunidade acadêmica. 
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Resumo. Devido às mudanças na sociedade atual, os métodos tradicionais de 

ensino não tem mais suprido as necessidades da educação atual. Principalmente 

no ensino de ciências, que o objetivo é formar os alunos em conteúdos 

conceituais, atitudinais e procedimentais é importante colocar o aluno como 

agente ativo do processo de ensino e aprendizagem. A sequência de ensino que se 

apresenta ocorre através do estudo do caso “O terreno do Senhor Sebastião”. 

Baseado naquilo que já aprendemos sobre solo, quais foram às ações realizadas 

pelo Senhor Sebastião que causaram a erosão no solo? Quais técnicas ele poderia 

utilizar para plantar e evitar ou minimizar outros episódios de erosão? A estratégia 

para organizar as respostas dos alunos foi a proposta de escrever uma carta ao 

personagem do caso para assim auxiliá-lo com seus “problemas”. Do total de 

cartas recebidas, 06 delas possuíam respostas para primeira pergunta, 

relacionando assim a erosão com o desmatamento e todas as cartas apresentaram 

estratégias de plantio e cuidado do solo que diminuem a erosão. A utilização 

dessa estratégia motivou os alunos para a realização da atividade e auxiliou no 

alcance dos objetivos propostos para a sequência de aulas.. 

 

Palavras-chave: Metodologias ativas. Estudo de caso. Ensino de Ciências  
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino de Ciências assim como as outras áreas da educação tem passado por 

diversas modificações através dos tempos. À medida que a sociedade se modifica, as 

metodologias usadas para se ensinar e aprender também se modificam.  Na sociedade atual, 

influenciada pela tecnologia e acesso difundido a informação não é possível que o ensino se 

baseie nas metodologias de ensino tradicionais. Há muito tempo a forma de ensinar se baseia 

na transmissão de conhecimentos, no qual o professor atua como transmissor de informações 

a serem depositadas nos alunos, que atuam passivamente nesse processo. (FREIRE, 2017) 

As metodologias baseadas na transmissão de conhecimentos não condizem com os 

objetivos e necessidades atuais relacionadas ao ensino, principalmente no ensino de Ciências.  

Por isso, os estudos de epistemólogos, psicólogos, pesquisadores e professores têm 

desenvolvido novas metodologias que levem a uma aprendizagem significativa para os dias 

de hoje. 

Uma aprendizagem significativa no ensino de Ciências hoje é aquela que extrapola o 

espaço da sala de aula. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) 

referentes ao Ensino Fundamental uma aprendizagem significativa não é aquela que se obtêm 

através de classificações e definições que são decoradas pelos alunos para responder um teste, 

mas sim, através da construção de significados pelo sujeito que aprende.  

Entre as metodologias que levam os alunos a uma aprendizagem significativa, as 

Metodologias Ativas possuem relevância para o ensino e aprendizagem de Ciências. Segundo 

Moram (2015) 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se 

queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os 

alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que 

tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se  

queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas 

possibilidades de mostrar sua iniciativa.. (MORAM, 2015 p 17).  

Metodologias ativas são as metodologias de ensino em que os alunos possuem papel 

ativo no seu processo de aprendizagem que é construído então de forma colaborativa, sendo 

aos professores dado a atuação de mediadores do processo. (DIESEL, BALDEZ E 

MARTINS, 2017). 

Existem diferentes possibilidades de aplicação da metodologia nas salas de aulas, 

muitas delas já usualmente realizadas pelos professores tais como: Aprendizagem baseada em 

problemas, seminários, trabalhos em pequenos grupos, estudos de caso, mesas redonda, 
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plenárias, oficinas, apresentações, dramatizações entre outras. O presente trabalho é o relato 

de uma aplicação do Estudo de caso intitulado: O terreno do Senhor Sebastião aplicado em 

uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública.  

 

2 METODOLOGIA 

O método de Estudo de Caso é uma variante do Método de Aprendizagem Baseada em 

Problemas (PBL), ambas pertencentes à Metodologia Ativa de aprendizagem. Segundo 

Queiroz (2015) a concepção original de Aprendizagem Baseada em Problemas consiste na 

aplicação de problemas aos alunos durante todo o período de um curso universitário. A 

aplicação de estudo de caso, por outro lado, apresenta os problemas na forma de casos 

investigativos que pode ocorrer em uma disciplina de forma isolada.  

Os casos são, portanto, narrativas sobre dilemas que podem ser vivenciados pelos 

alunos, nos quais se torna necessário tomar decisões a respeito de determinados assuntos. O 

estudante então, motivado pela identificação com os personagens, são levados a fazer 

escolhas e tomar decisões necessárias para a resolução do conflito.  

O estudo de caso foi aplicado dentro de uma sequência didática numa turma do 6º ano 

do Ensino Fundamental com o intuito de aprofundar e consolidar os conteúdos sobre Erosão 

prevista na unidade temática Terra e Universo. Os objetivos desse conjunto de aulas eram: 

 Identificar práticas agrícolas que podem causar problemas ao solo tornando-o menos fértil 

e favorecendo a erosão. 

 Organizar soluções para minimizar ou evitar o problema da erosão na forma de carta.   

 Resolver problemas utilizando conceitos científicos.   

Antes do início da aplicação da sequência didática os alunos possuíam conhecimentos 

a respeito das práticas para cultivo do solo de forma que se evite ou minimize a erosão. Esse 

conteúdo foi aplicado na forma tradicional com aula expositiva. Logo após, o caso foi 

apresentado aos alunos na forma de narrativa. Como os alunos possuíam idade entre 10 e 12 

anos a professora apresentou o caso como uma história com os alunos sentados em roda no 

meio da sala, O caso foi criado pela professora da turma baseado em sua experiência pessoal. 

“O caso consiste na história do Senhor Sebastião, que após muitos anos trabalhando na 

roça conseguiu juntar dinheiro para comprar um terreno próprio e trabalhar como autônomo 

240



 

 

 

plantando e vendendo. O terreno adquirido estava localizado em uma encosta, numa 

localidade de zona rural próxima a escola. A área comprada possuía algumas árvores. Para 

iniciar seus empreendimentos, o agricultor fez a “limpeza” do terreno retirando todas as 

árvores e logo depois passando o arado. Com o solo preparado, o próximo passo era colocar 

as sementes e cuidar das plantas. Porém o inesperado aconteceu, fortes chuvas ocorreram na 

região, as enxurradas carregaram boa parte do solo que estava solto (erosão), causando 

enormes valas por toda a área. Todo o trabalho realizado até então foi perdido.  

Agora é a vez de ajudar o Senhor Sebastião, baseado naquilo que já aprendemos sobre 

solo, quais foram às ações realizadas pelo Senhor Sebastião que causaram a erosão no solo? 

Quais técnicas ele poderia utilizar para plantar e evitar ou minimizar outros episódios de 

erosão? 

Após a apresentação dos casos os alunos foram estimulados a discutir as possíveis 

respostas para os questionamentos propostos. Nessa etapa da sequência didática várias 

hipóteses foram levantadas e refutadas entre os alunos. Nessa etapa ,a professora realizou a 

mediação da discussão para que elas fossem direcionadas aos problemas propostos.  

Os alunos foram orientados a verificar as soluções criadas por eles nos textos do livro 

didático. O fato da escola, apesar de localizada em área urbana estar próxima da zona rural, 

fez com que os alunos se identificassem com o personagem principal, e serem assim 

motivados a elaborar uma forma de ajudar.  

 

3 RESULTADO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para avaliação dessa sequência, bem como a síntese das ideias e soluções levantadas 

para a erosão no terreno do Senhor Sebastião foi solicitado aos alunos que escrevessem uma 

carta, e assim levando ao personagem principal do caso a ajuda que ele necessita. Para a 

escrita de uma carta, os alunos foram orientados quanto à estrutura básica desse gênero que 

hoje não é tão comum, como por exemplo, a utilização de saudações, colocar data e local de 

onde a data foi escrita.  

Foi orientado que os alunos escrevessem as cartas em casa e para isso foi dado o prazo 

de uma semana. Após isso foram recebidas 11 cartas dos 22 alunos da sala. A maioria das 

cartas apresentavam envelopes enfeitados com adesivos e desenhos em seu interior que 

representavam as soluções apresentadas pelos alunos. De todas as cartas recebidas 06 delas 
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possuíam respostas para a primeira questão: quais foram às ações realizadas pelo Senhor 

Sebastião que causaram a erosão no solo? 

Os alunos identificaram que o processo de erosão estava relacionado ao fato de 

desmatar a área onde se pretendia plantar. Isso pode ser exemplificado pelo fragmento 

retirado de uma das cartas: “O senhor não podia ter cortado as árvores, por que as árvores e 

o guarda chuva da terra” Pudemos então entender que os alunos entenderam a importância da 

cobertura vegetal para evitar a erosão. 

Quanto às respostas da segunda pergunta, todas as cartas apresentavam soluções para 

minimizar o processo erosivo durante as plantações. A frequência com que diferentes técnicas 

apareceram nas cartas estão apresentadas na tabela abaixo: 

Quadro 01.Frequência das soluções que apareceram nas cartas 

Fonte: Elaboração da autora 

Além desse resultado uma carta incluía o uso de calcário para diminuir a acidez do 

solo. Cinco cartas possuíam desenhos com demonstrações das soluções apresentadas. Duas 

cartas apresentavam explicações de qual é a definição de erosão, uma carta apresentou como 

sugestão estudar o terreno antes de começar o plantio e uma carta apresentou como sugestão 

pesquisar na internet a melhor maneira de plantar. 

Um ponto relevante da proposta foi à utilização do gênero textual carta, algo que 

chamou a atenção dos alunos, visto que atualmente esse meio de comunicação é pouco usado.  

A estratégia no geral, porém, não teve uma adesão de todos os alunos, e isso pode ter ocorrido 

devido o perfil da turma, que normalmente não se engaja na entrega das atividades. 

A sequência de aulas com o uso de estudo de caso teve um resultado satisfatório como 

prática de ensino. Dos três objetivos propostos para seres alcançados, todos os alunos que 

realizaram a atividade proposta e confeccionaram as cartas alcançaram. A utilização de uma 
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situação concreta torna palpável o problema proposto, fazendo com que os alunos se 

identifiquem com o personagem incentivando-os a mobilizarem seus conhecimentos na 

resolução da situação proposta. Para isso tiveram que identificar quais as causas da erosão 

apresentada na história para assim saberem indicar as possíveis soluções. 
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Resumo. A Síndrome de Down ou Trissomia 21 são ocasionadas em indivíduos
quando há três cromossomos 21 ao invés de dois. Através desse aumento genético
acarreta em características substanciais para a vivência dessas pessoas, e uma delas
é a deficiência intelectual. Em decorrência, as pessoas com esta síndrome tem
a sua atenção afetada, o que pode causar dificuldades em diversas áreas, como a
Matemática que é o foco deste trabalho. Este artigo tem como objetivo apresentar
as atividades que foram planejadas e executadas durante a realização do estágio
extracurricular na APAE de Barra Mansa e também fazer uma discussão à luz do
referencial teórico sobre a Matemática para pessoas com Síndrome de Down durante
do Atendimento Educacional Especializado. Para compor o trabalho, foi realizada
uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto e um estudo de caso. Como resultado,
constatou-se que as atividades presenciadas com suas devidas adaptações apresentam
potencialidades para o desenvolvimento escolar matemático da pessoa com Síndrome
de Down.

Palavras-chave: Síndrome de Down. Aprendizagem Matemática. Atendimento
Educacional Especializado
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1 INTRODUÇÃO

Diante o contexto de educação inclusiva, foi criado o Atendimento Educacional Especiali-
zado (AEE) para atender o público-alvo da Educação Especial como um serviço de apoio à sala
de aula comum, oferecendo meios que efetive o real aprendizado dos estudantes.

Mas o que é AEE? E por que tratar dessa temática neste trabalho?

Conforme o decreto presidencial número 7611 de 17 de novembro de 2011, o AEE é um
serviço da Educação Especial que atende os estudantes que possuem necessidades educacionais
especiais durante sua vida escolar, não somente aos que apresentam a Síndrome de Down,.

O decreto 7611 expõe como objetivos do AEE:
– prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garan-
tir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos
estudantes; II – garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino
regular; III – fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e IV – assegurar condi-
ções para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino
(BRASIL, 2011).

Como é um serviço de apoio, o AEE é ofertado no contraturno dos estudantes que utilizam
desse suporte para sua aprendizagem, porém como algumas instituições não possuem recursos,
as escolas consideradas em outro momento como especializadas oferecem esse trabalho.

No período de novembro de 2018 a novembro de 2019 a autora deste trabalho realizou
um estágio extracurricular na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais1 (APAE) de Barra
Mansa/RJ. Esta instituição oferece o AEE para estudantes com a Síndrome de Down (SD) dentre
outras deficiências e síndromes, onde são oferecidas atividades adaptadas de acordo com a
necessidade de cada participante. Vários aspectos foram observados, mas o foco de interesse e
intervenções foram os estudantes com Síndrome de Down e a Matemática.

A Matemática é a área mais afetada para as pessoas com SD de acordo com alguns estudos
(SANTOS, 2018). O que ocasiona estereótipos de que não podem aprender ou não conseguem
realizar procedimentos operatórios em razão do sistema cognitivo ser comprometido.

Destarte, pretende-se delinear com este artigo algumas características da pessoa com SD,
atividades e contribuições para o desenvolvimento matemático que foram observadas pela autora
no estágio extracurricular. Durante esse período pôde-se acompanhar os momentos do AEE,
efetuar observações, fazer registros e participar do dia a dia dos estudantes, bem como promover
intervenções.

2 SÍNDROME DE DOWN E SUA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA

A Síndrome de Down (SD) é reconhecida em pessoas que apresentam três cromossomos
21 ao invés de dois. Há um aumento do material genético durante a formação da pessoa no

1Termo utilizado antigamente para se referir ao público da Educação Especial
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ventre materno que poderá ser denominada como Trissomia do Cromossomo 21 relatado por
Brunoni (apud VOIVODIC, 2013).

Cada indivíduo possui suas características e forma de agir que são únicas (FERNANDES;
COSTA, 2008, p. 168). O comportamento não é considerado comum entre as pessoas com a SD,
o que não permite fazer um estereótipo de como a pessoa irá reagir a uma determinada situação.
Sendo assim não há um perfil específico para pessoas com a SD.

Como relata Schwartzman (1999 apud VOIVODIC, 2013):

Não devemos esquecer, em nenhum momento, das grandes diferenças existentes entre
vários indivíduos com SD no que se refere ao próprio potencial genético, caracterís-
ticas raciais, familiares e culturais, para citar apenas algumas que serão poderosos
modificadores e determinantes do comportamento a ser definido como características
daquele indivíduo (SCHAWARTZMAN, 1999 apud VOIVODIC, 2013, p. 42).

Assim, como o ser único dispõe de características específicas de personalidade, o grupo
de pessoas com a síndrome apresenta variações de inteligência e a área cognitiva também será
singular, como é descrita por Strartford (1997), onde as variantes serão mais ocorrentes nas fases
de transformações da criança com Síndrome de Down do que com as crianças que não tem a
síndrome.

Koremberg et al. (1999) concordam que a pessoa com a Síndrome de Down tem a
característica de deficiência intelectual, o que não atribui significado para um não aprendizado.

Entretanto, esse fator não indica que não são capazes de ir à escola, aprender, concluir
faculdade e trabalhar, sendo que o nível cognitivo da síndrome varia de pessoa para pessoa. Há
conhecimento de que o desenvolvimento cognitivo é, também, influenciado pela educação e
ambiente no qual a criança cresce.

O processo de aquisição do conhecimento da pessoa com SD ocorre de forma mais lenta e
em cada indivíduo será de forma única até que seja alcançado o objetivo de cada atividade que
será ensinada. (BASSANI, 2012)

Em decorrência, alguns estudos relatam que a área da Matemática é a mais afetada
ao adquirir as habilidades necessárias se comparadas com as habilidades da leitura e escrita.
(SANTOS, 2018, p. 35)

Chung e Tam et al. (2005 apud COSTA; PICHARILLO; ELIAS, 2017) discorrem sobre
comprometimento nas habilidades essenciais no aprendizado em geral e suas consequências para
as pessoas com deficiência intelectual, em especial a pessoa com SD. Uma delas se encontra
na área da memória, onde há dificuldade em relembrar informações anteriores, como símbolos
abstratos matemáticos.

Outra objeção encontrada através de um resultado levantado por Porter (1999) se encontra
na área da contagem, na qual as pessoas com SD têm dificuldades ao relacionarem a sequência
das palavras-número e não as associam a algum objeto podendo ser estendido também a mais de
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uma palavra-número com o mesmo objeto.

Para complementação, Cornwell (1974 apud YOKOYAMA, 2012) relata em uma de
suas pesquisas que as crianças com Síndrome de Down quando interrompidas no processo de
contagem, não continuavam ou então começavam novamente todo o processo. Ao adquirir novas
habilidades, Wishart (1996, 2001 apud BISSOTO, 2007) destaca que "há um crescente uso de
estratégias de fuga, quando confrontadas com a aprendizagem de novas habilidades"

Contudo, há formas de transmitir o conteúdo visando o entendimento dos assuntos em
relação à matemática. De acordo com Corrêa (2017), os materiais manipuláveis podem poten-
cializar a aprendizagem, pois ao aplicar reforçando o aprendizado de conceitos abstratos com
explicações práticas estará encorajando a solucionar problemas.

Buckley e Bird (1994), recomendam alguns recursos para utilização na contagem . O ábaco,
quadros numerados, cartões com quantidade/numeral em relevo, números de borracha/plástico,
objetos de contagem, computador e outros podem ajudar na recuperação de informações impor-
tantes.

Para a utilização dos materiais, Carmo (2012) destaca algumas habilidades matemáticas
básicas que podem fazer parte de uma programação de ensino para pessoas que apresentam
deficiência intelectual: habilidades pré-numéricas; conceito de número; produção de sequencias,
união, separação e identificação de conjuntos e subconjuntos e contagem.

Usufruir das áreas de habilidade da pessoa com deficiência possibilita o conhecimento,
mesmo que esse processo possa ocorrer de forma prolongada. Materiais que se utilizam do
aspecto viso-espacial da pessoa pode abranger informações que possibilitarão experiências
significativas, podendo até ocorrer a memorização.

3 METODOLOGIA

Utilizou-se, como recurso metodológico, a pesquisa bibliográfica com cunho qualitativo
sobre Síndrome de Down, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Matemática.

As pesquisas com o método qualitativo busca explicar “a objetivação do fenômeno e a
observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural” (GERHARDT; SILVEIRA,
2009, p. 32).

Para complementar a pesquisa, realizou-se um estudo de caso na APAE de Barra Mansa/
RJ em 2019, por meio do estágio extracurricular concluído pelo interesse da autora enquanto
graduanda de Licenciatura em Matemática.

A APAE oferece atendimento em diversas áreas e as observações foram feitas em momentos
de aprendizagem matemática com um estudante com SD que será denominado como: estudante
F.

O estudante F tinha 18 anos e cursava o 1o ano do Ensino Médio, no momento da pesquisa.
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Foi constatado que algumas disciplinas escolares tinham adaptações para seu ritmo, dentre
elas a matemática. Ele estava aprendendo em sua escola temas advindos do 4o ano do Ensino
Fundamental.

4 RESULTADOS

Durante o estágio extracurricular, a observação foi necessária para entender alguns aspectos
apresentados pela pessoa com SD e também os procedimentos de determinadas atividades que
foram aplicadas com objetivo de potencializar a aprendizagem matemática à longo prazo, levando
o conhecimento para o cotidiano da pessoa com SD.

Além das atividades planejadas e executadas na APAE, nesta seção haverá a discussão à
luz do referencial teórico delineado neste estudo.

4.1 Feche a Caixa
Recursos: 9 caixinhas de fósforo envolvidas com papel numeradas de 1 ao 9; dois dados.

Objetivos: Realizar operações; Localizar números na reta; Obter raciocínio; Entender conceito
de sucessor e antecessor.

Figura 1. Recursos da atividade: Feche a caixa

Fonte: Atividade do AEE da APAE de Barra Mansa (2019)

Procedimentos:

1. Ao lançar os dois dados, o número obtido pela sua soma representa o número da caixa que
será abaixada. Quando não era encontrado o número do resultado, utilizou-se a própria
sugestão do dado, tendo assim que abaixar duas caixas ao invés de uma. Neste momento,
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usou-se a reta numérica para saber se o número ainda poderia ser encontrado e se a soma
poderia ser feita;

Ex.: Se a soma for 4+5=9, abaixar as caixas (8 e 1), (7 e 2), (6 e 3) ...

2. Realizou-se esse procedimento até que não houvesse mais opção;

3. Quando não restava opção de caixas, pôde observar de qual forma a operação poderia ser
feita e se essa soma seria maior ou menor que o número da caixa restante, utilizando a reta
numérica para fazer a localização. Assim, se o resultado fosse menor do que o número da
caixa, deveria abaixar a mesma e devolver a quantidade necessária até chegar ao número do
resultado. Ex.: Se a soma for 3+5, porém só tem a caixa com o número 9, então deverá
abaixar a caixa 9 e devolver a caixa 1.

Esses procedimentos foram realizados até que todas as caixas fossem abaixadas, de maneira
que quando as caixas 7, 8 e 9 não estivessem mais no jogo, não houve necessidade de jogar dois
dados.

Na realização dessa atividade, a responsável pelo AEE da APAE utilizou o material
dourado como apoio e o estudante respondeu positivamente as perguntas que lhe eram feitas e
também soube manusear, com isso estabeleceu o que é dezena e unidade. Ademais, realizou
somas diferentes com o mesmo resultado.

Ao perguntar em relação aos termos: “retirar, subtrair, somar e acrescentar”, não foram
feitas associações com os símbolos matemáticos. A ação de comparar números, o maior e o
menor, F apresentou algumas objeções.

Isso deve ao fato de pessoas com SD terem dificuldade na habilidade da memória: “dificul-
dade para relembrar informações anteriores, como os símbolos abstratos usados em matemática:
menos, maior que, menor que, etc.” (CHUNG; TAM, 2005; MALAQUIAS et al., 2013 apud
COSTA; PICHARILLO ;ELIAS, 2017).

Essas habilidades foram evidenciadas quando se utilizou de materiais de apoio. Ao
proceder a operação da soma, foi fornecido o recurso de tampinhas de garrafa para representar a
numeração correspondente.

Corrêa (2017) vem corroborar com as recomendações de Buckley e Bird (1994) ao dizer
que os materiais manipuláveis conseguem potencializar a aprendizagem matemática e ao utilizar
objetos de contagem podem ajudar na recuperação de informações importantes.

No decorrer da atividade foi possível analisar que o estudante com SD demonstrava
algumas dificuldades ao entender as regras do jogo.

A responsável pelo AEE auxiliou o estudante em todo momento, induzia as regras para
que efetuasse a atividade com autonomia sem respostas prontas. Gelman e Cohen (1988 apud
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YOKOYAMA, 2012) expõe que em contexto de contagem, são necessárias instruções exatas, as
quais foram realizadas durante a atividade.

4.2 Jogo das Compras
Recursos: Cartelas de carrinho de compras (4 itens e 8 itens); Dinheiro Fictício; Fichas de itens
de mercado; Listas de compra.

Objetivos: Realizar operações; Estabelecer conjuntos; Comparar números (Maior ou menor).

Figura 2. Jogo das Compras

Fonte: Atividade do AEE da APAE de Barra Mansa (2019)

Procedimentos:

1. Solicitou-se que escolhesse uma lista de compras de 4 itens;

2. Neste momento o jogador deveria procurar os itens da lista nas respectivas fichas;

3. Pediu-se que organizasse as fichas em conjuntos determinados; Ex.: Frutas, legumes, doces,
bebidas

4. A partir disso, o jogador deveria colocar as fichas no lugar indicado no carrinho da cartela.

5. Somou-se os valores dos itens;

6. Com o valor final da compra, questionou-se qual nota (s) deveria ser entregue para que a
compra fosse efetuada;

Ex.: Valor final da compra: R$42,50. Poderá ser entregue: Uma nota de R$50,00; ou duas
notas de R$20,00 e uma nota de R$5,00...

7. Após, foi feito a subtração do dinheiro com o valor final da compra para saber qual seria o
restante.
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8. Ao final da atividade com 4 itens, aumentou-se o nível do jogo, utilizando a lista de 8 itens.

O estudante F fez a classificação das fichas com as figuras de produtos de supermercado,
para que fosse possível selecionar os itens correspondentes da lista de compras.

Observou-se que através da formação de conjuntos, o estudante F conseguiu efetuar a
soma contando com o apoio do material manipulativo. Sobre isso, os estudos de Carmo (2012)
retratam que uma das habilidades que pode fazer parte do ensino da matemática para a pessoa
com característica de deficiência intelectual é a identificação de conjuntos.

O estudante F apresentou dificuldade na correspondência dos números realizando a con-
tagem de um a um a partir da base 10. Não pronunciou o sucessor de 10, tendo que contar
novamente até chegar à base 10. Depois disso, fez a soma das duas bases utilizando o material
dourado como apoio.

Esses comportamentos são descritos por Porter (1999) de que as pessoas com SD têm
dificuldades ao relacionarem a sequência das palavras-número e não as associam a algum objeto,
podendo ser estendido também a mais de uma palavra-número com o mesmo objeto. Em relação
a contar novamente, Cornwell (1974 apud YOKOYAMA, 2012) observou em seus estudos que
as crianças com Síndrome de Down faziam esse processo quando eram interrompidas. Isso se
deve a memória de curto prazo ser comprometida.

Faz-se necessário a exploração de metodologias diferentes para explicar o assunto reque-
rido, não somente expor. Em alguns momentos, o estudante F não entendia ou não sabia a
resposta, mostrando cansaço e querendo que a atividade terminasse.

Wishart (1996, 2001 apud BISSOTO, 2007) relata que há uma crescente estratégia de fuga
quando se estabelece aprendizagem de novas habilidades. Contudo, a responsável pelo AEE
usufruiu de várias formas de explicação e incentivou à continuidade da atividade.

É notório que as atividades descritas anteriormente poderão ser realizadas com estudantes
com SD ou não, mas a necessidade de adequação ao ritmo característico da síndrome precisa ser
destacada. Todas podem ser adaptadas de acordo com as especificações e objetivos que devem
ser alcançados.

De acordo com as características e a necessidade do que está sendo estudado, as atividades
devem ser inseridas com o apoio da professora no processo do AEE. Esse apoio deverá subsidiar
a atenção necessária e o auxílio em todos os momentos de sua realização.

Esses fatores impulsionam aos educadores nas discussões sobre um ensino satisfatório e de
qualidade para todos. O ensino matemático de qualidade irá transpor ao estudante uma nova visão
de mundo e também de cidadania, onde poderá de forma prática estender seu conhecimento.

A partir das atividades apresentadas, observou-se as características e o desenvolvimento do
estudante F em relação às mesmas. Deste modo, foram feitas análises diante os questionamentos
e no desenvolvimento de cada atividade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa discorreu sobre a Síndrome de Down e o Atendimento Educacional Especi-
alizado com a contribuição das experiências vivenciadas na APAE. Conclui-se que a pessoa
com Síndrome de Down tem suas características pessoais e individuais que modificam a forma
em que é compartilhado o saber escolar. A Matemática, em principal, por elencar fatores que
utilizam da atenção do estudante.

Por conseguinte, o AEE fornece um auxílio para que os aprendizados tenham significados,
apresentando atividades atrativas para que os estudantes possam aprender de forma natural.

Evidenciou-se que, através das atividades observadas na APAE, o estudante com SD assi-
milou algumas concepções matemáticas através de estímulos que possibilitam o entendimentos
de instruções simples durante uma atividades, onde o resultado é possível em um ritmo diferente.
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Resumo. A Física e seus conceitos são a base para o entendimento dos fenômenos 

naturais e suas interações no tempo e espaço. Nesse sentido, pode-se dizer que essa 

ciência se firma nos estudos da natureza de acordo a compreensão humana. A Física 

e suas ramificações, com o passar do tempo, tem se tornado uma potente ferramenta 

de estudos e aplicações na vida cotidiana e isso, atualmente, é bem divulgado no 

meio científico. Utilizando-se dessa descrição, este trabalho objetiva fazer uma 

amostragem dos principais conceitos presentes na Física de Partículas, tendo como 

base livros de divulgação científica e demais referências relevantes ao tema. Busca-

se também, apontar o desafio mais evidente dessa área no ensino médio e abordar 

metodologias diferenciadas para possibilitar esse ensino e traçar uma rota 

alternativa de material didático ao professor, de uma forma mais didática, dinâmica 

e interativa para seus alunos. 

 

Palavras-chave: Física de Partículas. Ensino Médio. Livros de Divulgação 
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1 INTRODUÇÃO 

É um grande desafio, sem sombra de dúvidas, que o progresso da ciência seja 

reconhecido pela sociedade e esse empecilho, tal como se apresenta, é fruto de vários fatores, 

tanto de ordem cultural como socioeconômica. Durante várias décadas, o conhecimento esteve 

restrito às instituições educacionais e apenas as produções oriundas destas eram consideradas 

saber. Com o desenvolvimento das mídias eletrônicas, as produções culturais e científicas 

tiveram um maior alcance e repercussão. Contudo, surge uma nova questão: como apresentar 

todo esse conhecimento à população leiga, sem os devidos formalismos e de modo fácil, rápido 

e acessível? 

É nesse contexto que surge a divulgação científica. Embasada nessa vertente, as 

descobertas da ciência recebem um tratamento mais simples e compreensível, através de 

analogias com objetos que estejam presentes na realidade do público leigo. Nessa perspectiva, 

tais obras têm o objetivo de divulgar, ensinar e fazer ciência e, para além disso, difundem 

valores éticos e morais. Não obstante, a divulgação científica também permite lidar, da melhor 

forme possível, com o eminente desenvolvimento tecnológico. 

No final do século XX, vários cientistas, particularmente no âmbito da Física, 

elaboraram obras de cunho exploratório e com o objetivo de divulgar a ciência de forma 

simples, clara e objetiva. Dentre essa comunidade de físicos, pode-se destacar Carl Sagan com 

sua obra Cosmos (1980); Stephen Hawking com o clássico Uma Breve História do Tempo 

(1988) e Brian Grenne com o livro O Universo Elegante (1999). Todas essas obras tratam de 

temas que vão desde o microcosmo, como a Física de Partículas (FP)1, até as extensões maiores 

do universo. 

Já em meados do século XXI, alguns dos autores mencionados anteriormente 

elaboraram obras mais atualizadas, com o intuito de ampliar o conhecimento da população 

geral. Brian Grenne em O Tecido do Cosmo (2003) apresenta uma nova roupagem para sua 

obra anterior, além de alguns acréscimos e novas analogias. Stephen Hawking em Breve 

Respostas Para Grandes Questões (2018), trata sobre temas que afligem a humanidade desde o 

proêmio dos tempos. Em relação à FP, a obra Batendo à Porta do Céu (2011), cuja autoria é de 

Lisa Randall, explora séculos do progresso científico para esmiuçar os segredos presentes em 

                                            
1 Nomenclatura adotada neste trabalho. 
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nosso universo. A autora trata sobre os menores constituintes de toda a matéria e como a teoria 

que abarca essas questões pode ser difundida para o público leigo. 

Dadas as descrições anteriores é que justificamos o presente trabalho, no sentido que 

faz-se inteiramente relevante as abordagens atuais da Física, seja por meio de livros de 

divulgação científica, seja por meio de metodologias diferenciadas de ensino. Dessa forma, 

apresentamos neste estudo uma amostragem dos principais conceitos da FP baseando-se em 

alguns livros de divulgação científica e demais referências na área e, apresentamos algumas 

formas diferenciadas de ensino dessa temática no ensino médio. 

 

2 A FÍSICA DE PARTÍCULAS E SEUS CONCEITOS 

De certo que a Física Clássica descreve, de forma satisfatória e com acentuado grau de 

precisão, um amplo conjunto de fenômenos. Dessa forma, tal ciência, em sua totalidade, busca 

identificar padrões e regularidades de modo a codificá-los através de leis fundamentais. A 

fragmentação da Física em seus diversos ramos (Mecânica Clássica, Eletromagnetismo, 

Termodinâmica, etc.) proporciona uma análise ainda mais acurada dos fenômenos físicos em 

si, de modo que há certo grau de convergência entre tais campos de pesquisa. 

Apesar de todo desenvolvimento da Física, ainda perduravam vários problemas e 

fragilidades na intersecção entre as áreas mencionadas, os quais constituíam um empecilho para 

o progresso científico a fim de explicar os fenômenos naturais com maior entendimento. 

Inconsistências associadas à estrutura da matéria só apresentaram uma solução mediante o 

surgimento de novas áreas científicas, como a Mecânica Quântica, a Teoria da Relatividade e 

a FP, que estão no escopo da Física Moderna. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento na área de FP em meados do século XX 

proporcionou adentrar-se cada vez mais no cerne da matéria, de modo que foram descobertas 

várias partículas, distintas das tradicionalmente conhecidas. É nesse contexto que surge o 

Modelo Padrão (MP)2 da FP, a saber: 

O Modelo Padrão da Física de partículas é uma teoria que descreve as forças 

fundamentais fortes, fracas e eletromagnéticas, bem como as partículas fundamentais 

que fazem toda a matéria. Desenvolvida entre 1970 e 1973, é uma teoria quântica de 

campos, consistente com a mecânica quântica e a relatividade especial 

(STEINKIRCH, 2007, p. 1). 

                                            
2 Nomenclatura adotada neste trabalho. 
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Dessa forma, o MP é uma teoria cujo objetivo é organizar e categorizar as partículas 

que constituem toda a matéria. Esse sistema organizacional possibilitou a descoberta de várias 

partículas, bem como a previsão de suas propriedades e a descrição das interações fundamentais 

que as governam. Todos os fenômenos ao nosso redor, sejam eles na escala macroscópica ou 

microscópica, são regidos pelas seguintes forças fundamentais: 

 Força nuclear forte: é a mais intensa dentre todas, visto que ela é responsável pela 

adesão do núcleo atômico. Apesar da sua considerável intensidade, seu alcance é limitado, de 

modo que ela se restringe às dimensões do núcleo; 

 Força nuclear fraca: é a segunda interação mais intensa e seu âmbito de atuação está 

restrito às dimensões atômicas. A força fraca é responsável pelo decaimento beta, processo que, 

em síntese, consiste na emissão de elétrons, dando origem à um novo elemento químico; 

 Força eletromagnética: a força eletromagnética, como o próprio nome indica, possui 

caráter elétrico e magnético, além de ser responsável pela ligação entre os elétrons e o núcleo 

atômico, a formação de moléculas e a emissão de energia (radiação eletromagnética) em átomos 

de elevado estado energético; 

 Força gravitacional: a interação gravitacional é a menos intensa dentre todas as forças 

fundamentais e está relacionada com a atração entre corpos que possuem massa. 

Conforme afirma Randall (2011): 

O Modelo Padrão da física de partículas nos diz como fazer previsões sobre as 

partículas leves das quais somos feitos. Ele também descreve outras partículas mais 

pesadas com interações similares. Essas partículas pesadas interagem com a luz e com 

núcleos por meio das mesmas forças experimentadas pelas partículas que constituem 

nosso corpo e o sistema solar (RANDALL, 2011, p. 106). 

De acordo com Steinkirch (2007), podemos separar as partículas fundamentais em duas 

categorias: 

Os férmions são partículas que constituem a matéria [...]. Há doze tipos diferentes de 

sabores nos férmions. Na matéria ordinária do próton, do nêutron e do elétron, apenas 

o último é uma partícula fundamental. O próton e o nêutron são agregados de umas 

partículas menores, conhecidas como quarks, que são mantidos juntos pela interação 

forte. Assim, os férmions são: 

1) Os Léptons (elétron, múon, tau e seus respectivos neutrinos). 

2) Os Quarks (up, down, charm, strange, top e bottom). 

Os bósons são os transmissores das interações na natureza [...]. São: 

1) Os fótons, que mediam a interação eletromagnética. 

2) Os bósons W+, W- e Z, que mediam a interação fraca. 

3) Os oito espécies dos glúons, que mediam a interação forte [...]. 
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4) Os bósons de Higgs [...] responsáveis pela existência da massa inercial 

(STEINKIRCH, 2007, p. 1). 

A seguir, apresentamos um esquema que resume as características das partículas 

descritas pelo MP, em que: 

Tabela 1 – Interações Fundamentais e suas Intensidades 

Interação Bóson Mediador Massa3 Intensidade 

Eletromagnética Fóton 0 10² 

 

Fraca 

W+, W- 80,403±0,029  

1025 

Z 91,1876±0,0021 

Forte Glúons 0 1038 

Gravitacional Gráviton 0 10-36 

Da citação anterior, pode-se destacar o fato de que os prótons e os nêutrons, constituintes 

do núcleo atômico, não são considerados partículas fundamentais. Eles são formados por 

unidades ainda menores, denominadas quarks. Tais partículas apresentam-se sob diversos tipos 

e a combinação entre essas variedades resulta nas unidades conhecidas como hádrons. Vale 

ressaltar que os quarks não podem ser separados, pois, sob condições ideais, à medida que 

afastamos os quarks entre si, a força nuclear forte entra em ação, de modo a dificultar o 

distanciamento entre eles. Essa propriedade recebe o nome de confinamento. 

Os bósons são as partículas que mediam as interações. Em termos equivalentes, eles são 

responsáveis por carregar/transmitir as forças fundamentais. É justamente esse fato que 

justifica o motivo do elétron não colidir com o núcleo atômico, pois, na perspectiva da Física 

Clássica, uma carga elétrica em movimento curvilíneo ou acelerado, provocaria a 

perda/transformação de energia por emissão de radiação. Com a perda/transformação de 

energia, a orbita não se fecharia e o elétron poderia brutalmente colidir com o núcleo. Dessa 

forma, a emissão dos fótons (os quais transportam momento e energia) pelos elétrons ligados 

ao núcleo garante a estabilidade do átomo. Destacando ainda que tais elétrons não perdem 

energia nas órbitas estacionárias. 

Dadas as descrições anteriores, a busca desenfreada sobre uma teoria que explique todos 

os fenômenos de forma concisa e objetiva promoveu vários progressos sobre o estudo das 

interações fundamentais. Atualmente, os cientistas estão no encalço de uma teoria de tudo, 

                                            
3 As massas de W+, W- e Z estão expressas em (GeV) disponíveis no trabalho de Aquino (2007). Essa forma 
de expressão é comumentemente utilizada em Física de Partículas e Física Nuclear. 
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tendo como respaldo as forças fundamentais e uma possível unificação pode levar ao Santo 

Graal da Física Moderna. Segundo Grenne (2003): 

Mais recentemente, as descobertas [...] mostraram que o eletromagnetismo e a força 

nuclear fraca são duas manifestações de uma única força — a força eletrofraca —, e 

existem até mesmo indicações tentativas e circunstanciais de que a força nuclear forte 

pode somar-se à força eletrofraca, formando uma síntese ainda maior (GRENNE, 

2003, p. 259). 

Todavia, essa busca incessante tem apresentado diversas dificuldades. O principal 

empecilho reside na dificuldade de incluir a gravidade no MP, já que a gravitação não é 

renormalizável, e isso por sua vez causa problemas numa teoria quântica de campos, como o 

próprio MP. E conforme relata Rosenfeld (2013): 

Apenas a interação gravitacional ficou de fora do Modelo Padrão. Apesar do sucesso 

da teoria da gravitação de Einstein, existe uma incompatibilidade entre essa teoria e a 

física quântica, que controla os fenômenos em escalas microscópicas. A física 

quântica, que descreve as outras interações com perfeição, falha miseravelmente no 

caso da interação gravitacional, produzindo resultados inconsistentes, que não fazem 

sentido. A teoria mais promissora para descrever a interação gravitacional em nível 

quântico é a teoria das supercordas. Uma abordagem dessa teoria [...] unificaria todas 

as quatro interações [...] apenas gostaria de mencionar que, apesar de grandes avanços 

nos últimos anos, ainda não existe uma previsão dessa teoria que possa ser testada 

experimentalmente (ROSENFELD, 2013, p. 58). 

O MP descreve de forma concisa e objetiva as forças não gravitacionais e o seu caráter 

estético, embasado no princípio de simetria, é extraordinário. De acordo com Grenne (2003): 

Uma das lições mais amplas que aprendemos nos últimos cem anos é a de que as leis 

físicas que conhecemos associam-se aos princípios da simetria. A relatividade 

especial baseia-se na simetria incorporada no princípio da relatividade – a simetria 

entre todos os referenciais com velocidade constante. A força gravitacional, tal como 

equacionada pela teoria da relatividade geral, baseia-se no princípio da equivalência 

– extensão do princípio da relatividade que abarca todos os pontos de vista possíveis, 

independentemente da complexidade do estado de movimento em que se encontrem. 

E as forças forte, fraca e eletromagnética baseiam-se em princípios mais abstratos de 

simetria de calibre (GRENNE, 1999, p. 231). 

As forças gravitacional e eletromagnética são as mais evidentes em nosso cotidiano. É 

através da gravidade que percebemos a queda dos objetos e a formação das marés. Apesar da 

sua familiaridade, a força gravitacional apresenta características bem peculiares, a saber: 

Embora seja com folga a mais fraca dentre as quatro forças fundamentais da natureza, 

a gravidade tem duas vantagens cruciais sobre as demais. Primeira, seu amplo alcance 

de atuação. Por exemplo, a Terra se mantém em órbita do Sol a 150 milhões de 

quilômetros de distância, e o Sol se mantém na órbita do centro da galáxia a cerca de 

10 mil anos-luz de distância. A segunda vantagem é que a gravidade sempre exerce 

atração, ao contrário das forças elétricas, que pode atrair ou repelir [...] (HAWKING, 

2018, p. 126). 
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Em 1932, o cientista Carl Anderson, laureado com o Nobel de Física em 1936, descobriu 

uma partícula muito similar ao elétron com uma diferença: sob a ação de um campo magnético 

externo, essa nova partícula se curvava na direção oposta. Esse constituinte da matéria foi 

denominado pósitron, o qual possui mesma massa que o elétron, mas sua carga elétrica é 

positiva. Interessante ressaltar que em 1928 essa partícula já havia sido prevista por Paul Dirac, 

bem antes da formulação do MP em meados de 1970 e 1973, e tal previsão já tinha consistência 

com a teoria do MP formulada posteriormente. Não obstante, por volta da década de 1950, os 

cientistas notaram que as partículas, em sua grande maioria, possuíam características 

semelhantes, exceto pelo sinal da sua carga elétrica. Essa simetria possibilitou uma descoberta 

fascinante: essas novas partículas, denominadas antipartículas foram inclusas no MP. 

A partir dessas descobertas relatadas anteriormente, verificou-se que, quando uma 

partícula colide com sua respectiva antipartícula, dois fótons são emitidos em direções opostas. 

Esse processo é conhecido como aniquilação de pares e nele se verifica a Conservação do 

Momentum Linear. Nesse sentido, a seguir é apresentada uma tabela que contém algumas 

partículas presentes na matéria ordinária e sua antipartícula: 

Tabela 2 – Partículas e suas Antipartículas 

Partícula Antipartícula 

Próton Antipróton 

Nêutron Antrinêutron 

Elétron Pósitron 

O MP descreve as partículas como unidades puntiformes, de modo análogo ao 

tratamento dado pelo eletromagnetismo às cargas elétricas. Todavia, após vários 

questionamentos feitos pela comunidade científica, surgiu uma questão: como essas partículas 

puntiformes adquirem massa e porque apresentam as suas propriedades de um modo 

específico? Como uma solução para esse problema, os físicos propuseram a existência de uma 

partícula que daria massa a todas as outras, denominada bóson de Higgs, que foi confirmada 

experimentalmente em 2013: 

Em 2013, foi anunciada a descoberta da partícula de Higgs pelo LHC no CERN. Essa 

foi a primeira descoberta de uma nova partícula elementar no século XXI. Há, 

portanto, certa esperança de que o LHC descubra a supersimetria. Mas mesmo que ele 

não descubra mais nenhuma partícula elementar, a supersimetria talvez venha à tona 

na próxima geração de aceleradores [...] (HAWKING, 2018, p. 85). 

Dessa forma, o bóson de Higgs é a chave para explicar como as outras partículas 

adquirem massa e sua descoberta proporcionou uma análise ainda mais aprimorada sobre o MP. 

260



 

 

 

O mecanismo que dá origem à massa das partículas denomina-se mecanismo de Higgs que, em 

síntese, atua como um campo, de modo análogo ao campo eletromagnético. Conforte afirma 

Steinkirch (2007): 

O mecanismo de Higgs ou mecanismo de Anderson-Higgs, originalmente proposto 

pelo físico britânico Peter Higgs baseado na sugestão de Philip Anderson, é o 

mecanismo que dá massa a todas as partículas elementares em Física de partículas. 

Ele cria o bóson W diferente do fóton, por exemplo. Essa partícula é, de fato, o 

quantum de um dos componentes de um campo de Higgs (STEINKIRCH, 2007, p. 1). 

A nível do ensino médio, o mecanismo de Higgs e alguns conceitos da FP em si são 

conceitos um tanto abstratos para que os alunos possam compreender, desde que esse tema seja 

abordado na forma do ensino tradicional e daí surgem alguns desafios de ensino desses 

conteúdos no ensino médio. Dessa forma, é necessário o uso de metodologias alternativas e 

recursos didáticos para um ensino dinâmico e significativo da Física Moderna e 

Contemporânea. Não obstante, Grenne (2003) apresenta uma analogia um tanto interessante 

para uma melhor compressão, por exemplo, do mecanismo de Higgs: 

Se um campo de Higgs tiver um valor diferente de zero – se estivermos todos imersos 

em um oceano de campos de Higgs – será que não deveríamos senti-lo, ou vê-lo, ou 

de algum modo ter consciência da sua existência? Claro que sim. E a teoria moderna 

afirma que é isso o que acontece. Mexa o seu braço para a frente e para trás. Você 

sente os seus músculos trabalhando e levando a massa do seu braço para um lado e 

para o outro e de volta à posição inicial. Se você pegar uma bola de boliche, os seus 

músculos terão mais trabalho, porque quanto maior for a massa a ser movida, maior 

será o esforço a ser feito. Neste sentido, a massa de um objeto representa a resistência 

que ele oferece ao movimento. Para sermos mais exatos, a massa representa a 

resistência de um objeto às mudanças no seu estado de movimento – às acelerações – 

tais como ir para a frente, depois para trás e depois para a frente de novo (GRENNE, 

2003, p. 208). 

Apesar de todo o desenvolvimento da Física Moderna, vários estudiosos têm criticado 

que todo esse progresso apresenta-se de forma muito fragmentada e restrita à certos níveis de 

ensino, como mostrado nos trabalhos de Monteiro, Nardi e Filho (2009) e Antonowiski, Alencar 

e Rocha (2017), além de apresentar uma ínfima relação com outros campos do conhecimento. 

Todavia, alguns autores como Máximo e Alvarenga (2000) consideram que essa ciência, em 

sua totalidade, apresenta uma relação muito ampla com outros campos científicos, a saber: 

As ideias da Teoria da Relatividade e da Teoria Quântica integram o campo da Física 

denominado geralmente Física Moderna [...]. Entretanto, a Nova Física, à qual 

estamos agora nos reportando, apesar de ter sua estrutura desenvolvida a partir 

daquelas teorias, vai muito além delas [...]. Ela é, ao contrário, muito abrangente, 

relacionando-se com a Cosmologia, a Física de Partículas, a Física dos Materiais etc. 

Assim, o universo inteiro, dos menores fragmentos de matéria aos enormes conjuntos 

de galáxias, estendendo-se aos estranhos comportamentos de materiais diversos, 
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inclusive das células vivas, torna-se objeto de estudo desta Nova Física [...] 

(MÁXIMO; ALVARENGA, p. 350). 

Pode-se dizer que o maior desafio na divulgação da FP, envolve levar os conceitos desta 

para os alunos do ensino médio de uma forma mais didática a fim de tornar essa Nova Física 

mais compreensível, já que são conceitos mais rebuscados num sentido físico. Dessa forma, se 

faz amplamente necessária a formação continuada de professores de Física que atuam no nível 

médio em tópicos como os de Física Moderna e Contemporânea e a elaboração de materiais 

didáticos que os permitam abordarem tais temas em suas aulas em escolas de nível médio deve 

ser inteiramente desenvolvida, para que possa ter um ensino-aprendizagem mais significativo 

em relação à esses tópicos por parte dos alunos envolvidos. 

 

3 METODOLOGIA 

Atualmente, estudos relativos ao ensino de Física tem-se tornado mais evidentes. Os 

conceitos e leis dessa ciência são importantes para o entendimento de fenômenos descritos no 

tempo e espaço. Dessa forma, o ato de ensinar Física deve ser uma tarefa incessante em que o 

professor deve cada vez mais, procurar metodologias diferenciadas para promover uma aula 

mais didática e compreensível para seus alunos. Dessa forma, é possível levar um conceito novo 

para sala de aula e seus alunos puderem compreender melhor por meio dessas metodologias e 

dar significação ao entendimento obtido de tal conteúdo abordado. 

Como ferramentas metodológicas-didáticas para fazer uma amostragem de como tratar 

da FP no ensino médio de forma mais dinâmica e sobretudo didática, nos firmamos em dois 

trabalhos referentes as abordagens de FP no ensino médio e as formas de conduzi-las de 

maneiras diferenciadas que são eles: Ostermann e Cavalcanti (2001) e Moreira (2004). 

O trabalho de Ostermann e Cavalcanti (2001) trata sobre a FP no ensino médio; 

apresentam a descrição de um pôster simples sobre esta área e que possibilita que os professores 

possam construir maneiras de compreensões acerca da FP e das Interações Fundamentais, 

possibilitando-lhes abordar tais assuntos em suas aulas e produzir materiais que as tornem mais 

didáticas. O pôster foi desenvolvido para justamente facilitar a inserção da FP no ensino médio 

e, traz informações a respeito das quatro interações fundamentais da natureza, além das 

propriedades da matéria como por exemplo, cor, carga e massa. Faz também uma classificação 

das partículas e suas combinações e de forma bem sucinta, apresenta o modelo atual do átomo, 
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bem como alguns exemplos de leis de conservação como o decaimento beta e a aniquilação de 

pares. 

De forma introdutória aos estudos da FP Moreira (2004) aborda em seu trabalho 

aspectos teóricos da FP e Interações fundamentais, utilizando mapas conceituais que permitem 

nortear e compreender os conceitos principais vinculados aos tópicos e suas diversas 

correlações com a FP. Nesse sentido, são abordados mapas conceituas de Partículas 

Elementares e de Interações Fundamentais que levam ao entendimento básico desses conceitos 

de forma simples e didática. Com o mesmo objetivo de Ostermann e Cavalcanti (2001), Moreira 

possibilita um trabalho que permite que professores do ensino médio possam obter 

conhecimentos e ideias firmes de modo a elaborar materiais e formas didáticas de ensino da FP 

para alunos de ensino médio. 

Essas duas referências possibilitam, por sua vez, maneiras distintas de abordar e ensinar 

a FP no ensino médio de forma simples, dinâmica e didática. Dessa forma, pode-se notar que 

de fato é possível criar metodologias diferenciadas para ensinar esse tema em sala de aula de 

forma mais interativa, de modo que os alunos possam ter maior afinidade com a Física e seus 

conceitos e entende-los de maneira significativa perante a abordagem utilizada pelo professor. 

Sendo assim, cabe ao professor desenvolver esses tipos de metodologias e tornar o ensino de 

Física mais interativo e promover meios para que seus alunos cheguem ao entendimento dos 

conceitos diversos dessa ciência, como por exemplo, FP e a Teoria da Relatividade. 

Uma rota alternativa, que pode ser incorporada pelo corpo docente e que dista do 

tradicionalismo imposto pela modalidade regular de ensino, pode ser viabilizada mediante a 

introdução de gêneros textuais mais dinâmicos, como os livros de divulgação científica, por 

exemplo. Além de serem bastante acessíveis, os livros de divulgação evitam o uso de jargões 

científicos, com o objetivo de abordar os conceitos de forma mais fluída e dinâmica. Não 

obstante, tais obras possuem uma linguagem mais próxima à realidade do estudante e lhes 

proporciona compreender a ciência como um produto cultural, bem como tornar o estudante 

um cidadão mais crítico e que este possa, no âmbito científico, contribuir com seu progresso. 

Conforme relata Almeida (2004): 

Numa perspectiva de mediação cultural, as finalidades para se ensinar ciência podem 

assumir um espectro bastante abrangente, podendo-se esperar desse ensino que ele 

possibilite ao estudante, entre outros objetivos: a internalização de conceitos e leis 

previamente selecionados; o reconhecimento das condições sociais em que 

determinadas leis da natureza e certos conceitos foram produzidos, bem como o 
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entendimento de suas influências sobre a sociedade; a compreensão de modos de 

produção da ciência; a possibilidade de crítica em relação a aplicações e implicações 

sociais da instituição científica; a aquisição de habilidades e atitudes pertinentes ao 

fazer científico; o incremento da autoestima pela inserção em questões próprias do 

seu tempo. Evidentemente, esses e outros possíveis objetivos não são mutuamente 

excludentes (ALMEIDA, 2004, p. 96). 

O processo de aprender e ensinar Física, perpassa por várias etapas, que podem ser 

facilitadas mediante o uso do livro de divulgação como ferramenta alternativa. Tais obras 

caracterizam-se por suas várias transposições didáticas e analogias, às quais abarcam um campo 

de atuação muito amplo para discussão. Dessa forma, temas como história da ciência, a relação 

entre ciência e sociedade e, consequentemente, a produção tecnológica oriunda dessa relação, 

podem ser explorados em tais obras. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou fazer uma amostragem dos conceitos mais importantes que 

constituem a Física de Partículas (FP) tendo como base, livros de divulgação científica e 

relevantes referências perante o tema. Foi feita também, uma abordagem de duas metodologias 

diferenciadas para professores usarem como ferramenta didática a fim de ensinar essa temática 

no ensino médio e abordada uma rota alternativa de material didático. Nesse sentido, vale 

ressaltar que o olhar que os professores de hoje e os do futuro precisam ter, antes de entrar na 

sala de aula, é o de querer ensinar para todos de uma forma didática, dinâmica, atrativa e 

sobretudo, significativa com o objetivo de ampliar a fronteira de conhecimento dos alunos. 

Cabe aos professores, realizar uma atividade didática diferenciada e inovadora, que tire 

seus alunos do habitual ensino. Seja o uso de um pôster explicativo, seja o uso de mapas 

conceituais como ferramenta norteadora do conteúdo abordado, etc. O que realmente deve ser 

levado em conta é que, com atividades metodológicas desse tipo, pode-se fazer com que o 

conhecimento em FP ou qualquer outra área seja mais interativo e didático, de modo que os 

alunos possam dar significações aos seus conhecimentos. 
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Resumo. As discussões a respeito da inclusão na educação não são recentes. 

Infelizmente, entre as garantias da lei e as práticas educacionais concretas há um 

espectro de situações, entraves e descumprimentos. Para que a inclusão possa ser 

efetiva é fundamental pensar sobre a formação de professores e gestores. Vale 

destacar, porém, que a formação docente não pode restringir-se à participação em 

cursos eventuais, mas sim, precisa abranger necessariamente programas 

formativos, de supervisão e avaliação que sejam realizados de forma integrada e 

permanente. A formação implica um processo contínuo. Observando esse contexto, 

o presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados  de uma pesquisa 

que trata da formação continuada sobre educação inclusiva dos docentes do IFRJ, 

campus Volta Redonda que buscou responder às seguintes questões: quais as 

experiências formativas dos professores do IFRJ/campus Volta Redonda em 

educação inclusiva nos seus cursos de formação inicial e continuada? Como seria 

a participação dos professores nas atividades de formação propostas? A pesquisa 

se caracterizou como do tipo intervenção pedagógica. A investigação mostrou-nos 

que a formação inicial dos docentes tem falhado quanto à formação de professores 

no que se refere a educação inclusiva; as demandas formativas são relacionadas a 

transtornos da aprendizagem e a participação dos docentes nos momentos de 

formação poderia ser maior. Então, se faz urgente que haja formação continuada 

capaz de subsidiar a prática pedagógica em tempos em que, cada vez mais, os 

alunos com deficiência e outras necessidades educativas específicas estão presentes 

nas classes regulares.  

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Formação de Professores. Inclusão 
Escolar  
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1 INTRODUÇÃO 

As discussões a respeito da inclusão1 na educação não são recentes. Podemos tomar 

como referência a Declaração de Salamanca2, por exemplo, importante documento na história 

da inclusão, do qual o Brasil é signatário há 26 anos. Além deste documento de alcance 

internacional, temos ainda, uma série de legislações, em nível nacional, que dispuseram sobre 

a escolarização da pessoa com deficiência: a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990), a Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 1996, os Planos 

Nacionais de Educação de 2001 e 2014, o Estatuto da Pessoa com Deficiência/Lei Brasileira de 

Inclusão (2015), entre outros (AMARAL et al, 2014). 

Infelizmente, entre as garantias da lei e as práticas educacionais concretas há um 

espectro de situações, entraves e descumprimentos. Apesar de nos últimos anos, o número de 

atendimento de alunos com deficiência, altas habilidades, transtornos globais de 

desenvolvimento e outras necessidades educacionais específicas ter sido ampliado nas escolas 

regulares, principalmente nas das redes públicas, não se pode afirmar sobre a qualidade dos 

serviços prestados e sobre o sucesso deste público nos espaços que vem ocupando.  

De 2014 a 2018, o crescimento de matrículas de alunos com deficiência, aumentou mais 

de 33%, segundo dados do Censo Escolar/INEP de 2018. Há cerca de 1,2 milhão de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades matriculados em turmas 

regulares de escolas públicas. No entanto, não se pode afirmar que há uma adesão de gestores 

e professores à educação inclusiva em mesma escala e que esta se concretize efetivamente. 

Silva (2010) aponta dois motivos para isto: 1) apesar de ser medida importante, a inclusão não 

se efetiva unicamente pelo aumento no número de matrículas de alunos com necessidades 

educacionais específicas em escolas regulares; 2) muitas dessas matrículas acontecem de forma 

                                            
1 Importante destacar que há diferenças entre educação especial e educação inclusiva, apesar destas não serem 

concepções contrárias. A primeira é uma modalidade de ensino e perpassa todos os níveis da educação. Além 

disso, destina-se a pessoas com deficiência, altas habilidades e transtornos globais de desenvolvimento e, segundo 

a Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, deve acontecer paralelamente ao Ensino 

Regular. A segunda é mais abrangente e se refere, além do público da educação especial, a qualquer indivíduo 

com necessidades educacionais específicas (transtorno de aprendizagem, vulnerabilidades econômicas e sociais 

etc). Pensar na educação inclusiva, significa, necessariamente, pensar também no público da educação especial, 

mas não apenas neste. 
2 Esta declaração é consequência de discussões ocorridas anteriormente, em 1990, em Jomtien, Tailândia, e afirma 
o direito de todos os indivíduos à educação. 
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autoritária, sem que se promovam a discussão e reflexão coletiva, sobre o movimento de 

inclusão no interior das escolas. 

Neste sentido, para que a inclusão (que engloba pensar a educação para estudantes com 

deficiência ou qualquer outro tipo de necessidade educacional específica) possa se dar de forma 

efetiva, sem que o processo de incluir se concretize com a segregação dos alunos no interior 

das escolas, é fundamental pensar sobre a formação de professores e gestores. Não estamos 

defendendo que primeiro se preparem professores e professoras e que só em seguida, se 

recebam alunos com deficiência, superdotação ou transtornos globais de desenvolvimento, mas 

que essas duas ações aconteçam concomitantemente. É fundamental inserir os docentes na roda 

de reflexão. Estes são agentes imprescindíveis em qualquer processo de transformação na 

educação.  

Estudos vêm mostrando que uma das barreiras para efetivação da inclusão é a falta de 

formação adequada de professores. De acordo com Pletsch (2009), por exemplo, “o despreparo 

e a falta de conhecimento estão diretamente relacionados com a formação ou capacitação 

recebida” (p. 148). Ainda de acordo com a autora, esta falta de preparo é um dos aspectos que 

impossibilita professores de desenvolverem uma prática pedagógica adequada para alunos com 

necessidades educacionais específicas (PLETSCH, 2009).  

Não queremos com isso responsabilizar exclusivamente professores pelo insucesso da 

inclusão escolar, mas apontar que docentes agem de forma a privilegiar o ensino para alunos 

que consideram “normais” por “não terem recebido, em seus cursos de formação e capacitação, 

suficiente instrumentalização que lhes possibilite estruturar a sua própria prática pedagógica 

para atender as distintas formas de aprendizagem de seu alunado” (GLAT; NOGUEIRA, 2003, 

p. 137). 

Neste sentido, o papel das universidades é fundamental. Glat e Pletsch (2010) apontam 

que estas instituições podem contribuir para operacionalização de políticas de educação 

inclusiva por meio de ações como 1) produção de conhecimento por meio de desenvolvimento 

de pesquisas na área 2) desenvolvimento de projetos de extensão que disseminem práticas 

educativas de sucesso; 3) formação inicial e continuada de professores, no caso das faculdades 

de educação e licenciaturas.  

No que se refere à formação inicial, ainda Glat e Pletsch (2010) afirmam que 

habilitações ou disciplinas que foquem nas especificidades do ensino para alunos com 
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necessidades educativas específicas ainda são raras, o que parece um contrassenso. De acordo 

com as autoras: 

O grande desafio posto para as universidades é formar profissionais/educadores que 

não sejam apenas instrumento de transmissão de conhecimento, mas sobretudo de 

novas atitudes e práticas que valorizem a diversidade humana. Neste sentido devem 

ser preparados para construir estratégias de ensino e adaptar atividades e conteúdos 

que permitam a aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos (GLAT; 

PLETSCH, 2010, p. 349). 

É possível inferir que a formação inicial de professores não tem dado conta de preparar 

para as práticas pedagógicas que deverão implementar. Neste sentido, os cursos de formação 

continuada podem ser importantes espaços para instrumentalizar docentes para propostas de 

ensino inclusivo (TERRA; GOMES, 2013).  

Vale destacar, porém, que a formação docente não pode restringir-se à participação em 

cursos eventuais, mas sim, precisa abranger necessariamente programas formativos, de 

supervisão e avaliação que sejam realizados de forma integrada e permanente. A formação 

implica um processo contínuo, o qual, segundo Sadalla (1997), precisa ir além da presença de 

professores em cursos que visem mudar sua ação no processo ensino-aprendizagem. Para a 

autora, o professor precisa ser ajudado a refletir sobre a sua prática, para que compreenda suas 

crenças em relação ao processo e se torne um pesquisador de sua ação, buscando aprimorar o 

ensino oferecido em sala de aula. 

Aprender a ser professor nesse contexto não é, portanto, tarefa que se conclua após 

estudos de um aparato de conteúdo e de sua transmissão. É uma aprendizagem que deve se dar 

por meio de situações que sejam efetivamente problemáticas, o que exige o desenvolvimento 

de uma prática reflexiva competente. Exige ainda que, além de conhecimentos, sejam 

trabalhadas atitudes, que são tão importantes quanto os conhecimentos (MIZUKAMI, 2002). 

A necessidade de constante formação é latente, já que o conhecimento profissional do 

professor deve estar em constante construção e aperfeiçoamento para que acompanhe o 

desenvolvimento acelerado do conhecimento científico, da cultura e da arte, bases do 

conhecimento escolar e das estruturas materiais e institucionais da sociedade. Deve ainda “[...] 

acompanhar a evolução dos conhecimentos específicos da formação pedagógica, o que o 

capacita a intervir e refletir sobre sua própria prática” (CALDEIRA; AZZI, 2003, p. 104).  

Então, tomando por base as premissas até aqui apontadas desenvolvemos no ano de 

2019/2020 um projeto de pesquisa que teve como objetivo principal contribuir para a formação 
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continuada sobre educação inclusiva dos docentes do IFRJ, campus Volta Redonda. A pesquisa 

se caracterizou como do tipo intervenção, pois envolveu o planejamento e implementação de 

ações, propondo melhorias e avanços nos processos de aprendizagem dos sujeitos envolvidos 

na pesquisa (DAMIANI et al, 2013). 

Buscamos responder às seguintes questões: 

1) Quais as experiências formativas dos professores do IFRJ/campus Volta Redonda 

em educação inclusiva nos seus cursos de formação inicial e continuada? 

2) Como seria a participação dos professores nas atividades de formação propostas? 

Devido ao momento de restrições sanitárias iniciado em março de 2020, algumas ações 

formativas planejadas não foram implementadas, ainda assim, os resultados da pesquisa são 

suficientes para caracterizar o perfil dos professores do IFRJ/campus Volta Redonda em relação 

à formação para educação inclusiva e responder às questões desta investigação. 

 

2 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa qualitativa do tipo intervenção pedagógica.  Pesquisas deste tipo se 

caracterizam por terem pontos de convergência com a pesquisa-ação, abordagem muito 

utilizada em educação, tais como: a intenção de produzir mudanças, a tentativa de resolver 

problemas, o caráter aplicado, o propósito de aumentar o conhecimento sobre o 

problema/situação enfrentada, a possibilidade de produzir conhecimento (DAMIANI et al, 

2013).  

 

2.1 Sujeitos de pesquisa e procedimentos  

Os participantes da pesquisa eram docentes do IFRJ do campus Volta Redonda. O 

referido campus tem 70 professores que atuam no ensino médio, ensino técnico, ensino de 

graduação e de pós graduação. A participação destes se deu voluntariamente no que diz respeito 

ao preenchimento de questionário online sobre formação para educação inclusiva e por 

convocação pela direção de ensino do campus na etapa de formação implementada.  

Quanto aos procedimentos, a pesquisa se desenvolveu em duas etapas respectivamente, 

formação e aplicação de questionário. Devido ao período de restrições sanitárias iniciado em 
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março de 2020, outras duas ações formativas inicialmente planejadas não foram 

implementadas.  

Etapa 1: Implementação de ação de formação – Nesta etapa, com base em uma demanda 

do campus Volta Redonda, que havia acabado de receber um aluno com deficiência, foi 

planejada e implementada em parceria com a Coordenação Técnico-Pedagógica (CoTP) e o 

Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) uma palestra 

intitulada “Percurso da Educação Inclusiva e legislação: e o IFRJ com isso?”. Esta atividade 

visava trazer informações e promover discussão sobre a legislação vigente a respeito de 

educação inclusiva, que prevê que todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência, altas 

habilidades e transtornos globais de desenvolvimento, público-alvo da educação especial, 

devem ser incluídos, preferencialmente, em classes regulares de ensino e ter garantidas as 

adaptações necessárias para o sucesso escolar. Além disso, havia também, como ponto de 

informação e debate, o edital de cotas para pessoas com deficiência do IFRJ.  

Essa palestra era introdutória às questões da educação inclusiva, que seriam melhor 

exploradas de acordo com as demandas apontadas após a aplicação do questionário online pelo 

grupo com o qual estávamos trabalhando.  

Etapa 2: Elaboração e aplicação de um questionário online desenvolvido por meio do 

Google Forms com investigação sobre a formação inicial dos professores em relação à temática 

da inclusão e suas demandas por formação nos diferentes assuntos. Este questionário continha 

perguntas sobre área de formação (Licenciatura, Engenharia ou outros), área de atuação (Ensino 

Médio, Ensino Técnico, Graduação etc), os assuntos relacionados à educação inclusiva e 

educação especial que estudou ao longo da formação, entre outras. O formulário foi enviado 

por meio de e-mail institucional aos docentes. Nesta primeira tentativa, obtivemos resposta de 

13 docentes. O e-mail foi reenviado sem sucesso. Então, fizemos contato via aplicativo de 

mensagens com os docentes de quem possuíamos contato telefônico. Obtivemos mais 17 

respostas, totalizando 30. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nesta seção vamos realizar a análise e a discussão dos dados coletados da palestra 

“Educação Inclusiva e legislação: e o IFRJ com isso?” e do questionário online sobre 

formação e demandas docentes para chegarmos aos resultados desse estudo. 
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3.1 Palestra “Educação inclusiva e legislação: e o IFRJ com isso?” (Etapa 1 da pesquisa) 

A palestra “Educação inclusiva e legislação: e o IFRJ com isso?” foi elaborada e 

implementada por nosso grupo de pesquisa em parceria com o NAPNE e a CoTP do campus. 

Contamos com ajuda da Direção de Ensino que fez a convocação de participação aos 

professores. Como havíamos recebido um aluno com deficiência física há pouco tempo pelo 

edital de cotas para pessoas com deficiência no processo seletivo do Ensino Médio Integrado 

ao Ensino Técnico, a ideia era apresentar os fundamentos legais da educação inclusiva, 

fomentando um debate a respeito da necessidade legal de recebermos e atendermos 

efetivamente esse aluno e qualquer outro com necessidade educacional específica que chegasse 

à instituição. Destacamos que o planejamento desta atividade ocorreu, pois com a chegada do 

aluno em questão houve discussões sobre a nossa capacidade de recebê-lo e a possibilidade de 

lhe negar ou adiar momentaneamente a matrícula em vista da falta de estrutura física, preparo 

docente etc. Por isso a decisão de discutir os aspectos da inclusão. 

Houve a presença de 48 professores durante a palestra. Ao final da exposição seguiu-se 

um debate. Por fim, foi solicitado aos professores que preenchessem uma ficha avaliando a 

atividade. Do total de docentes presentes, 31 entregaram a ficha avaliativa completamente ou 

parcialmente preenchida. Cerca de 80% das avaliações traziam percepções positivas sobre a 

palestra e o debate que se seguiu, como pode ser constatado nas falas a seguir: 

Quadro 1: Respostas ficha avaliativa 

Participante Registro avaliativo 

Docente A A palestra foi objetiva, clara. 

Docente B Oportunidade para discutir questões que nos inquietam em relação ao tema. 

Docente C Auxiliou na formação dos profissionais de ensino quanto aos esclarecimentos sobre 

os caminhos para a inclusão. 

Docente D Aprendi o que é inclusão. 

Fonte: Autoria própria (2020) 

O registro avaliativo do docente D em específico nos chama a atenção, pois oferece 

pistas de que mesmo entre professores com tão alto grau de formação, que é o que acontece no 

IFRJ/campus Volta Redonda, onde a maioria dos docentes possui pelo menos Mestrado, há 

falta de informação sobre a inclusão educacional. Isto pode ser confirmado pelas respostas 

dadas no questionário de que tratamos na seção seguinte. De acordo com Glat e Pletsch (2010) 

esta é a principal barreira para a efetivação da inclusão. Além disso, as autoras apontam que “a 
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precária formação não afeta somente aqueles que atuam no ensino regular, mas também os 

professores especializados” (GLAT; PLETSCH, 2010. p. 347).  

Houve também o levantamento de algumas críticas conforme a seguir: 

Quadro 2: Respostas ficha avaliativa 

Participante Registro avaliativo  

Docente E Mais tempo para discutir o assunto. 

Docente F É necessário otimizar mais o tempo. 

Docente G Abrir o quanto possível espaço para a troca de ideias e relatos entre os professores 

nas ocasiões ligas à inclusão. 

Docente H Ser convite, não convocação. 

Fonte: Autoria própria (2020) 

As considerações sobre os aspectos a melhorar seriam levadas em consideração em 

ações de formação futuras. A fala do docente H em particular, aponta uma insatisfação com o 

fato de os professores terem sido convocados pela Direção de Ensino, o que tornou sua presença 

na palestra obrigatória.  

Decidimos por solicitar a convocação dos docentes pela Direção de Ensino, pois em 

eventos realizados pelo NAPNE sobre a temática da inclusão com convite aos professores do 

campus, geralmente, há uma adesão pequena destes. Como era imprescindível a participação 

nas discussões propostas, diante do quadro concreto de ter um aluno incluído (e certamente com 

edital de cotas, outros virão) decidiu-se pela convocação em vez de convite. Não obstante, 

discutimos no grupo de pesquisa essa questão da obrigatoriedade de participação e chegamos à 

conclusão que os processos formativos tem um componente individual, que precisa ser 

respeitado. Sendo assim, havia ficado acordado que a atividade formativa seguinte, que não 

chegou a acontecer, teria presença facultativa. 

 

3.2 Questionário online sobre formação e demandas docentes (Etapa 2 da pesquisa) 

A aplicação do questionário online elaborados com auxílio do Google Forms se constitui 

como um desafio para os pesquisadores. Conseguir um número considerável de respostas foi 

um trabalho que exigiu certa persistência no envio de e-mails e mensagens por aplicativos. 

Supomos que isto tenha alguma relação com a percepção e resistência que alguns docentes têm 

em relação à temática da inclusão, mas este é um aspecto a ser explorado em investigações 

futuras. 
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O objetivo do questionário era identificar a presença de temas relacionados tanto à 

educação inclusiva quanto à educação especial na formação inicial e continuada do docentes 

participantes de nosso estudo. Dos 30 respondentes, cerca de 83% teve formação em 

licenciaturas, cerca de 13% em Engenharias. Apenas um dos respondentes cursou Curso 

Superior Tecnológico.  

Já em relação à área de atuação dos professores que responderam o questionário, 16 

atuam no ensino médio, 11 no ensino técnico e 21 no ensino de graduação. A soma do número 

de respondentes ultrapassa 30, pois alguns docentes atuam em mais de uma área. 

Em relação ao conhecimento de temas que perpassam a educação especial e a educação 

inclusiva, a maioria dos professores afirmou nunca ter tratado sobre os temas elencados no 

questionário, conforme gráfico do quadro 3: 

Quadro 3: Temas sobre inclusão tratados durante a formação 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

Podemos verificar que 20 dos 30 docentes nunca tratou de nenhum desses assuntos em 

sua formação, o que ratifica nossa compreensão de que os professores do IFRJ/campus Volta 

Redonda não têm conhecimentos suficientes para lidar com alunos com deficiências ou 

necessidades educacionais específicas.  

Se cruzamos as respostas da diplomação na graduação com os assuntos em educação 

inclusiva sobre os quais se tratou ao longo da formação, verificamos que dos 4 engenheiros 

respondentes, nenhum tratou dos temas elencados no questionário. Entre os que cursaram 
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licenciaturas, dos 25 respondentes, 16 não trataram das temáticas da inclusão. Esse resultado é 

bastante condizente com o que aponta a literatura sobre formação precária de professores para 

as questões da educação inclusiva (GLAT; PLETSCH, 2010; PLETSCH, 2009; GLAT; 

NOGUEIRA, 2003).  

Neste cenário, podemos afirmar que a formação inicial tem falhado com respeito à 

formação de professores, então se faz urgente que haja formação continuada capaz de subsidiar 

a prática pedagógica em tempos em que, cada vez mais, os alunos com deficiência e outras 

necessidades educacionais específicas estão presentes nas classes regulares (TERRA; GOMES, 

2013).  

No IFRJ/campus Volta Redonda os resultados de pesquisa aqui apresentados podem 

fornecer informações importantes para o planejamento de ações formativas que estejam 

alinhadas com as demandas docentes e do próprio campus, que certamente passará a receber 

mais alunos pelas cotas para pessoas com deficiência, como já ocorre em outros campi da 

instituição. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como vimos ao longo deste estudo uma das formas de promover a consolidação da 

inclusão no âmbito da escola é investir na formação docente tanto no aspecto da formação 

inicial quanto continuada. 

A maioria dos docentes do campus Volta Redonda que participou da pesquisa, deixa 

claro que não teve os temas relacionados à inclusão e educação especial abordados nem ao 

longo de sua formação inicial nem na continuada. Temos um dado a nosso favor que é o fato 

de muitos docentes já estarem sensibilizados para esta situação.  

Essa é uma das evidências que faz-nos inferir da necessidade de continuarmos a insistir 

nos momentos de formação docente a respeito dessa temática, pois como vimos a chegada de 

pessoas com deficiência nos bancos escolares é uma realidade posta e temos que nos qualificar 

para que a escola seja de fato inclusiva. 
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Resumo. O presente artigo é parte de uma proposta em andamento de um 

Trabalho de Conclusão de Curso do curso de licenciatura em Matemática do IFRJ 

campus Volta Redonda. Tem como objetivo realizar uma pesquisa de cunho 

bibliográfico e documental para fundamentar a construção de uma Sequência 

Didática para o ensino de Função Afim com a utilização do software GeoGebra. 

Busca-se resposta à seguinte questão: Como a utilização do GeoGebra em todo o 

processo de uma Sequência Didática para o ensino de Função Afim pode 

contribuir para aprendizagem do tema? A hipótese é a de que a utilização da 

tecnologia em toda a estrutura de uma Sequência Didática sobre Função Afim, 

possa despertar o interesse e aumentar o protagonismo dos alunos no processo de 

ensino e aprendizagem. Para responder à questão e confirmar a hipótese desta 

investigação iniciou-se um levantamento teórico do papel dessa tecnologia no 

processo de ensino e aprendizagem. E entender o que seria uma Sequência 

Didática e como se aplica em conteúdos matemáticos. Como base para sua 

construção, apresentamos o modelo de Intervenções Estruturantes para a 

Sequência Didática. O trabalho terá continuidade na construção da Sequência 

Didática e em sua análise à luz da Fundamentação Teórica apresentada.   

 

Palavras-chave: Sequência Didática. Função Afim. GeoGebra 
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1 INTRODUÇÃO 

A Matemática é uma ciência muito importante para a humanidade. Dentro deste 

campo de conhecimento, temos no conteúdo de Função um dos pilares da matemática, além 

de ocupar grande importância, principalmente no ensino médio, com bem pontua Siqueira e 

Caetano (2016). 

Com base na experiência que o primeiro autor obteve no Programa Residência 

Pedagógica, pôde vivenciar de perto a dura realidade de uma instituição de ensino. Nesse 

período na escola foi possível observar que apesar dos esforços para se cativar as turmas, 

via-se uma falta de interesse constante entre as turmas.  

No sentido de contribui para a ação do docente, nesse trabalho propomos apresentar 

uma breve revisão de literatura sobre o tema Sequência Didática para o Ensino de Função 

Afim com o uso do programa GeoGebra, através de uma pesquisa de cunho bibliográfico e 

documental. 

Acredita-se que para o desenvolvimento da Sequência Didática é extremamente 

importante que a Fundamentação Teórica esteja bem idealizada e definida, de modo a 

propiciar a legitimidade da Sequência Didática em construção.  

O presente artigo é parte de uma proposta em andamento de um Trabalho de 

Conclusão de Curso do curso de licenciatura em Matemática do IFRJ campus Volta 

Redonda que tem como objetivo realizar uma pesquisa de cunho bibliográfico e documental 

para fundamentar a construção de uma Sequência Didática para o ensino de Função Afim 

com a utilização o uso do software GeoGebra.  

Busca-se resposta à seguinte questão: Como a utilização do GeoGebra em todo o 

processo de uma sequência didática para o ensino de Função Afim pode contribuir para 

aprendizagem do tema?   

 A hipótese é a de que a utilização dessa tecnologia em toda a estrutura de uma 

Sequência Didática sobre Função Afim, possa despertar o interesse e aumentar o 

protagonismo dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

Para responder à questão e confirmar a hipótese desta investigação iniciou-se um 

levantamento teórico do papel dessa tecnologia no processo de ensino e aprendizagem e 

como se aplica em conteúdos matemáticos. E entender o que seria uma Sequência Didática 

e como aplicá-la.  
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Como base para sua construção, apresentamos o modelo de Intervenções 

Estruturantes para a Sequência Didática. O trabalho terá continuidade na construção da 

Sequência Didática e em sua análise à luz da Fundamentação Teórica apresentada. 

 

2 METOLOGIA 

O presente trabalho constitui-se numa pesquisa de cunho bibliográfico e 

documental. Na visão de Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica manifesta-se na busca a 

resolução de um problema por meios de referenciais teóricos publicados, trazendo assim, 

um amparo para o assunto investigado.   

Com relação à pesquisa documental, Marconi e Lakatos (2003) evidenciam o uso de 

fontes que não tiveram uma devida análise de seus dados, onde muitas vezes não possui 

uma procedência pertinente de investigação ou concepção metodológica. 

Marconi e Lakatos (2003) afirmam que embora as duas utilizem documentos, a 

origem das fontes pode ser o fator crucial na sua diferenciação.  

Para que seja desenvolvido uma Fundamentação Teórica de uma Sequência 

Didática, uma ampla investigação foi realizada tensionado aos seguintes arquivos: 

reportagens de jornais, livros, artigos acadêmicos, monografias, dissertações de mestrado e 

teses de doutorados. 

Nessas buscas focamos em textos que tratassem do ensino de Funções no Brasil 

com o uso das tecnologias (como o GeoGebra), uso de Sequências Didáticas para o ensino 

de conteúdos Matemáticos e de publicações que abordassem os impactos da implementação 

das tecnologias no ensino. 

A elaboração da Fundamentação Teórica se iniciou na busca pela compreensão da 

origem das Funções Matemáticas bem como o seu papel para o aluno, tendo esse 

conhecimento em mãos, o próximo passo foi entender qual o seu papel na educação em 

escolas brasileira, além de pesquisarmos como as funções são ensinadas e quais as 

metodologias utilizadas.  

Outro caminho abordado foi verificar qual o papel a tecnologia tem na educação e 

quais os programas que mais se destacam, sendo o GeoGebra um dos mais citados e usados 

pelos pesquisadores.  
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Na sequência, explicamos o que é uma Sequência Didática, apresentando suas 

características e objetivos ao ser empregada. Além disso, destacamos o modelo do 

professor Natanael Freiras Cabral (2017), sendo o mesmo, utilizado como base para o 

desenvolvimento da nossa proposta.   

 

3 FUNÇÕES MATEMÁTICAS 

Nesta seção, introduziremos as características pelas quais as funções se destacam na 

Matemática e sua importância, além disso, mostraremos a metodologia empregada para o 

ensino de função afim, bem como a importância das tecnologias no processo de ensino. 

 

3.1 Introdução à Funções Matemáticas 

O conceito de funções matemáticas, sofreu inúmeras transformações ao longo dos 

anos, até possuírem o significado atual, segundo Souza (2016) seu desenvolvimento pode ser 

dividido em três etapas: Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna. 

Encontra-se registros desde a Antiguidade com os Babilônicos, através de tábuas que 

tratavam de situações do cotidiano e do comércio. Já na idade Moderna, encontramos uma 

vasta gama de informações que nos possibilitam estudar mais afundo sua evolução até a 

chegada aos dias atuais. Entre os estudiosos que contribuíram para essa evolução, destacamos 

dois e suas respectivas contribuições: 

• Leibniz (1646 - 1716), que se destacou por ser o primeiro a usar o termo “Função” 

em seu trabalho com o título “O método inverso das tangentes, ou em funções”, de 1673 que 

foi usada quase no mesmo sentido que é utilizada nos dias atuais (BOTELHO; RESENDE, 

2011 apud SOUZA, 2016, p. 18). 

• Dirichlet (1805 - 1859) foi o matemático que concebeu a definição formal de 

Função. Sendo o primeiro a propor o conceito de Função como uma relação arbitrária entre 

variáveis, independente de fórmulas algébricas (SOUZA, 2016, p. 19). 

Com relação as funções especificamente, temos o seguinte relato de Ponte (1990), no 

qual:  

[...] descreve a origem e o desenvolvimento deste conceito ao longo da História da 

Matemática, sua evolução na Educação Matemática e seu surgimento como um 

instrumento matemático indispensável para o estudo quantitativo dos fenômenos 
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naturais, mostrando que este desenvolvimento histórico foi um processo longo e 

delicado. (PONTE, 1990, apud BARRETO, 2008, p. 1) 

Podemos observar que com o desenvolvimento da humanidade, a matemática sofreu 

inúmeras transformações com o passar dos anos, sendo uma dessas mudanças reveladas ao 

serem desenvolvidas os conceitos preliminares das funções em sua busca pela compreensão 

dos fenômenos naturais, de modo que as funções matemáticas sejam utilizadas como 

ferramentas para a compreensão desses fenômenos. 

Sabemos que as funções matemáticas não se resumem a ser uma ferramenta, sendo 

necessário o entendimento dos desafios no processo de ensino bem como da aprendizagem 

dos conceitos e das aplicações das Funções.  

 

3.2 Ensino e Aprendizagem de Funções Matemáticas no Brasil 

No Brasil o ensino de funções matemáticas, não é realizado “apenas porque deve ser”, 

mais sim, baseado numa regulamentação, de modo que cada escola tivesse todos os seus 

alunos estudando os mesmos conteúdos. 

No Rio de Janeiro a “regulamentação” das habilidades dos alunos é conduzida e 

fiscalizada pela Secretária de Estado da Educação, conhecida pela sigla SEEDUC. Um 

documento semelhante foi regulamentado pelo Ministério da Educação, a Base Nacional 

Comum que regulamenta uma base igualitária a todos os conteúdos de diversas disciplinas, de 

modo a proporcionar a igualdade dos “níveis” dos alunos por todo o pais. 

A importância deste conteúdo é destacada por Barreto (2008): 

O estudo das funções é relevante, mas devido à abrangência do conceito, envolve 

um sem número de dificuldades. O conceito de função envolve concepções diversas 

e múltiplas representações, fazendo-se necessário, compreender o sentido que este 

conceito pode assumir em diferentes contextos, quais significados o aluno pode 

produzir e de que formas isto se desenvolve no ambiente escolar. (BARRETO, 

2008, p. 2) 

Nesse relato vemos algumas das diversas dificuldades encontradas pelos alunos, 

envolvendo assim, inúmeras concepções por trás desse conteúdo, o que nos remete o seguinte 

questionamento: Se esse é um conteúdo tão “relevante e complexo”, como os professores nas 

escolas vem apresentando esse tema aos alunos? 

Diante desse questionamento, vale destacar D’Ambrósio (1989), em que diz que os 

docentes apresentam o conhecimento finalizado, não possibilitando ao aluno, nenhuma 
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oportunidade para buscar alguma outra solução, tornando extremamente difícil para o aluno 

superar essa adversidade. 

Segundo Barreto (2008) o estudo de funções matemáticas, no currículo médio 

brasileiro, segue a forma tradicional de leitura e escrita, e, na maioria das vezes, pela 

sequência sugerida pelos livros didáticos. Eles são, geralmente, tratados de forma 

independente e sem conexão alguma entre si. As aulas expositivas, nesse contexto, mostram o 

professor apresentando o conteúdo, resolvendo alguns exercícios. Então, pede aos alunos para 

fazerem uma imensa lista de atividades, que será a base para um teste avaliativo. (BARRETO, 

2008, apud AMARAL, 2014, p. 93) 

Ao longo dos anos verificamos que a maneira como o ensino de Funções vem 

ocorrendo não obteve uma mudança clara e significativa, de modo que os mesmos métodos de 

ensino puderam ser verificados em escolas do Estado do Rio de Janeiro, pelo autor 

correspondente. 

Em vista disso, segundo D’Ambrósio (2002), esse modelo está desestimulando o 

aprendizado dos alunos, levando-os a ter um rendimento cada vez mais baixo, em todos os 

níveis.  

 

4 TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

Vivemos numa sociedade onde a tecnologia faz parte do cotidiano das famílias, o que 

por consequência, transformou a forma como vivemos e agimos. Um exemplo está na 

maneira como obtemos informações de forma simples e imediata com o auxílio das 

tecnologias, algo inimaginável a alguns anos atrás. Hoje as pessoas possuem toda a 

informação na palma de sua mão com o uso do celular e o acesso à internet. 

Segundo Maltempi (2008): 

(...) tanto a prática pedagógica quanto a matemática se modificam quando novas 

tecnologias tomam parte do ambiente de ensino e aprendizagem. Diante disso, 

professores e comunidade escolar têm dois caminhos possíveis: ignorar as 

tecnologias proibindo seu uso pelos alunos em sala de aula ou iniciar um processo 

de aprendizagem de modo a incorporar as tecnologias ao ambiente escolar. 

(MALTEMPI, 2008, p. 62) 

A evolução alcançou a educação, resultando em dois caminhos possíveis, o primeiro é 

ignorar as infinitas possibilidades trazidas pela tecnologia ou explorar o seu potencial nos 

processos de ensino. Nesse contexto a segunda opção é claramente mais atrativa e desafiadora 
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inicialmente, pois traz uma novidade no âmbito educacional, deste modo “A utilização de 

recursos tecnológicos no processo de ensino, é cada vez mais necessária, pois torna a aula 

mais atrativa, proporcionando aos alunos uma forma diferenciada de ensino. ” (OLIVEIRA; 

MOURA, 2015, p. 76) 

Vê-se nos meios tecnológicos, como um grande estimulante para o desenvolvimento 

da educação, se bem usadas. Cabendo ao professor o papel mediador desse processo, além é 

claro, de trabalhar para que o aluno possa fazer uso em sua plenitude dessas tecnologias. 

Assim, a evolução passa pela forma como ensinamos, desenvolvendo como produto final uma 

sociedade mais crítica. 

Para Bazzo (2009) 

(...) O computador pode ser um grande aliado no processo da construção do 

conhecimento pelo aluno, desde que seus recursos se caracterizem por processos de 

apropriação ativa dos alunos, permitindo que eles sejam criativos por meio de ações 

tanto descritivas como exploratórias na realização de experiências. (BAZZO, 2009, 

p. 5316) 

Deste modo, a tecnologia tem os meios de tornar as aulas mais atrativas, divertidas, 

fazendo com que o aluno participe continuamente no processo de ensino, Para Oliveira e 

Moura (2015, p. 80), a inserção das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) 

animam os alunos a desenvolverem o pensamento crítico e criativo, através de atividades 

interativas.  

 

5 GEOGEBRA  

O GeoGebra é um software de matemática gratuito e multiplataforma para todos os 

níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo numa 

única aplicação. Desenvolvido em 2001 como tese de Markus Hohenwarter e a sua 

popularidade tem crescido desde então.  

Segundo Valente (1997) “Os softwares educacionais como o GeoGebra facilitam a 

visualização e aumentam as possibilidades de experimentação e investigação matemática, 

estimulando a reflexão sobre os fatos e possibilitando a passagem do saber-fazer para o 

compreender. ”  (VALENTE,1997, apud MOLINARI, 2018, p. 8).  

Portanto, o GeoGebra é um programa com grande potencial no processo de 

implementação das tecnologias nas escolas brasileiras.  
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Figura 1 -Menu Exibir/ Janelas de Exibições 

 

Fonte: Imagem feita pelo autor 

Dentre as possibilidades do software, temos inúmeras janelas para serem utilizadas 

(Figura 1), que proporcionam aos docentes uma gama de ações para o uso no ensino de 

matemática. Além disso, destacamos 12 elementos da Barra de Ferramentas, Figura 2, sendo 

que cada uma dessas janelas possuem outras ferramentas para serem utilizadas. 

Figura 2 – Função Afim 

 

Fonte: Imagem feita pelo autor no GeoGebra. 

A ferramenta “Controle Deslizante”, observada na figura anterior, possibilita ao aluno 

inúmeras possibilidades de construções dinâmicas, dentre elas, a compreensão e análise dos 

coeficientes de uma Função Afim, através da manipulação dos mesmos e das mudanças nos 

gráficos decorrida dessas mudanças. . 

Além dessas funcionalidades, o GeoGebra possui comandos de programação, 

propiciando entre outras coisas, o desenvolvimento de jogos matemáticos. Porém a utilização 

desses comandos exige um conhecimento maior das ferramentas do software. 

 

6 O QUE É UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA? 

Segundo Machado & Cristóvão (2006)  
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O termo Sequência Didática surgiu no Brasil nos documentos oficiais dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), editados pelo Ministério da Educação e 

do Desporto (MEC,1998), como "projetos" e "atividades sequenciadas" usadas no 

estudo da Língua Portuguesa. Atualmente, as sequências didáticas estão vinculadas 

ao estudo de todos os conteúdos dos diversos componentes curriculares da escola 

básica. (MACHADO; CRISTÓVÃO, 2006, apud FRANCO, 2018, p. 154) 

Em relação ao termo Sequência Didática, que chamaremos de SD por convenção, 

Franco (2018), classifica o termo “sequência” como “ato de seguir”, já o termo “didática”, no 

dicionário, é definido como “arte de ensinar, de transmitir conhecimentos por meio do 

ensino”. Logo, SD pode ser entendida como etapas contínuas para a transmissão de 

conhecimento. 

Essa forma de se definir as SDs, vai ao encontro do que relata Zabala (1998) apud 

Franco (2018), para ele “[...] as sequências didáticas são planejadas e desenvolvidas para a 

realização de determinados objetivos educacionais, com início e fim conhecidos tanto pelos 

professores, quanto pelos alunos” (ZABALA, 1998, apud FRANCO,2018, p.155).  

Definida seus objetivos e significados, uma SD segundo Franco (2018, p. 157) não 

possui um número de aulas pré-estabelecida para ser considerado uma sequência, porém, é de 

extrema importância que haja um planejamento adequado para que os objetivos do conteúdo 

sejam alcançados pelos alunos. Sendo esse um aspecto que não deve ser exclusivo das 

sequências, é crucial para os alunos que o docente tenha o controle das ações tomadas por ele, 

logo conseguindo a confiança da classe para uma melhor participação as aulas. 

Outro fator relevante é evidenciado por Franco (2018), para ele, a SD oportuniza ao 

docente que possua alguma fragilidade em algum conhecimento, a chance de adquiri-lo 

enquanto se prepara para ensinar o conteúdo. 

Sendo assim, acreditamos que as SD trabalham de forma muito mais completa, do que 

outras metodologias, proporcionado uma aprendizagem constante, tanto para o docente como 

o para aluno, mas sem tirar do professor sua importância na condução da aula. 

Em relação aos conteúdos matemáticos, apresentamos um modelo de estruturação de 

SD proposto por Cabral (2017), baseado em intervenções estruturantes para as atividades. 

Na perspectiva da aprendizagem de um conceito a partir de um modelo não tradicional 

de definição, exemplo e exercício Cabral (2017) propõe a reconstrução de conceitos 

matemáticos através da percepção de generalizações, com atividades (Intervenções 

Estruturantes) que coloque o aluno como um agente investigativo dessa reconstrução.  
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Cabral (2017) propõe essa reconstrução dividida em unidades que são as UARC’s 

(unidades articuláveis de reconstrução conceitual). Cada unidade (UARC) é consolidada a 

partir da formalização de um conceito que se deseja reconstruir. 

Essa formalização é feita através da Intervenção Formalizante que “[...] estabelece um 

recorte argumentativo unitário que, em tese, contribui/estimula a reconstrução de um conceito 

do saber matemático escolar [...]”. (CABRAL, 2017, p.59). Para se chegar à formalização 

temos as intervenções pré-formais divididas em: Intervenção Inicial, Reflexiva e 

Exploratória.  “A intervenção Inicial irá estimular o aluno a perceber através da investigação e 

observação as possíveis regularidades do conceito. ” (CABRAL, 2017, p. 40).  

Cabral (2017) afirma que um bom início de SD matemática pode ser feita através de 

uma situação – problema, um jogo, um quebra – cabeça ou um desafio de natureza aritmética, 

geométrica ou algébrica. Em seguida são apresentadas as Intervenções Reflexivas e 

Exploratórias que são caracterizadas por atividades que irão conduzir o aluno para possíveis 

generalizações. As Intervenções Reflexivas são feitas por questionamentos relativos ao 

conteúdo que se pretende ensinar. E a Intervenções Exploratórias, através de da construção de 

gráficos, tabelas, experimentações.  

Após a formalização de um conceito é inserido as Intervenções Avaliativas Restritivas 

e Avaliativas Aplicativas. Num primeiro momento são atividades de caráter manipulativo de 

algoritmos, posteriormente atividades de resolução de problema de aplicação.  

Figura 3: Estrutura de uma Unidade Articulada de Reconstrução Conceitual -UARC 

 

Fonte: CABRAL (2017) 

 

7 RESULTADOS ESPERADOS 

A partir desse levantamento e embasamento teórico, esperamos dar continuidade ao 

trabalho com a construção da SD para Função Afim a partir do modelo de Intervenções 

Estruturantes proposto por Cabral (2017) e utilização da tecnologia com o Software 
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GeoGebra, explorando todas as suas potencialidades em toda a estrutura da SD, dando ao 

aluno um papel de protagonismo no desenvolvimento das atividades, fazendo com que a 

tecnologia tem um papel central despertando o interesse e auxiliando no processo de 

aprendizagem.  

 

8 CONCLUSÃO 

O presente trabalho constitui uma importante contribuição para a continuidade da 

elaboração do trabalho de conclusão de curso do pesquisador da licenciatura em Matemática, 

visando o desenvolvimento de uma Sequência Didática para o ensino de Função Afim, usando 

como ferramenta auxiliadora o software GeoGebra. 

Para o prosseguimento desta pesquisa, a elaboração de uma estrutura de ensino, 

voltada para alunos do 1º Ano do Ensino Médio estará em desenvolvimento, de modo a 

cativar os alunos com a inclusão da tecnologia no ensino e buscando melhorar sua 

compreensão do conteúdo proposto. 
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Resumo.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  apresentar  um  histórico  das  tiras  em
quadrinhos (HQs) e demonstrar como suas imagens podem ser utilizadas como
instrumento  de  ensino  de  biologia.  No  início,  foi  abordada  a  importância  da
imagem  no  cotidiano  do  homem,  principalmente  após  o  advento  da  indústria
tipográfica; em seguida, foi analisada a origem das HQs e a sua importância como
recurso  didático  no  ambiente  escolar.  Como  exemplo  do  seu  uso  como
instrumento de ensino de biologia, foram realizadas oficinas de criação de HQs
em duas  turmas de Ensino Médio,  em uma Escola  Estadual  do Município  de
Miracema/RJ,  sobre  dengue/Aedes  aegypti  e  aves/evolução.  Inicialmente,  os
alunos  tiveram  noções  sobre  ilustração  e  construção  de  HQs  e,  por  fim,
construíram suas próprias HQs a respeito dos assuntos referidos anteriormente. A
partir das HQs construídas pelos alunos, foi possível observar que o recurso foi
utilizado tanto para demonstrar seus conhecimentos sobre os temas apresentados
quanto para expressar seu descontentamento com questões políticas atuais.

Palavras-chave: HQs. Instrumento de Ensino. Imagem. Obstáculos 
epistemológicos.
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1 INTRODUÇÃO

 Não se sabe a data correta do surgimento das histórias em quadrinhos, mas é notório

que o homem primitivo registrava diversas imagens nas paredes das cavernas.  “A imagem

sempre fascinou o homem”(XAVIER, 2010). Essas imagens eram elementos de comunicação

entre  eles  naquela  época,  os  quais  eram usados para  relatar  uma caçada,  a  existência  de

animais selvagens em uma região etc. 

Após o aparecimento do alfabeto fonético, a imagem passou a ter menos importância

como elemento de comunicação. Como o acesso à palavra escrita ocorreu de forma lenta,

contemplando inicialmente apenas a classe mais privilegiada da população, a imagem gráfica

permaneceu  como  elemento  importante  de  comunicação  na  história  da  humanidade

(VERGUEIRO, 2014).

O  aparecimento  da  imprensa  não  impediu  que  a  imagem  gráfica  continuasse  a

desempenhar  papel  preponderante  na  comunicação  humana.  Séculos  mais  tarde,  surgiu  a

indústria tipográfica, que foi a percussora da palavra impressa e dos elementos pictóricos que

atendiam a doutrinação religiosa, a disseminação de ideias políticas e o entretenimento. De

acordo com Vergueiro (2014), a Bíblia ilustrada por Gustave Doré, os milhares de folhetins

publicados entre os séculos XVII e XIX, a imprensa humorística inglesa do século XVIII e a

produção de histórias infantis na França, Alemanha e Itália, são exemplos da relevância das

imagens na comunicação.

A evolução da indústria tipográfica e o aparecimento de potentes cadeias jornalísticas

fundamentadas  em  uma  consistente  tradição  iconográfica  criaram  condições  para  o

surgimento das histórias em quadrinhos como meio de comunicação de massa. Embora as

histórias  ou  narrativas  gráficas  que  contêm  os  principais  elementos  da  linguagem  em

quadrinhos possam ser encontradas em diversas regiões do mundo, é possível afirmar que os

Estados Unidos foram o lugar mais favorável para o seu surgimento no final do século XIX.

No entanto, somente após todos os elementos tecnológicos e sociais se tornarem consolidados

que as histórias em quadrinhos se transformaram em um produto de consumo massivo. No

início, os quadrinhos tinham um espaço nas páginas dominicais dos jornais norte-americanos

voltados para os migrantes  e eram predominantemente cômicos,  com desenhos satíricos e

personagens  caricaturais.  Alguns  anos  mais  tarde,  passaram a  ter  publicações  diárias  em

formas de tiras com diversas temáticas (VERGUEIRO, 2014).
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No final  da  década  de  1920,  juntamente  com  as  histórias  de  aventuras,  surgiu  a

tendência naturalista nos quadrinhos, aproximando, assim, os desenhos de uma cópia mais fiel

de pessoas e de objetos, o que impactou diretamente na ampliação do público leitor. Nesse

mesmo período, surgiram, no Brasil, publicações periódicas conhecidas como comic books,

ou seja, os gibis, os quais continham os super-heróis que logo cativaram o público jovem,

aumentando significativamente o consumo de quadrinhos e a sua popularidade. “As revistas

em quadrinhos nasceram como coletâneas de tiras que já haviam saído nos jornais e eram

distribuídas como brinde” (CHINEN, 2011). 

A Segunda Guerra Mundial, com o envolvimento fictício de heróis no conflito bélico,

também contribuiu  para o aumento  da popularidade,  tornando seu consumo massivo pela

maioria dos adolescentes norte-americanos. No fim da guerra, surgiram novos gêneros nas

revistas em quadrinhos, como as histórias de terror e de suspense. Com isso, o interesse por

tal gênero aumentou entre os adolescentes, levando parte da sociedade norte-americana a se

preocupar com a enorme influência que ele exercia sobre os leitores infantis. Segundo Chinen

(2001),  [...]  em 1945,  os  Estados Unidos viviam um período de  fartura,  com o nível  de

educação mais elevado. Era esse leitor que agora consumia jornais” (CHINEN, 2011).

O pós-guerra e o início da Guerra Fria foram períodos conturbados para os quadrinhos,

pois  um  ambiente  de  desconfiança  surgiu  graças  a  uma  campanha  de  alerta  contra  os

malefícios que essas histórias poderiam causar aos seus leitores. Essa campanha foi liderada

por  Frederic  Wertham,  um psiquiatra  alemão  radicado  nos  Estados  Unidos  que  passou a

publicar artigos em jornais e revistas especializadas e a dar entrevistas em rádios e televisões

apontando os aspectos negativos da leitura dos quadrinhos. 

Modenesi (2013), afirma:

Essas ideias provocaram uma movimentação sem igual no mercado de quadrinhos,
trazendo  prejuízos  enormes,  tanto  financeiros  como  culturais  (pois  diminuíram
muito as vendas dos HQs e modificaram a forma de produção destes) tornando-os
“consumíveis” para crianças, dentro dos padrões “anti-sedutores”, estabelecidos por
Wertham. (MODENESI, 2013)

De acordo com Vergueiro  (2014),  as  conclusões  de Wertham foram baseadas  nos

atendimentos de jovens problemáticos em seu consultório, o que o levou a investir contra as

histórias em quadrinhos. Para ele, os quadrinhos eram uma grande ameaça à juventude norte-
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americana,  ideia  que  foi  relatada  em um livro  sob  o  título  de  A sedução dos  inocentes,

publicado em 1954 (VERGUEIRO, 2014). 

No  final  da  década  de  1940,  alguns  editores  norte-americanos  elaboraram  uma

proposta para filtrar  as publicações das indústrias em quadrinhos, uma espécie de  Comics

Code. Tal proposta tinha o objetivo de tranquilizar os pais e os educadores de que o conteúdo

das revistas não iria prejudicar a moral e o intelectual dos seus filhos e alunos, mas isso não

foi o suficiente para melhorar a imagem dos quadrinhos. As críticas não se limitavam apenas

aos Estados Unidos e outros países, como França, Itália, Grã-Bretanha, Alemanha e Brasil,

teciam  suas  opiniões,  porém  de  maneira  menos  agressiva.  Para  minimizar  todo  esse

descontentamento, alguns países europeus chegaram a estabelecer legislações restritivas aos

quadrinhos proibindo a publicação de material estrangeiro ou determinando critérios rigorosos

para a sua publicação no país. Segundo Vergueiro (2014), “no Brasil os editores elaboraram

um código próprio e aplicaram às revistas um selo semelhante ao desenvolvido pelos Estados

Unidos”  (VERGUEIRO,  2014).  Esse  código  ficou  conhecido  como Código  de  Ética  dos

Quadrinhos. 

 De modo geral, a difamação contra as histórias em quadrinhos perpetuou por um

longo tempo e quase as tornaram responsáveis pelos problemas existentes na sociedade.  Na

atualidade, ainda encontramos vestígios de uma barreira pedagógica contra os quadrinhos.

1.2 A imagem e o ensino de biologia

Conforme mencionado acima, a imagem foi uma criação do homem e, desde então,

vem sendo utilizada como forma de comunicação. Assim, devido a sua tradição na sociedade,

a  sua  inserção  no  ensino  formal  foi  apenas  uma  questão  de  tempo.  O  principal  recurso

pedagógico,  ou  seja,  o  livro  didático  está  repleto  de  imagens  que  ilustram  estruturas

biológicas, esquemas metabólicos e fotografias de animais, plantas, biomas etc. que, além de

chamar  a  atenção  dos  alunos,  os  ajudam  na  compreensão  do  conteúdo.  Outro  recurso

imagético que tem sido muito utilizado no ambiente escolar é a história em quadrinhos (HQs).

De acordo com Caruso e Silveira (2008), “em uma sociedade cada vez mais impregnada de

imagens, era de se esperar que a escola se aproveitasse desta frequente exposição dos alunos a

uma  comunicação  essencialmente  visual  (televisão,  vídeos,  clips,  cinema,  gibis  etc.)”

(CARUSO E SILVEIRA, 2008).  
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Inicialmente, sua inserção foi rejeitada, pois, segundo alguns críticos, os quadrinhos

iriam disseminar hábitos estrangeiros entre as crianças (SANTOS E VERGUEIRO, 2012). Ao

longo do tempo, os embates foram suavizados até que, em 2006, o  Ministério da Educação

incluiu as HQs entre os materiais pedagógicos adquiridos e distribuídos para as escolas das

redes municipal, estadual e federal de ensino (BRASIL, 2014). Para Mehes e Maistro, as HQs

têm sido utilizadas como recurso para avaliação do processo de ensino e aprendizagem em

diversas  disciplinas  (Mehes  e  Maistro,  2012;  Paz  e  Marques-de-Souza,  2016)  e  essa

modalidade  didática  é  também  um  meio  para  transmitir  conceitos  científicos  e  iniciar

reflexões sobre cidadania, ética, respeito de forma interessante e de maneira lúdica.

Contudo, o argumento mais relevante em favor das HQs no ensino é a possibilidade

que os alunos têm de construírem seu conhecimento de maneira significativa em detrimento

da  transmissão  verticalizada,  linear  e  prescritiva  (DAMASCENO  et  al.,  2016).  Essa

possibilidade do uso das HQs no ensino de biologia fundamenta-se no referencial teórico de

Gaston Bachelard, filósofo e epistemólogo da ciência. As ideias pedagógicas de Bachelard

valorizam a razão e a imaginação como forças motoras de significados e sentidos no mundo.

De acordo com Bachelard (1996), “para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a

uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente.

Nada é gratuito. Tudo é construído”. O cérebro é um obstáculo para o pensamento científico.

“Obstáculo,  no  sentido  de  ser  um coordenador  de  gestos  e  de  apetites”  (BACHELARD,

1996).

Assim,  partindo  dos  princípios  de  Bachelard  (1996),  elaborou-se  uma  questão  de

pesquisa:  como  os  alunos  do  Ensino  Médio  se  apropriam  dos  conhecimentos  sobre  o

mosquito  Aedes aegypti  e sobre a diversidade de aves do município de Miracema/RJ? Essa

pergunta foi respondida por meio de oficinas de construção de HQs.

2 METODOLOGIA

O trabalho foi realizado com alunos do Ensino Médio Regular, em dois momentos, o

primeiro durante abril a novembro de 2016, onde abordamos o tema dengue/Aedes aegypti, e

o  segundo  momento  no  período  de  maio  a  agosto  de  2017,  onde  abordamos  o  tema

aves/evolução. Foram realizadas em média 30 reuniões no primeiro momento e 14 reuniões

no segundo momento, sendo uma reunião por semana, as quais ocorreram nas sextas-feiras,
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no  turno  vespertino,  no  Colégio  Estadual  Deodato  Linhares,  situado  no  município  de

Miracema, região do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Participaram do projeto durante

esses anos aproximadamente 25 alunos que se dividiram em dois grupos com faixa etária

entre 15 a 18 anos. 

Inicialmente,  foi feita uma “alfabetização” com os alunos. O termo “alfabetização”

(VERGUEIRO, 2014), aqui, significa fazer conhecer o conceito,  a história, a técnica e os

elementos fundamentais para a criação de tiras.

Dentre os elementos fundamentais, podemos destacar o quadrado, a calha, o balão, as

onomatopeias, a narrativa, a imagem, entre outros (MODENESI, 2013). Tudo foi explicado

passo a passo para os alunos logo no primeiro momento. No início, não determinamos um

tema  e  o  aluno  foi  motivado  a  criar  livremente.  Em  seguida,  iniciamos  o  processo  de

construção das tiras com os temas específicos – dengue/Aedes aegypti  e aves/evolução. “Os

alunos-artistas, na verdade, atuam como ‘tradutores’ dos conceitos aprendidos, expressando-

os de forma lúdica e bem-humorada no formato de HQs e contextualizando-os de acordo com

suas experiências e com a realidade social na qual estão imersos” (CARUSO E SILVEIRA,

2009).

3 RESULTADOS OBTIDOS

Acerca do tema dengue/Aedes aegypti,  foram produzidas 26 tiras e, dentre elas, 12%

apresentaram  a  origem do  mosquito  e  a  sua  introdução  no  Brasil,  19% foram desenhos

representativos do ciclo de vida, 23% abordavam medidas preventivas e ciclo de vida, e 46%

representaram  ações  preventivas  quanto  à  reprodução  do  mosquito,  como  ilustrado  nas

Figuras 1 e 2. 
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Figura 1: Tiras representando a origem do mosquito e sua introdução no Brasil (A) e cuidados para evitar a
reprodução do mosquito (B).

                                            Fonte: Alunos do Projeto (2016)
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Figura 2: Tiras representando ações preventivas para evitar a proliferação do mosquito (A) e tiras envolvendo
vários conceitos (B).

                                                 Fonte: Alunos do Projeto (2016)

Dentro do tema aves/evolução,  foram produzidas 36 tiras.  Diferentemente do tema

anterior, ainda não foi possível estabelecer categorias de inclusão, pois os desenhos contêm

uma grande diversidade de enfoques e alguns extrapolam o ensino de biologia. Dentre aquelas

ligadas  diretamente  ao  ensino  de  biologia,  algumas  tiras  representaram  aspectos  como  a

evolução dos dinossauros (Figura 3A) e a evolução das aves a partir de ancestrais dinossauros,

como ilustrado na Figura 3B.
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Figura 3: Tiras representando a evolução dos dinossauros (A) e a evolução das aves (B).

                                               Fonte: Alunos do Projeto (2017)

Outras tiras abordaram o controle do caramujo africano por uma espécie de ave da região,

o carão  (Aramus guarauna),  que  é  um predador  da espécie  dos  moluscos  introduzida  no

Brasil  na década de 1980 (Figura 4A).  Questões  conservacionistas  como,  por exemplo,  a

conservação do papagaio Chauá também foi representada por uma tirinha (Figura 4B).

Figura 4: Tiras representando a predação do caramujo africano por uma ave (A) e a conservação do papagaio
Chauá (B).

                                                 Fonte: Alunos do Projeto (2017)
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente  trabalho  buscou  evidenciar,  a  partir  de  uma  viagem  pela  história  dos

quadrinhos, como esse recurso didático evoluiu até a presente data. Também foi evidenciada a

sua importância na educação, visto que sua utilização colabora para o desenvolvimento das

habilidades artísticas, da socialização, da liberdade, da criatividade e da motivação no ato da

criação.  Portanto,  percebe-se  que  as  HQs  podem ser  exploradas  em qualquer  contexto  e

disciplina das escolas. No caso específico do ensino de Biologia, torna-se um recurso contra o

ensino teórico e enciclopédico que estimula a passividade dos alunos. Tal recurso torna o

aluno autor de seu aprendizado, retirando-o da passividade gerada pelo uso restrito do livro

didático.

Em nosso estudo, consideramos que os alunos integrantes compreenderam os fundamentos
das  histórias  em quadrinhos  e  representaram não  só  seus  conhecimentos  sobre  os  temas
sugeridos,  como também utilizaram essa forma de comunicação  como um mecanismo de
expor alguns descontentamentos com a situação política do país e suas relações familiares.
Esses fatos comprovam que, além do conhecimento biológico, que era alvo do projeto, os
alunos representaram suas percepções do país e suas emoções particulares. Assim, podemos
concluir  que  as  histórias  em  quadrinhos  são  eficientes  para  consolidar  conhecimentos
específicos e incentivar processos cognitivos questionadores e críticos.

REFERÊNCIAS

 BACHELARD, G. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise 
do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto. 1996.

BRASIL. Portal da Educação. 2014. Ministério da Educação. Programa nacional biblioteca 
da escola. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=12368:programa-nacional-biblioteca-da-
escola&catid=%20309:programa-nacional-biblioteca-da-escola&Itemid=574>. Acesso em: 25
ago. 2020.

CARUSO, F; SILVEIRA, M. C. Quadrinhos: uma proposta de releitura de saberes. In: 
Encontro de Literatura Infantil e Juvenil – Leitura e Críticas, 5., 2008. Atas... Rio

de Janeiro: Faculdade de Letras/Universidade Federal do Rio de Janeiro. p.1-15. 2008. 

Disponível em: 
<http://www.cbpf.br/~caruso/fcn/publicacoes/pdfs/197_quadrinhos_releitura_final.pdf>. 
Acesso em: 30 set. 2020.

CARUSO, F; SILVEIRA, C. Quadrinhos para a cidadania. História, Ciências, Saúde – 
Manguinhos, Rio de Janeiro, v.16, n.1, jan.-mar. 2009, p.217-236. Disponível em: < 

https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v16n1/13.pdf>. Acesso em: 30 set. 2020.

298



CHINEN, Nobu. Linguagem HQ: conceitos básicos.  2ª ed. São Paulo: Criativo, 2011.

DAMASCENO, N.F.P.; MÜLLER, N.; SALES, A.; SALES, C.M.; REIS, C.B. Conteúdos 
de aprendizagem presentes em um material educativo impresso sobre combate à dengue.
Interfaces da Educ., v. 7, n. 20, p. 178-194, 2016.

MEHES, R.; MAISTRO, V.I.A. A aprendizagem de biologia mediada por quadrinhos 
e/ou charges. Revista Eletrônica Pró-Docência, v. 1, n. 1, p. 1-20, 2012.

MODENESI, Thiago Vasconcellos; PAIVA, Fábio da Silva (Orgs.). Quadrinhos e educação
em cinco pontos de vista. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2013.

PAZ, I.N.; MARQUES-DE-SOUZA, J. Utilização de História em Quadrinhos como 
ferramenta de avaliação no processo de ensino- aprendizagem de Botânica no Clube de 
Ciências. Bol. Mus. Int. de Roraima, v. 10, n. 1, p. 10-19, 2016.

SANTOS, R.E.; VERGUEIRO, W. Histórias em quadrinhos no processo de aprendizado: 
da teoria à prática. Eccos, Rev. Cient., n. 27, 81-95, 2012.

VERGUEIRO, W; RAMA, A; BARBOSA, A; RAMOS, P.; VILELA, T. Como usar as 
histórias em quadrinhos na sala de aula. 4ª ed., 2ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2014
– (Coleção Como usar na sala de aula).

XAVIER, G. K. R. da S. Histórias em quadrinhos: panorama histórico, características e 
verbo-visualidade. Darandina Revista Eletrônica – Programa de Pós-Gradução em Letras: 
Estudos Literários – UFJF, v. 10, n. 2, p. 1-20, 2018. Disponível em: < 
https://www.ufjf.br/darandina/files/2018/01/Artigo-Glayci-Xavier.pdf>. Acesso em: 29 set. 
2020.

 
AGRADECIMENTOS

Ao Colégio Estadual Deodato Linhares e aos alunos do Ensino Médio Regular que

participaram desse projeto de ensino, os nossos agradecimentos pela colaboração.

299



O CONTO AFRICANO A DONA DO FOGO E DA ÁGUA E AS SUAS
DIMENSÕES ESTÉTICAS: ESTUDOS, REFLEXÕES E EXPERIÊNCIAS

NUMA CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO

Ana Carolina de Almeida Alves1*, Valéria da Silva Lima1 e Nome do autor C1

1Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

*Autor correspondente ( ana_karolmeida@hotmail.com )

Grupo Temático: Ensino e Formação de Professores

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar o conto africano A Dona do
Fogo e da Água, uma obra literária do autor Celso Sisto (2012) e ilustrações de
Rubem Filho, como elemento oriundo da cultura africana. A pesquisa realizada
foi bibliográfica fundamentada nas dimensões estéticas que analisa os elementos
ilustrativos e o texto narrativo, sob o aspecto étnico-cultural do Continente africano,
utilizando-se das estratégias de leitura preconizadas por Celso Sisto (2012), Ana
Aparecida Arguelho de Souza (2010) e José Auri Cunha (2005). A pesquisa partici-
pante foi desenvolvida com uma atividade interativa de mediação de leitura numa
classe de alfabetização no município de Volta Redonda. Destacamos a importância
da interação dialógica entre os sujeitos participantes perante a relevância cultural,
predominantemente enraizada na origem da civilização brasileira, tal como, a tradi-
ção dos contos populares e a preservação da memória folclórica pelos contadores de
história, transmitida de geração a outra, além de apresentar as belezas e riquezas do
misticismo por meio de imagens ilustrativas, que por meio do imagético e da narra-
tiva textual, tem a finalidade de expressar durante a prática dialógica, o pensamento
reflexivo das dimensões estéticas do conto africano para compreender o contexto
histórico e étnico-cultural africano e afro-brasileiro, valorizando-o como produtor de
cultura.

Palavras-chave: Conto africano. Dimensões estéticas. Interação dialógica. Pen-
samento reflexivo.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo visa relatar uma experiência em sala de aula do 2o ano do Ensino Fundamental,
durante o Programa Mais Alfabetização1 com a utilização da obra literária denominada A Dona
do Fogo e da Água, pertencente ao autor Sisto (2012), com a participação do ilustrador e artista
gráfico Rubem Filho.

Entendemos que a experiência literária em sala de aula, conduz a prática do pensamento
reflexivo por meio das dimensões estéticas do conto africano, de maneira que, possa despertar a
imaginação e a emoção ao lidar com o diferente, ou seja, a diferença étnica, histórica e cultural
de uma sociedade enraizada em nossas origens brasileiras, que permanecem até os dias de hoje,
pela influência musical, gastronômica, artesanal e principalmente, histórico-literária por onde,
vivencia-se a aprendizagem de mundo, tornando-se consciente de si e da realidade social.

O livro literário na alfabetização tem como fundamento propiciar o diálogo entre o pro-
fessor e os alunos, tornando-se sujeitos participativos pela prática do pensamento reflexivo,
onde o professor atua como mediador das atividades dialógicas, incentivando os alunos em sua
autonomia de exercer a própria voz para expressar o que sentem e pensam.

O que é necessário para despertar o pensamento crítico e criativo dos alunos por meio da
literatura em sala de aula? Diante desse questionamento, o estudo do livro A Dona do Fogo
e da Água tem o propósito de realizar uma breve análise sobre as dimensões estéticas da obra
literária, pautada na alegoria africana para oportunizar ações de identificar diferentes tradições,
cultura e linguagem pertencente à história sócio-cultural de uma sociedade, no qual caracteriza a
subjetividade do educando.

Sendo assim, dividimos o artigo em três partes. Na primeira trataremos sobre o estudo
do livro A Dona do Fogo e da Água, por onde serão apresentadas as dimensões estéticas como
recursos que promovem o imaginário e o diálogo reflexivo entre os sujeitos participantes em
uma mediação literária. Para potencializar a importância do docente agente da leitura utilizo o
fundamento teórico do autor Sisto (2012), junto com a obra da autora Souza (2010), que nesse
espaço perpassa os elementos estéticos da trama narrativa e para consolidar a interação dialógica
por meio do pensamento crítico e criativo venho acrescentar a obra de Cunha (2005).

Na segunda parte apresentaremos a metodologia do trabalho e as ações desenvolvidas com
os alunos do 2o ano do Ensino Fundamental, bem como os resultados e as conclusões obtidas.

1O Programa Mais Alfabetização, criado pela Portaria no 142, de 22 de Fevereiro de 2018, é uma estratégia do Ministério da Educação para
fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização para fins de leitura, escrita e matemática dos estudantes regulamente
matriculados no 1o e 2o ano do Ensino Fundamental.
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2 BREVE ESTUDO SOBRE O LIVRO A DONA DO FOGO E DA ÁGUA E SUAS DI-
MENSÕES ESTÉTICAS

O conto é inspirado na alegoria “Sapatá”, que movido a ganância pelo governo do universo
se esquece de trazer a água para a Terra, originária da cultura africana. Essa alegoria foi retirada
da obra Mitologia dos orixás2, onde Sapatá é uma divindade africana originária do Daomé, atual
Benin, país do continente africano e também é conhecido por Obaluaê em sua forma jovem ou
Omulu, na mais velha. Portanto, a obra literária apresenta alguns elementos essenciais à vida,
como por exemplo, água, fogo, terra e ar, o que retrata a forte ligação dos deuses afro-brasileiros
com as forças da natureza (SISTO, 2012).

A dimensão estética da obra literária possui características marcantes que revelam as
riquezas da cultura africana por meio de imagens e cores traduzidas nos personagens e cenários
que mostram a relação de poder entre os deuses e a natureza. Neste sentido, a valorização
imagética, proporciona a emoção de sermos atingidos pelo encantamento do embelezamento da
ilustração literária. Além disso, o autor traz em sua obra a arte de contar história pelo personagem
da literatura, onde a construção da narrativa textual utiliza-se de palavras de origem africana e
a linguagem articulada com a voz do contador de histórias, apresenta o conjunto de ritmos e
sonoridades transmitidas pelas onomatopeias, sendo um dos atributos do contador de histórias,
no qual se apresentam como elementos estéticos que perpassa o conhecimento e tradição cultural
elencados na sabedoria dos antigos povos de um determinado continente.

A obra literária conta a história de dois irmãos filhos do rei do universo, em que um deles
resolve pedir sua parte da riqueza ao rei para viver na Terra. Devido a sua ganância pelo poder de
governar, Sapatá se esquece de trazer a água para Terra e no decorrer do tempo, homens, mulheres,
crianças, animais e plantas começaram a morrer por falta de água. Dentro desse contexto, o autor
utiliza-se de narrativas que nos levam à reflexão e indagação sobre o que é essencial à vida, que
porventura, a alegoria trata de um desentendimento entre irmãos em disputa pela sucessão do
governo do mundo. Sapatá torna-se um rei indesejável, e Sobô3, que tinha consigo o fogo e a
água, torna-se legitimamente líder do Universo, diante desta circunstância, as dimensões estéticas
da literatura podem suscitar questionamentos sobre a relação entre pensamento e o mundo, e
como compartilhamos razões e critérios para aceitar crenças e regras, no qual, fundamenta o
pensamento crítico (CUNHA, 2005).

Em vista disso, venho relatar momentos de interação com a classe de alfabetização, por
onde, realizei a mediação da leitura literária do livro A Dona do Fogo e da Água, do autor Sisto
(2012) pelo motivo de propiciar o diálogo entre os participantes, sendo capazes de argumentar
sobre suas emoções e reflexões da obra apresentada.

2PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, (A Dona do Fogo e da Água. Sisto, 2012).
3Segundo PRANDI (2006), Sobô é cultuada no candomblé jeje da Bahia e no tambor de mina do Maranhão como divindade feminina

equivalente ao orixá Oiá-Iansã que possui o patronato do raio (A Dona do Fogo e da Água. Sisto, 2012).
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3 METODOLOGIA

A metodologia desta pesquisa ocorre por meio de ações e observações interativas, deno-
minada por pesquisa participativa durante a mediação de uma obra literária e para fundamentar
as ações realizadas em sala de aula, utilizamos a pesquisa bibliográfica, que é aquela que se
utiliza de materiais já elaborados como livros, artigos, resenha e entre outros (GIL et al., 2002).
Sendo assim, as interações que envolvem a ação-reflexão entre docente e discente em uma classe
de alfabetização, consiste na prática de estimular no educando a curiosidade pela busca do
saber. Dessa forma, os registros da pesquisa são elementos importantes para refletirmos sobre o
exercício da literatura em sala de aula, que é caracterizada pela interação entre os membros da
situação investigada (GIL et al., 2002).

Os relatos do estudo são elementos importantes para refletirmos sobre o exercício da
literatura em sala de aula, no que convêm enfatizar, que as dimensões estéticas são um conjunto
de elementos harmônicos conectados em uma obra literária. Visto que:

[...] para que a narrativa atinja a sensibilidade do leitor, altere seus horizontes de
expectativas e sedimente valores formativos. (SOUZA, 2010, p.59)

Neste sentido, ao mediar o livro, aproveitei o momento para organizar a turma em uma roda
do pensamento, de maneira a fazer com que os alunos saíssem de suas rotinas, e transformassem
esse momento, em um ambiente propício para a interação visual, ou seja, a expressão das
emoções ao dialogar sobre a literatura, ou até mesmo, associar a consciência de si com a obra
apresentada, se revela por meio do olhar, logo, os alunos e a mediadora da obra literária tornam-
se sujeitos participantes, não apenas de um momento da leitura, mas de um acontecimento do
despertar do pensamento crítico e criativo pela literatura.

Assim, demos início a nossa roda do pensamento, por onde apresentei a obra, A Dona do
Fogo e da Água e por meio do título, expliquei que o livro trata-se de um conto sobre príncipe e
princesa africanos, a partir disso, aproveitei para apresentar os elementos estéticos da capa que
engloba o título, o autor da obra, o ilustrador e a ilustração da personagem. Neste momento,
percebi a surpresa no rosto dos alunos, pois estão acostumados a ler livros de personagens
encantados de cor da pele branca, em que moram em seus suntuosos castelos, como príncipes e
princesas ou personagens antropomórficos, com características humanas a animais, plantas e
objetos. A personagem da capa do livro A Dona do Fogo e da Água é uma princesa africana,
ou seja, a composição estética por meio da imagem fez com que atingisse a sensibilidade dos
alunos e estimulasse a expectativa pelo diferente. Portanto, a ilustração da capa do livro é um dos
componentes estéticos, no qual surtiu como elemento surpresa para o inicio do texto narrativo.

Ao mediar à história, constatei que algumas palavras chamaram atenção dos alunos, cujos
nomes dos personagens, Chainan e Azinza, provenientes da linguagem africana, contribuíram
no despertar da curiosidade, no sentido que, ao pronunciar os nomes a sonoridade repercutiu de
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modo desconhecido em relação aos nomes fictícios de personagens famosos, nos quais os alunos
estão acostumados a ler e a ouvir e que também fazem parte da leitura em sala de aula.

Estava faltando luz. Já fazia tempo. Depois de esperar um pouco e saber que ainda
podia demorar para a energia voltar, Chainan e Azinza foram para a rua. Sentaram na
calçada, no meio-fio, e ficaram olhando o céu. Como a escuridão convidava a falar
o que viesse à cabeça, começaram: _Angu, batucada, cachimbo e dendê – disse o
menino Chainan, que era o mais velho._Exu4, fubá, guandu5e... com “h” eu não sei!
– disse Azinza, que era mais nova. – Eu sei! Humulucu! (A Dona do Fogo e da Água.
(SISTO, 2012, p.2)

Sendo a linguística como um dos componentes estéticos da obra literária, a palavra
Humulucu que é o prato típico da culinária africana, foi motivo de risada entre os alunos. Sendo
que ao narrar esta palavra, a turma achou graça e todos repetiam o nome como se estivessem se
divertindo com o novo vocábulo que aprenderam durante a leitura, logo, a curiosidade veio à
tona, no intuito de saber o que é Humulucu, sendo assim, mostrei a imagem de uma das páginas
do livro, onde estava registrada a ilustração do prato de origem africana, explicando que, o prato
é feito com feijão fradinho, azeite de dendê, camarão, cebola e sal (SISTO, 2012). Uma aluna
lembrou que o prato é semelhante ao da feijoada.

Em sequência, surgiu outro personagem da história, chamado Jeguedé, que era um velho,
com fama de inventar histórias encantadas junto com seu tambor, que a cada batida chamava a
atenção de Chainan e Azinza. Nesse momento da história, no qual foi introduzida a batida do
tambor, fiz com que os alunos participassem entoando a batida com o som da voz, “toom, toom”.
Uma das abordagens que o autor Sisto (2012) traz ao longo da obra literária, é a importância do
contador de histórias que explora o imaginário e desperta emoções pelo resgate da sabedoria
antiga.

O texto transforma as palavras em som e ritmo na voz do narrador por meio das onomato-
péias, cedendo espaço ao pensamento mágico com seu poder de evocar imagens (SISTO, 2012).
O personagem Jeguedé que tinha fama de inventar histórias encantadas reflete a tradição de
uma sociedade que ensina e transmite valores para nova geração e ao contar a história, o velho
Jeguedé utiliza-se do desempenho oral, além dos artifícios musicais para exprimir sentimentos
em busca de desencadear pensamentos criativos, que envolvem o lúdico. A batida do tambor se
mostrou como uma maneira de fazer com que os alunos participassem juntos à narrativa do texto,
sendo que, a turma entoava suas vozes para dar vida ao instrumento musical do personagem,
assim, vivenciando a fantasia da história narrada e por isso, a função do personagem percorre a
dimensão estética da obra literária.

Nisto, continuei com a história, em que Jeguedé pede para que as crianças olhem para a
direção, para o fim da rua, enquanto ele falava:

[...] Orocongo6está chamando, xaxará7está soando, atotô8eu vou dizendo [...] (A dona
do fogo e da água. SISTO, 2012, p.8)

5EXU – Na mitologia dos orixás, mensageiro e guardião das encruzilhadas e da porta da rua.
5GUANDU – leguminosa, tipo feijão, também conhecida como ervilha-de-angola e ervilha-do-congo.
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Enquanto mediava o texto, os alunos estranharam a sonoridade e mesmo explicando de
maneira acessível para que pudessem compreender, a excentricidade das palavras permanecia
em suas faces, ocasionando a incompreensão por ser de uma linguagem cultural diferente.
Porém, o uso dos vocábulos africanos como um dos elementos estéticos do texto narrativo, não
desempenhou uma relação de familiaridade e assimilação entre os alunos. Sendo assim, esta
operação do “não fazer sentido” por meio das palavras foi diagnosticado durante o diálogo
reflexivo sobre a obra literária.

Ao passar das páginas, a narrativa apresenta o conto dos dois irmãos, Sapatá e Sobô, filhos
do rei do universo e no decorrer da história, Sapatá pede perdão a sua irmã em forma de oferenda.

[...] Mandei folhas de bambu. Mandei bolinhos de feijão. Mandei batata-doce, maçãs
e cerejas. Mandei rosa vermelha, leque, espelho, conchas polidas, chifres dourados.
(A dona do fogo e da água. SISTO, 2012, p.20)

Logo, mostro a imagem da princesa Sobô entre as nuvens, com toda sua imponência,
trajada com um vestido verde e adornada com pulseiras e braceletes de ouro, recebendo o perdão
de seu irmão por meio de uma ave africana, com pena de cor vermelha, denominada alukó,
que significa sinal de boa sorte e riqueza. No entanto, o que chamou a atenção dos alunos ao
apresentar a imagem, além dos elementos que compõem a cena, foi o cabelo esvoaçante da
princesa.

Com o perdão da irmã, Sapatá resolveu deixar para Sobô todo o governo do universo. Para
ela, que era dona do fogo e da água (SISTO, 2012). Neste momento, mostro a imagem de Sobô
com todo o seu poder diante dos elementos da natureza, sendo que, a princesa estende as mãos
ao universo, enviando o fogo e a água em forma de tempestade para Terra.

O mundo do maravilhoso expande a estrutura do texto literário, que vai além das palavras,
por onde é capaz de transcender o real por meio dos componentes mágicos (SOUZA, 2010). O
conto revela o misticismo e a ligação forte dos deuses com os elementos da natureza que são
caracterizados pelas ilustrações, refletidos pelo contraste de cores, complementando as dimensões
estéticas da obra literária, logo, a imagem se transforma em segunda linguagem paralela ao
texto, de forma, a propiciar o diálogo em conexão com o imaginário. O artista gráfico traduz a
magnitude do rei, príncipe e princesa pelos trajes, pelos gestos e fisionomia dos personagens e o
elo de poder com a natureza.

Então, os personagens ganham vida no mundo imaginário dos que experimentam a história,
despertando o desejo de ser como uma princesa ou um príncipe, ou até mesmo, de estimular a

8OROCONGO – instrumento musical, de origem africana, da família do berimbau; um cordofone, cujo som é produzido por uma corda em
vibração; possui uma casca de coco ou fruto do porongo. O som é obtido com os dedos ou com uma haste, tocada como se fosse um violino
rústico.

8XAXARÁ – é um apetrecho dos orixás Obaluaê, Omolu, Sapatá; objeto confeccionado com folha de dendezeiro, enfeitado com búzios,
palha da costa, fio de contas e cabaça; utilizado nos rituais, tem a finalidade de afastar os maus espíritos e a energia negativa; espécie de chocalho.

8ATOTÔ – saudação ao orixá Omulu ou Obaluaê, significa “silêncio”.
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curiosidade pelo novo, de querer aprofundar o conhecimento por outras culturas e etnias, ou seja,
aprender a fazer e saborear novas gastronomias, aprender outros idiomas e seus significados,
aprender novos ritmos musicais e quais instrumentos realizam tais sonoridades, enfim aprender a
dialogar sobre o diferente. Portanto, o reconhecimento pelo novo gerou nos alunos o conceito
sobre o diferente, sendo que, a dimensão estética e histórica construída na obra literária de Sisto
(2012) permitiu uma nova aprendizagem sobre o conhecimento cultural. Assim, a literatura
propiciou temas geradores sobre a percepção das diferenças étnicas e culturais.

4 RESULTADOS

Nesse processo de interação entre educador e educandos por meio da obra literária, a
aprendizagem consiste ser verdadeira, no sentido de estimular o pensamento crítico e criativo,
para que os alunos possam se transformar em reais sujeitos da construção e reconstrução do
conhecimento. Assim faz perceber a importância do papel do docente de não apenas ensinar o
conteúdo, mas também à ensinar a pensar criticamente.

O conto africano A Dona do Fogo e da Água perpassa a cultura e a valorização da identidade
étnica por onde é representada pelas cores, pratos e sabores, histórias e misticismos e a tradição
de passar de geração em geração o saber preservado na memória dos antigos contadores de
histórias que exprimem por meio do olhar, do gesto e da voz os acontecimentos vividos pelos
personagens de um determinado tempo, época ou sociedade, contidos no conto, na fábula e em
qualquer gênero literário. Desta forma, a construção do conhecimento literário e a dimensão
estética, busca estimular a criatividade, a descoberta e a reflexão com o propósito de enriquecer
e ampliar os horizontes a cada nova leitura (SOUZA, 2010).

A literatura apresenta-se como caminho por onde se encontram histórias, personagens,
significados, emoções, razões, dúvidas e questionamentos até chegar à reflexão e durante esse
percurso, o educador transforma-se em mediador da leitura que por meio do diálogo reflexivo
venha conduzir os alunos ao despertar do pensamento crítico e criativo.

Diante desse panorama, a prática pedagógica sobre a obra literária fez elucidar a curiosidade
pelo novo, tendo como princípio, a manifestação do interesse à cultura africana por meio de
perguntas feitas pelos alunos. Esses questionamentos são importantes para a interação do diálogo
reflexivo, em que consiste na construção do conhecimento, no qual, a mediadora serve como
“ponte” de acesso para os alunos entre o desconhecido até a descoberta do saber. Mesmo, que no
decorrer desse caminho, apareçam obstáculos, que é o caso, da incompreensão dos alunos pela
diferença cultural, as dúvidas geradas durante a conversação podem ser transformadas em ações
pedagógicas para que se atinja a re-construção de ensino e aprendizagem significativos.
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5 CONCLUSÃO

A dimensão da obra como linguagem estética confere o sentido de como é organizada a
trama literária e convêm ao docente explorar os elementos estéticos, não somente as palavras,
mas a extensão da obra literária, para que a narrativa atinja a sensibilidade dos discentes durante a
mediação do livro (SOUZA, 2010). O trabalho realizado com o livro A Dona do Fogo e da Água
em uma classe de alfabetização vem articular os fundamentos das ações pedagógicas durante a
mediação literária. Essas ações proporcionam a busca pelo saber de diferentes culturas por meio
das dimensões estéticas da literatura, no intuito de estimular o imaginário e o pensamento crítico
para que possa promover o diálogo reflexivo entre os sujeitos participantes.

O relato de uma experiência literária traz a concepção do que é necessário para despertar
o pensamento crítico e criativo dos alunos por meio da literatura e dentro desse contexto, as
ilustrações gráficas, a narrativa, o conto e as palavras africanas do texto são elementos que
compõem a estética do livro, no qual, contribuíram para essência do diálogo reflexivo. Porém,
mesmo com a divergência de algumas palavras em que não houve assimilação por não conhecer
e não possuir a vivência dos costumes culturais africanos, os alunos puderam expressar suas
dúvidas e estimular a curiosidade pelo novo conhecimento, em que, é preciso saber os limites
entre o que faz e o que não faz sentido dentro do campo de significações criado pela conversação
(CUNHA, 2005).

Portanto, o diálogo reflexivo por meio da obra literária tem a função de permitir a acomo-
dação de novas aprendizagens e principalmente, expandir a percepção docente para as ações
pedagógicas, no que concerne dispor de criatividade no decorrer da prática literária, recorrendo à
apresentação de apetrechos culturais, utilizando-se de mapas para mostrar a localização de um
determinado País e/ou Continente e entre outros. Assim, podemos perceber que a diversidade
cultural representada pelas obras literárias fornece caminhos de valorização histórico-social da
realidade étnica e que se faz necessária a expansão para o ensino-aprendizagem em todos os
níveis educacionais.
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Resumo. O presente artigo é parte de uma pesquisa1 em andamento do curso de 

licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro, campus Volta Redonda. Tem como objetivo apresentar as 

informações obtidas na realização de um levantamento bibliográfico sobre as 

características gerais de um laboratório de matemática, apontando as vantagens de 

sua utilização na educação básica e evidenciando as contribuições de sua 

implementação nos cursos de formação de professores desta área. Para a realização 

do levantamento bibliográfico foram utilizados livros, teses e dissertações de 

mestrado que abordavam o tema em questão. Os estudos realizados até o momento 

apontam que o laboratório de matemática é uma ferramenta importante na vida 

escolar do aluno e do graduando, pois sua utilização tem o intuito de melhorar a 

qualidade do ensino através da realização de atividades experimentais. Atividades 

essas que proporcionem um ambiente de discussão e conclusão de conceitos e 

incentivem o pensamento matemático dos discentes. Para a continuidade da 

pesquisa e com base na teoria desenvolvida, planejamos elaborar atividades que 

serão realizadas no Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Matemática do 

IFRJ/CVR para alunos do ensino médio e da graduação. 

 

Palavras-chave: Laboratório de matemática. Educação básica. Formação de 

professores. Atividades experimentais.   

 
1 Esta pesquisa refere-se ao trabalho de conclusão de curso da autora correspondente, que está sendo 

desenvolvido sob orientação da Prof ª. Msc Joicy Pimentel Ferreira. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade um dos grandes desafios da escola é acompanhar as mudanças científicas 

e tecnológicas que vem ocorrendo nas últimas décadas, visto que essas mudanças acarretam a 

necessidade de renovação das práticas de ensino. Com isso, é preciso pensar em processos 

educativos pautados nos desafios da sociedade contemporânea, que promovam aprendizagens 

sincronizadas com as necessidades e os interesses dos estudantes. 

Segundo D’Ambrosio (2009): 

A educação nessa transição não pode focalizar a mera transmissão de conteúdos 

obsoletos, na sua maioria desinteressantes e inúteis, e inconsequentes na construção 

de uma nova sociedade. O que podemos fazer para nossas crianças é oferecer a elas 

os instrumentos comunicativos, analíticos e materiais para que elas possam viver, com 

capacidade de crítica, numa sociedade multicultural e impregnada de tecnologia. 

(p.46). 

 

Assim, com a renovação das práticas de ensino, a educação não deve focalizar a mera 

transmissão de conteúdos alheios à construção de uma nova sociedade, mas deve estar voltada 

para o desenvolvimento de atividades com aplicações no dia a dia, que estimulem o pensamento 

crítico e reflexivo dos discentes. 

Nessa concepção, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe:  

A superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à 

sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se 

aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu 

projeto de vida. (BRASIL, 2018, p.15).  

 

Em especial, para efeito de estudo, abordaremos especificamente as mudanças 

pedagógicas que afetam a disciplina de Matemática, cujo ensino deve ser guiado pela utilização 

de novas metodologias, que incentivem o trabalho coletivo e que envolvam efetivamente o 

discente na construção do seu saber matemático, tornando os alunos protagonistas do seu 

aprendizado.  

Dessa forma, para elaboração deste trabalho, foi realizado um levantamento 

bibliográfico em livros, teses e dissertações, em busca de recursos que tornem a matemática 

uma ciência viva, interessante e em movimento, desenvolvendo o seu ensino por meio da 

interação dinâmica dos alunos com os objetos de aprendizagem concretos, pois como afirma 

Lorenzato (2009): 

É muito difícil, ou provavelmente impossível, para qualquer ser humano caracterizar 

espelho, telefone, bicicleta ou escada rolante sem ter visto, tocado ou utilizado esses 
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objetos. Para as pessoas que já conceituaram esses objetos, quando ouvem o nome do 

objeto, flui em suas mentes a ideia correspondente ao objeto, sem precisarem dos 

apoios iniciais que tiveram dos atributos tamanho, cor, movimento, forma e peso. 

(p.22). 

 

Além disso, nos últimos séculos, educadores famosos como: Comenius, Locke 

Pestalozzi, Froebel, Dewey, Piaget, Vygotsky e Malba Tahan (citados por Lorenzato, 2009), 

dentre outros, reconheceram que a ação do indivíduo sobre o objeto é básica para a 

aprendizagem, o que evidencia a importância do uso de materiais manipuláveis adequados para 

a aprendizagem matemática. 

Sendo assim, cabe aos futuros e atuais professores buscarem ferramentas como: 

aparelhos tecnológicos, jogos, atividades investigativas, laboratório de matemática, entre 

outras, que constituem um conjunto de recursos que concretizam a matemática de forma 

experimental para o educando.  

Por considerar o Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) mais atrativo, por se 

constituir de um espaço que proporciona práticas inovadoras de ensino, pautadas na utilização 

de materiais concretos, que visam despertar o interesse e diminuir a dificuldade de compreensão 

de conteúdos matemáticos pelos alunos, centraremos as atenções nesse tema.  

Em virtude disso, o objetivo desse artigo é apresentar as informações obtidas na 

realização de um levantamento bibliográfico sobre as características gerais de um LEM, 

exaltando a importância de sua utilização na educação básica e evidenciando a necessidade dos 

cursos de formação de professores de matemática, possuírem em sua composição laboratórios 

de ensino e disciplinas obrigatórias para serem desenvolvidas nesse espaço.  

 

2 DEFINIÇÃO DE LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 

Inicialmente precisamos definir o que é um LEM, pois existem diferentes concepções 

sobre o Laboratório de Ensino de Matemática. Inicialmente ele pode ser caracterizado como 

um local para guardar os materiais tornando o acesso fácil e rápido. No entanto, esse espaço 

pode configurar-se apenas como um local para depósito de materiais, e esta visão necessita ser 

ampliada para um ambiente que trabalhe as diversas concepções matemáticas de certo conceito. 

Ampliando essa concepção, Lorenzato (2009) afirma que: 

É um local da escola reservado preferencialmente não só para as aulas regulares de 

matemática, mas também para tirar dúvidas dos alunos, para os professores de 
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matemática planejarem suas atividades, sejam elas aulas, exposições, olimpíadas, 

avaliações, entre outras, discutirem seus projetos, tendências e inovações; um local 

para criação e desenvolvimento de atividades experimentais, inclusive de produção 

de materiais instrucionais que possam facilitar o aprimoramento da prática 

pedagógica. (p.6).  

 

Nessa percepção, o laboratório de ensino de matemática, não deve constituir-se de um 

espaço para o depósito de materiais, mas compor-se de um ambiente voltado para a realização 

de diversas atividades, sejam elas aulas, exposições, avaliações, dentre outras. Atividades as 

quais possibilitem: a expansão da criatividade de professores e alunos, a criação e o 

desenvolvimento de práticas experimentais, a produção de materiais didáticos, o 

aprimoramento pedagógico e que enriqueçam o processo de ensino-aprendizagem.  

Mais que um depósito de materiais, sala de aula, biblioteca ou museu de matemática, o 

LEM é o lugar da escola onde os professores devem estar empenhados em tornar a matemática 

mais compreensível aos alunos (LORENZATO, 2009). Por isso, é importante que os 

professores possuam conhecimento acerca das atividades propostas nesse espaço e que 

trabalhem com múltiplos recursos, além de diferentes metodologias, tornando o laboratório um 

ambiente atraente e agradável aos discentes.  

 

3 VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO LEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Como mencionado anteriormente, com os avanços tecnológicos e científicos, surge na 

educação básica, à necessidade de mudança dos métodos de ensino da disciplina de matemática, 

cujo ensino que antes era marcado pela memorização de regras e repetição de exercícios, passa 

por um processo de transição no qual é caracterizado pela renovação das práticas pedagógicas. 

E como exemplo de espaço ou ambiente que proporcione práticas inovadoras de ensino, que 

envolvam efetivamente o discente na construção do seu saber matemático, destacamos o uso 

do LEM nas escolas. 

No livro ‘O Fracasso da Matemática Moderna’, Kline (1976) afirma que:  

Pode-se fortalecer incomensuravelmente a abordagem intuitiva incorporando-se 

numa sala de aula de matemática o que frequentemente se chama Laboratório de 

Matemática. Este consistiria em dispositivos de várias espécies que podem ser usados 

para demonstrar acontecimentos físicos, dos quais se possam inferir resultados 

matemáticos. (p.193). 
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Dessa forma, ao incorporar em uma sala de aula o laboratório de matemática, pode-se 

fortalecer incomensuravelmente a abordagem intuitiva através do desenvolvimento de 

atividades experimentais. Atividades que proponham aos alunos um ambiente de discussão e 

conclusão de conceitos e tornem o ensino da disciplina de matemática mais atraente, 

incentivando o pensamento matemático dos discentes. 

Além disso, as atividades realizadas em um LEM, segundo Lorenzato (2009), também 

estão voltadas para o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos e a formação geral do 

aluno, auxiliando-o a: 

i) ampliar sua linguagem e promover a comunicação de ideias matemáticas; 

ii) adquirir estratégias de resolução de problemas e de planejamento de ações; 

iii) desenvolver sua capacidade de fazer estimativas e cálculos mentais; 

iv) iniciar-se nos métodos de investigação científica e na notação matemática; 

v) estimular sua concentração, perseverança, raciocínio e criatividade; 

vi) promover a troca de ideias por meio de atividades em grupo; 

vii) estimular sua compreensão de regras, sua percepção espacial, discriminação 

visual e a formação de conceitos. (p.43-44). 

 

Deste modo, as atividades desenvolvidas no laboratório de matemática por meio do 

emprego de materiais concretos, exercem um papel importante na aprendizagem, pois a 

utilização desses materiais tende a facilitar a observação e análise e desenvolver o raciocínio 

lógico, crítico e científico dos alunos, os auxiliando na construção de seus conhecimentos 

(LORENZATO, 2009). 

A inserção de um LEM em escolas de educação básica, também tende a estimular a 

participação ativa dos alunos nas atividades desenvolvidas nesse espaço, onde os discentes 

começam a participar efetivamente no processo de ensino e aprendizagem da disciplina, 

assumindo o papel de sujeitos da sua formação. 

Por conseguinte, a utilização do laboratório de matemática apresenta inúmeras 

vantagens no processo de ensino e aprendizagem, no entanto, o LEM não tem sido efetivamente 

utilizado na educação básica, o que pode ser atribuído ao fato de que os professores não são 

preparados em sua formação inicial para as práticas laboratoriais, reforçando assim a 

importância do laboratório dentro das instituições de ensino superior formadoras de 

professores. 
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4 O PAPEL DOS LABORATÓRIOS DE MATEMÁTICA NOS CURSOS DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Tão importante quanto à escola possuir um LEM, é o professor saber utilizá-lo 

corretamente. A princípio para que o professor de matemática consiga utilizar o laboratório 

durante suas aulas, ele precisa assumir uma postura de pesquisador, buscando metodologias 

inovadoras para desenvolver nesse espaço. Metodologias que sejam capazes de relacionar o 

conhecimento pré-existente com os novos conhecimentos adquiridos pelos alunos.  

Fiorentini (1994) apud Turrioni (2004) afirma que: 

Para que o futuro professor possa adquirir uma postura de professor pesquisador, é 

preciso que a licenciatura de Matemática tenha como meta tanto a construção da 

autonomia intelectual e profissional do professor como o desenvolvimento de uma 

postura reflexiva e questionadora acerca da prática escolar. (p.40). 

 

Dessa forma, é durante a licenciatura de Matemática que o futuro professor pode 

construir sua autonomia intelectual e profissional e desenvolver uma postura reflexiva e 

questionadora acerca da prática escolar, adquirindo assim a postura de pesquisador necessária 

para a utilização do LEM. 

Além da postura de professor pesquisador, para que os docentes saibam utilizar 

corretamente o laboratório, é preciso que durante seu processo de formação inicial, eles também 

sejam preparados para as práticas laboratoriais, afinal, “[...] com professor despreparado, 

nenhum método produz aprendizagem significativa” (LORENZATO, 2009, p.12), o que 

reforça a necessidade das instituições de ensino superior possuírem laboratórios de matemática, 

visto que estes serão a base para as práticas laboratoriais na formação docente. 

No laboratório, o futuro professor também irá desenvolver a capacidade de refletir sobre 

a prática educacional, tendo oportunidade de conhecer metodologias diversificadas e incorporar 

aos seus currículos propostas inovadoras de ensino.  

Oliveira (1983) propõe o uso do laboratório nas instituições superiores, como o espaço 

onde se criam situações e condições para levantar problemas, elaborar hipóteses, analisar 

resultados e proporcionar situações ou soluções para questões detectadas, que enriqueçam o 

processo de formação docente.  

Nessa concepção, o LEM dentro dessas instituições, concede ao licenciando a melhoria 

de sua formação inicial, além de proporcionar ainda aos futuros professores, a oportunidade de 

dinamizar seus trabalhos e de conhecer e criar materiais didáticos com a supervisão do professor 
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responsável pelo espaço, onde aprenderão a utilizá-los compreendendo suas potencialidades e 

limitações, pois mais importante que ter acesso aos materiais é saber manuseá-los corretamente. 

Segundo Lorenzato (2009): 

Optar por um material exige, então, por parte do professor, reflexões teórico-

pedagógicas sobre o papel histórico do ensino da matemática, que deverá cumprir sua 

função essencial: ensinar matemática! E será na formação inicial do professor de 

matemática que essas questões deverão ser discutidas, refletidas e dimensionadas, 

para que possam ocorrer, na futura prática docente, novas reflexões, considerando 

então o contexto em que o professor atua. (p.91). 

 

Para que o professor que faça uso do laboratório esteja apto a escolher ou desenvolver 

o material adequado para cada conteúdo a ser trabalhado, nos diferentes níveis de ensino, é 

exigido do mesmo reflexões teórico-pedagógicas sobre o ensino da matemática, questões essas 

discutidas, refletidas e dimensionadas também em sua formação inicial. 

O LEM constitui-se assim, de uma importante ferramenta na construção da identidade 

de um professor, uma vez que, proporciona ao licenciando uma formação sólida, na qual ele 

tem a oportunidade de relacionar a teoria aprendida com a prática, concedendo ao mesmo o 

aprimoramento do seu lado profissional e científico. 

Dessa forma, defende-se a importância do LEM em escolas de educação básica e 

instituições superiores de formação de professores, considerando uma variedade de fatores. Em 

especial, destacamos o grande distanciamento entre teoria e a prática, hoje ainda predominante 

nas salas de aula em todos os níveis de ensino, a baixa conexão entre os conteúdos de 

matemática e destes com as aplicações práticas do dia a dia e a necessidade de promover o 

desenvolvimento da criatividade de professores e alunos (LORENZATO, 2009). 

 

5 O LABORATÓRIO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA DO 

IFRJ 

Em virtude da importância de um laboratório de ensino de matemática, o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Volta Redonda, 

apresenta em sua estrutura o Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Matemática - LEAM, 

que foi criado em 05 de setembro de 2017. 

O LEAM consiste em um espaço matemático, composto por uma variedade de materiais 

didáticos, que são disponibilizados para professores e alunos da graduação, com o objetivo de 
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discutir com os mesmos, a importância da utilização de materiais concretos no ensino dessa 

disciplina.  

O laboratório de matemática do IFRJ/CVR proporciona aos futuros e atuais professores, 

a proximidade com o uso de metodologias diversificadas, conscientizando-os sobre a 

necessidade de um ensino de qualidade, atraente e atualizado, que estimule os alunos e 

professores a desenvolverem a criatividade e o pensamento crítico.  

Além disso, no LEAM, os alunos e professores da graduação, também possuem a 

oportunidade de conhecer os materiais ali dispostos e podem ainda, aprender a utilizá-los 

corretamente, compreendendo suas potencialidades e limitações, podendo assim utilizá-los 

posteriormente em suas aulas, projetos, dentre outros.  

Consequentemente, o Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Matemática do 

IFRJ/CVR, concede aos professores a oportunidade de dinamizar seus trabalhos e incorporar 

em suas aulas propostas de ensino inovadoras, que fujam do ensino mecanizado. Além de 

conferir aos licenciandos do curso de matemática dessa instituição, o contato com as práticas 

laboratoriais, possibilitando assim, uma formação sólida, na qual eles possuem a oportunidade 

de relacionar a teoria aprendida com a prática, proporcionando aos futuros docentes a melhoria 

de sua formação inicial. 

 

5.1 Atividades desenvolvidas no LEAM 

Atualmente, o curso de licenciatura em Matemática do IFRJ/CVR, oferta disciplina 

optativa que é desenvolvida no Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Matemática. Nessa 

optativa, os licenciandos possuem a oportunidade de: conhecer melhor o laboratório e os 

materiais ali dispostos, compreender seus objetivos e discutem ainda a importância do uso de 

materiais manipulativos para o ensino de conteúdos matemáticos.   

Além da disciplina optativa, com intuito de proporcionar aos alunos da graduação o 

contato com esse espaço e seus materiais, as disciplinas de Matemática em Sala de Aula, que 

são obrigatórias na grade do curso, também estão sendo ministradas no LEAM. Durante a 

realização das atividades nessas aulas, os licenciandos podem optar por utilizar os materiais do 

laboratório para a elaboração de seus trabalhos avaliativos, possuindo assim a oportunidade de 

conhecer novas práticas de ensino. 
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Ademais, os monitores do laboratório sob a supervisão dos professores responsáveis por 

esse espaço, organizam oficinas para serem realizadas no LEAM. Essas oficinas são 

disponibilizadas para licenciandos do curso de matemática e nelas são desenvolvidas atividades 

com conteúdos matemáticos por meio da utilização de materiais concretos.  

Apesar de todas as atividades que estão sendo realizadas nesse espaço, a grade do curso 

de Licenciatura em Matemática não apresenta em sua composição disciplinas obrigatórias que 

abordem especificamente a utilização do laboratório, e como as oficinas apresentadas pelos 

monitores do laboratório são de participação opcional, muitos licenciandos ainda desconhecem 

o espaço e a aplicabilidade de seus materiais, e não são assim preparados para as práticas 

laboratoriais.  

Por conseguinte, com base na discussão sobre o papel do LEM nos cursos de formação 

de professores e para darmos continuidade a essa pesquisa, propusemos a elaboração de uma 

atividade que almejamos desenvolver no laboratório do IFRJ, campus Volta Redonda, com 

alunos do curso de licenciatura em matemática. 

Além disso, embasados na relevância do LEM na educação básica, planejamos 

desenvolver a atividade também com algumas turmas de Automação Industrial, que é um dos 

cursos de nível médio ofertados pelo IFRJ/CVR. 

O objetivo é proporcionar aos futuros professores o contato com o LEAM e atividades 

desenvolvidas nesse ambiente, uma vez que esse processo é muito vantajoso na formação 

docente, pois se o licenciando desenvolve certa familiaridade com o uso dos materiais e desse 

espaço já na licenciatura, ele terá muito mais aptidão para aplicar esses conhecimentos no dia 

a dia como professor. Levando a ideia da construção deste espaço onde atuar. 

 

6 METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada 

inicialmente uma pesquisa de cunho bibliográfico em livros, teses e dissertações, em busca de 

recursos que desenvolvam o ensino da disciplina de matemática por meio da interação dinâmica 

dos alunos com os objetos de aprendizagem concretos.  

Dentro dos recursos encontrados, optamos pelo laboratório de ensino de matemática e 

demos continuidade ao levantamento bibliográfico, pesquisando os aspectos sobre as 
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características gerais desse espaço, vantagens de sua utilização na educação básica e o papel do 

LEM nos cursos de formação de professores de matemática. 

Após o levantamento bibliográfico, iniciamos uma busca por atividades, que 

futuramente serão desenvolvidas e aplicadas no LEAM para alunos da licenciatura e do ensino 

médio, com base na teoria desenvolvida nesse trabalho, donde haverá a continuidade dessa 

pesquisa. 

 

7 RESULTADOS ESPERADOS 

Por ser uma pesquisa em andamento, acreditamos que os recursos estudados durante o 

levantamento bibliográfico, poderão favorecer a elaboração e a execução das atividades que 

serão aplicadas no Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Matemática do IFRJ/CVR. 

Através das atividades que serão realizadas e da teoria apresentada, espera-se que os 

futuros docentes, compreendam a importância da utilização de materiais concretos para o 

ensino de matemática, e que se familiarize com o uso dos laboratórios, desenvolvendo uma 

aptidão para aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia como professor e levando a ideia da 

construção deste espaço onde atuar. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa retrata uma contribuição importante para dar continuidade na 

elaboração do trabalho de conclusão de curso da autora correspondente, que visa trabalhar 

conteúdos matemáticos por meio do desenvolvimento de atividades no laboratório do 

IFRJ/CVR com alunos do ensino médio e da licenciatura. 

As pesquisas consideradas até o momento apontam a necessidade de renovação das 

práticas de ensino na educação básica, especialmente na disciplina de matemática, onde 

precisamos buscar ferramentas que desenvolvam o ensino dessa disciplina por meio da 

interação dinâmica dos alunos com os objetos de aprendizagem concretos. 

Em virtude disso, optamos por continuar nossos estudos sobre o laboratório de ensino 

de matemática, que além de desenvolver o ensino dessa disciplina por meio da interação com 

objetos concretos, visa ainda despertar o interesse dos alunos e diminuir a dificuldade da 

compreensão dos conteúdos matemáticos por meio da realização de atividades experimentais.  
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Através das pesquisas realizadas, evidenciamos diversas vantagens da utilização de um 

LEM, no entanto, muitos professores não utilizam os laboratórios em suas aulas, o que pode ser 

atribuído ao fato de que eles não são preparados em sua formação inicial para as práticas 

laboratoriais. Por isso, é importante incentivar e conceder aos atuais e futuros docentes a 

oportunidade de conhecer esse espaço e os materiais que os compõe, os preparando para 

trabalhar com esse recurso futuramente, visto que a utilização dos laboratórios de matemática, 

que fogem da temática de um ensino mecanizado, tende a favorecer o aprendizado de todos os 

estudantes. 
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Resumo. Este artigo faz uma análise teórica e metodológica do programa de 

monitoria de uma universidade pública situada no estado da Bahia em uma turma 

da disciplina Geometria Analítica e Cálculo Vetorial – GACV para verificar a 

efetividade do programa no que diz respeito ao ensino-aprendizagem dos alunos 

envolvidos. Foi realizada uma pesquisa, de acordo com as normas regidas pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, para assegurar a plena 

descrição da pesquisa quantitativa, em termos de ética e formalidade, tendo como 

entrevistados os alunos mais frequentes nas monitorias através de um questionário. 

O objetivos se firmaram em analisar e comparar o ambiente da monitoria com o 

ambiente da sala de aula e analisar se existiam diferenças para os alunos que 

frequentavam e os que não frequentavam as monitorias. Além disso, verificar se 

este ambiente é adequado e efetivo no esclarecimento de dúvidas dos alunos. 

Mostra-se também em tal trabalho que, no ambiente de monitoria os alunos e o 

monitor estão num lugar onde a discussão é aberta, abrangendo firmemente o 

conteúdo da disciplina e determinadas outras questões acadêmicas com uma visão 

de mundo mais ampla. Os resultados obtidos permitem afirmar que na percepção 

dos alunos o conteúdo é mais claro na monitoria do que na sala de aula, pois sentem-

se mais à vontade para fazer questionamentos pertinentes; e que o ambiente da 

monitoria ajuda na resolução de suas dúvidas. 

 

Palavras-chave: Monitoria de Ensino. Ensino. Aprendizagem. Formação. 
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1 INTRODUÇÃO 

O programa de monitoria nas universidades, tem se firmado como um incentivo à 

formação dos monitores proporcionando uma interação com a docência. Dessa forma, as 

variadas atividades exercidas no que tange teoria e prática, caracteriza trabalhos acadêmicos 

como fonte de saberes ligados aos interesses curriculares dos discentes, de maneira que venha 

colaborar para a sua formação crítica na graduação e também na pós-graduação, despertando 

ainda, um interesse maior pela educação superior. 

Sabe-se que as atividades de docência estão profundamente ligadas com a monitoria que 

é uma atividade acadêmica considerada como um estágio opcional interno à universidade sendo 

de natureza complementar que possui um caráter pedagógico. 

O monitor de acordo o Manual da Monitoria de Disciplina, enviado pela Pró-Reitoria 

de Graduação – PROGRAD aos monitores quando do início do programa, desenvolve 

atividades como: planejamento de aulas para as monitorias; seleção de exercícios a serem 

trabalhados nas monitorias; estudos de metodologias apropriadas; esclarecimentos de dúvidas; 

etc.; além de reuniões com o professor orientador da monitoria para determinar atividades a 

serem realizadas no decorrer das unidades do semestre letivo. 

De acordo Nunes e Santana (2017), para que a aprendizagem de fato aconteça e o 

conhecimento seja realmente estabelecido, é preciso que os estudantes estejam mentalmente 

ativos de maneira reflexiva acerca da atividade proposta. Nesse sentido, as habilidades 

acadêmicas dos alunos podem ser mais proveitosas quando a turma possuir um envolvimento 

maior. E é justamente isso que o programa de monitoria procura proporcionar: maior interação 

entre os alunos, em um espaço em que todos tem maior liberdade e coragem de explanar suas 

dúvidas em relação a determinado conteúdo. 

Levando em conta que neste trabalho faz-se referência a alunos que cursaram a 

disciplina de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial – GACV e também ao aluno que 

participou do programa de monitoria na condição de monitor, vamos estabelecer a seguinte 

convenção: a palavra monitor será reservada ao aluno que participa do programa de monitoria, 

já as palavras aluno e discente serão usadas para se referir aos alunos que cursaram a disciplina. 
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2 JUSTIFICATIVA DO TRABAHLO 

O trabalho procurou descrever uma análise teórica e metodológica do programa de 

monitoria de uma universidade situada no estado da Bahia em uma turma da disciplina 

Geometria Analítica e Cálculo Vetorial – GACV, que é comum em cursos da área de exatas 

como Física, Matemática, Ciência da Computação, dentre outros. O objetivo principal foi 

comparar o ambiente da monitoria e o ambiente da sala de aula e verificar se existiam diferenças 

para os alunos que frequentavam e os que não frequentavam as monitorias. Mesmo sabendo 

que pode ser apenas diferenças de percepção e não uma verdade absoluta, conforme Roedel et 

al. (2019): 

A verdade sempre foi objeto de estudo e reflexão, desde sua forma mais genérica, 

quanto ao seu papel na atividade científica. Muitos epistemólogos se questionaram 

acerca do papel da ciência e do modo como esta seria validada, ou seja, firmada como 

verdade (ROEDEL; BRANCO; NAGASHIMA, 2019, p. 289). 

No desenvolvimento da monitoria é possível buscar formas de traçar novas estratégias 

de ensino e didática para favorecer o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Porém, 

“todas as metodologias, mesmo as mais óbvias, têm limitações” (Feyerabend, 1977, p.43). 

Também é possível para o monitor buscar entender as dificuldades dos alunos. Sanadas as 

dificuldades, pode -se fazer com que os alunos passem a ter maior interesse pela disciplina bem 

como facilidade de expor suas dúvidas nas monitorias para o monitor. 

Adiciona-se a isto de maneira importante o seguinte pensamento: 

O ensino, de maneira geral, não apenas matemático, deve trabalhar de forma mais 

contextualizada e dinâmica, levando-se aspectos do cotidiano dos alunos, do meio 

social em que a criança vive para a sala de aula, estimulando-os a pesquisar sobre o 

assunto e a entender o que é e para que serve. Há necessidade de utilização de 

metodologias de ensino apoiada a recursos didáticos e pedagógicos para trazer o 

conteúdo matemático até os alunos, estimulando-os cada vez mais, possibilitando 

assim a realização de uma investigação que, constitui uma didática importante pode e 

deve ser utilizada pelos professores, a qual permite o aluno entrar em contato com o 

conteúdo matemático a ser ensinado (GHELI; SANTOS; OLIVEIRA, 2015, p. 3). 

No tocante a citação anterior, o ensino, em todas as áreas deve ser de maneira mais 

dinâmica e contextualizada, de forma que os alunos possa relacionar sua área de estudo com o 

seu cotidiano, tendo assim, uma visão de mundo mais ampla em relação ao seu redor. Dessa 

forma, é indispensável o desenvolvimento de novas metodologias de ensino que sejam atuais, 

dinâmicas, interessantes, que contribuam para uma aprendizagem mais eficaz e principalmente 

significativa, de modo que faça com que os alunos relacione os conteúdos estudados em sala 

de aula com a realidade na qual os mesmos estão inseridos. 
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3 OBJETIVOS E PROPÓSITOS DO PROGRAMA DE MONITORIA 

Sendo de natureza complementar o programa de monitoria, é uma experiência 

pedagógica oferecida ao estudante matriculado regularmente em algum curso de graduação da 

universidade, isto é, em alguma disciplina oferecida no semestre decorrente do ano letivo. É 

desenvolvido por meio da orientação e supervisão de um professor a cargo da determinada 

disciplina para a integralização do currículo de um curso de graduação. 

Deste modo, a monitoria de ensino trata-se de um tipo de “estágio” que vem a ser 

opcional interno à universidade ao qual o projeto está incluso, que consiste no desenvolvimento 

de determinadas atividades de auxílio à docência. 

Em tal programa, o monitor é um coadjuvante no que diz respeito ao processo de ensino 

e aprendizagem, ao qual necessita quase sempre do acompanhamento direto do professor no 

que diz respeito às atividades. Se tratando ainda da monitoria, como uma modalidade de 

“estágio” opcional de acordo o manual disponibilizado pela PROGRAD, é necessário deixar 

bem claro que a monitoria é diferente do estágio supervisionado obrigatório em alguns cursos 

de graduação. Apenas como exemplo, no estágio supervisionado exige-se a conclusão de uma 

determinada carga horária do curso, enquanto que a monitoria exige que o monitor tenha sido 

aprovado na disciplina na qual deseja ser monitor. 

Em linhas gerais, o propósito do programa de monitoria de ensino é auxiliar na 

qualidade do ensino ministrado pela instituição. Secundariamente, a monitoria acaba por 

desenvolver a cooperação entre o monitor e o corpo docente e, além disso, faz com que os 

conhecimentos que o monitor obteve ao cursar a disciplina seja agora aprofundados na 

monitoria, fazendo-o relembrar e aprimorar seus conhecimentos dos conteúdos. 

De acordo o manual oferecido pela PROGRAD, as atividades e normas a serem seguidas 

durante a vigência do programa de monitoria estão presentes no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 – Especificações do Programa de Monitoria. 

Medidas a serem cumpridas pelo 

monitor quanto ao processo de ensino-

aprendizagem 

Medidas a serem cumpridas pelo monitor quanto as 

normas do programa 
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Cumprir uma Carga Horária que respeite 

as 12 horas semanais descrita nas normas 

do programa, de modo que trabalhe os 

conteúdos de monitoria de forma 

adequada; 

Cumprir uma Carga Horária de 12 horas semanais; 

Atuar, como aprendiz, com a colaboração 

do professor da disciplina, realizando 

leituras, trabalhos práticos experimentais, 

compatíveis com o desenvolvimento da 

disciplina; 

Preencher a Lista de Presença/Planejamento de Atividades 

Mensais, e entregar no respectivo Departamento, no 

máximo até o dia 15, do mês correspondente; 

Avaliar o andamento da disciplina do 

ponto de vista do monitor, apresentando 

sugestões ao professor orientador; 

Ter muita atenção no preenchimento da Folha de 

Frequência, nos detalhes como o mês, a data, a carga 

horária, a assinatura do monitor, a assinatura do professor 

orientador e a assinatura e carimbo do diretor de 

departamento; 

Participar, efetivamente, da elaboração do 

Planejamento Didático da disciplina; 

Apresentar ao professor responsável pela disciplina, 

quando for o caso, com antecedência mínima de 30 dias, 

proposta de seu desligamento do Programa; 

Participar das reuniões para planejamento 

e avaliação das atividades desenvolvidas; 

Relatar ao professor orientador nas reuniões e/ou 

encontros, as atividades desenvolvidas nas monitorias no 

decorrer das unidades; 

Facilitar o relacionamento entre aluno e 

professor na execução e melhoria do 

processo ensino/aprendizagem; 

Quando possível, realizar atividades complementares como 

revisão dos conteúdos ministrados nas monitorias; 

Conhecer as normas do Programa de 

Bolsa de Monitoria da UESB. 

Elaborar o Relatório de Monitoria, logo após o término do 

semestre. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Manual da Monitoria de Disciplina oferecido pela Pró-Reitoria de Graduação (2019). 

O monitor deve elaborar um relatório ao final do semestre e enviar ao departamento 

responsável pela disciplina da monitoria, que o envia para outro órgão da universidade para 

avaliação e em seguida confecção do certificado em caso de aprovação do mesmo. 

Há também atividades que não devem ser desenvolvidas pelo monitor de acordo o 

manual, e caso em que essas atividades sejam desenvolvidas, há risco de suspensão da 

monitoria, que estão no Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 – Atividades que não devem ser desenvolvidas pelo monitor. 

Correção de trabalhos escritos; 

Elaboração/aplicação/correção de provas; 

Apresentação de seminários, como sinônimo de aulas; 

Ministrar aulas, assumindo a função do professor na sua ausência. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Manual da Monitoria de Disciplina oferecido pela Pró-Reitoria de Graduação (2019). 

 

3.1 A MONITORIA COMO ESPAÇO DE APRENDIZAGEM ENTRE ALUNOS 

A monitoria acadêmica deve representar um espaço aberto de formação para o monitor 

e para o professor que está sendo o orientador, bem como uma ação que venha contribuir com 
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uma melhoria da qualidade da educação e do processo de ensino e aprendizagem de todos os 

envolvidos. 

O professor orientador deve envolver o seu monitor nas fases de planejamento e 

interação em sala de aula, em alguns casos, no laboratório ou campo, e até mesmo nas 

avaliações dos alunos e das aulas. Nessa perspectiva, faz-se relevante o pensamento a seguir: 

Ao entrar e permanecer na universidade, o estudante está filiando-se a uma instituição, 

mas também se filia a uma comunidade de saberes e a um estilo de atividade 

intelectual que tende a compreender o local e o global a partir dos próprios âmbitos 

socioeconômicos, educativos e culturais. Cabe ao docente encaminhar os estudantes 

nesse novo contexto (DANTAS, 2014, p. 574). 

O que por sua vez, a autora ainda se firma em dizer que: 

De modo geral, o programa de monitoria nas universidades brasileiras tem sido 

incentivador à formação de professores para o nível superior. Como mecanismo 

acadêmico, a monitoria estimula a habilidade em certas disciplinas, contribuindo, 

assim, para a formação crítica na graduação em foco e o despertar, no cursista, do 

interesse pela docência superior (DANTAS, 2014, p. 575). 

Dada a citação cabe dizer que compete também, de acordo o manual de monitoria, 

alguns objetivos do programa que são: melhorar o desempenho acadêmico dos cursos de 

graduação que fazem parte do programa de monitoria; e contribuir essencialmente para o 

processo de formação discente. Assim, pode-se dizer, que o programa de monitoria visa 

propiciar a formação acadêmica, ampla e principalmente aprofundada, que vem ampliar a 

participação dos alunos nas atividades da universidade, de modo a incentivar o interesse pela 

dedicação à docência e a pesquisa, despertando vocações acadêmicas que venha possibilitar a 

integração dos vários segmentos da universidade ao qual o programa está inserido. 

O professor orientador e o monitor, devem ter um diálogo aberto para enriquecer o 

trabalho de preparação da disciplina ao longo do programa. Desta forma, durante as aulas, pode 

o professor compartilhar com seu monitor a função de pesquisar sobre assuntos ligados a 

disciplina para abordar e contribuir na preparação do material didático das monitorias e, com o 

envolvimento nas atividades de aplicação das avaliações. Para isso é necessário que os docentes 

possam assumir posturas diferentes da usual. Essas atitudes podem gerar ruptura com o 

preestabelecido, criando novas dinâmicas de trabalho (D’AMBROSIO; LOPES, 2015 apud 

ZAMPIERI et al., 2017). 

Vale destacar que o programa de monitoria representa um momento de apresentação do 

monitor ao ensino superior. Além de ser um recurso importante para a iniciação à docência, 
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promove a descoberta de algumas habilidades em relação ao ensino pelo monitor. Consta dizer 

ainda que, a monitoria não pode, com grande certeza, substituir o estudo individual de cada 

aluno que participa da mesma e muito menos as aulas ministradas pelo professor. Dessa forma, 

monitoria vem a ser uma instância complementar ao que o professor ensina em sala de aula. 

 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para analisar e comparar o ambiente da monitoria com o ambiente da sala de aula e 

verificar se existiam diferenças para os alunos que frequentavam e os que não frequentavam as 

monitorias, foi realizada uma pesquisa de questionário, tendo como pesquisados os alunos mais 

frequentes nas monitorias. 

Os alunos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de 

acordo com as normas formais e legais da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 

para assegurar a plena descrição da pesquisa em termos de ética e formalidade. Foram também 

informados e esclarecidos ainda que os usos das informações por eles oferecidas estão 

submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, de modo que 

não venha a denegrir a imagem e/ou opiniões dos mesmos declaradas no questionário de 

pesquisa e que a colaboração deles se faziam de forma anônima. Os alunos foram informados 

dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo e a aplicação do questionário de monitoria 

que, em linhas gerais, foi para obter dados para discussão dos resultados deste trabalho. 

A pesquisa foi feita através de um questionário com 10 questões, sendo 7 questões nas 

quais os alunos deveriam assinalar a frase que melhor correspondesse a sua opinião, e 3 

questões nas quais a resposta deveria ser escrita. Entre as questões mais relevantes, destacamos: 

i) Na monitoria o conteúdo é mais claro do que na aula do professor? ii) O ambiente da 

monitoria ajuda na resolução de suas dúvidas? iii) A monitoria ajuda a esclarecer suas dúvidas 

sobre o conteúdo da disciplina? iv) Além de participar dos estudos efetuados nas monitorias, 

você estuda para a disciplina individualmente em casa? E as opções de respostas eram a) 

discordo plenamente, b) discordo parcialmente, c) não concordo nem discordo, d) concordo 

parcialmente, e) concordo plenamente. O questionário foi respondido pelos alunos mais 

frequentes nas monitorias, sendo 9 pessoas no total. Levando em consideração que o número 

de alunos era variável em cada atendimento da monitoria. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise das respostas do questionário, foi possível obter dados para analisar e 

comparar o ambiente da monitoria com o ambiente da sala de aula e verificar se existiam 

diferenças para os alunos que iam e os que não iam às monitorias. 

A primeira pergunta a ser analisada foi uma comparação da percepção dos alunos sobre 

o conteúdo entre a sala de aula e a monitoria. Esta percepção foi expressa pela passagem 

“conteúdo ser mais claro”. A pergunta foi a seguinte: Na monitoria o conteúdo é mais claro do 

que na aula do professor? As opções de respostas eram: a) discordo plenamente, b) discordo 

parcialmente, c) não concordo nem discordo, d) concordo parcialmente, e) concordo 

plenamente. A Figura 1 a seguir apresenta o gráfico com as respostas: 

Figura 1 – Respostas dos alunos à pergunta do questionário: Na monitoria o conteúdo é 

mais claro do que na aula do professor? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no questionário aplicado. 

Pela Figura 1 pode-se ver que 3 pessoas (ou seja, 33,3%) concordaram plenamente que 

na monitoria o conteúdo é mais claro do que na aula do professor. Já 3 alunos concordaram 

parcialmente, enquanto que o restante não tinham essas noções de clareza do conteúdo. Assim 

mais de 66% dos alunos pesquisados concordaram de alguma forma que na monitoria o 

conteúdo é mais claro do que na aula do professor. Temos que outros 3 se mantiveram neutros. 

Observa-se também que não houve discordância com relação a afirmação. 

A segunda pergunta versava sobre o ambiente da monitoria. O objetivo dela foi verificar 

se o ambiente da monitoria ajudava na resolução das dúvidas dos alunos. As respostas estão na 

Figura 2 a seguir: 

Figura 2 – Respostas dos alunos à pergunta do questionário: O ambiente da monitoria 

ajuda na resolução de suas dúvidas? 
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Fonte: Elaborado pelos autores com base no questionário aplicado. 

Da Figura 2 pode-se ver que, 5 pessoas concordaram plenamente que o ambiente da 

monitoria ajuda na resolução de dúvidas e 3 alunos concordaram parcialmente. Assim mais de 

88% dos pesquisados concordaram que o ambiente da monitoria ajuda na resolução de suas 

dúvidas. Apenas 1 aluno discordou e ainda assim a discordância foi parcial frente a questão 

proposta. 

A terceira questão analisada foi a seguinte: A monitoria ajuda a esclarecer suas dúvidas 

sobre o conteúdo da disciplina? Com o objetivo de sondar a efetividade da monitoria no 

esclarecimento de dúvidas. As respostas são apresentadas na Figura 3 a seguir: 

Figura 3 – Respostas dos alunos à pergunta do questionário: A monitoria ajuda a 

esclarecer suas dúvidas sobre o conteúdo da disciplina? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no questionário aplicado. 

Da Figura 3, pode-se ver que dos 9 alunos entrevistados, todos concordaram que a 

monitoria esclarece as suas dúvidas em relação ao conteúdo da disciplina. 

O quarto questionamento analisado visava verificar o interesse dos alunos em relação a 

disciplina. Para isso a pergunta se referia às suas atividades de estudo além das aulas e da 
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monitoria. Foi perguntado: Além de participar dos estudos efetuados nas monitorias, você 

estuda para a disciplina individualmente em casa? As respostas estão expostas na Figura 4 a 

seguir: 

Figura 4 – Respostas dos alunos à pergunta do questionário: Além de participar dos 

estudos efetuados nas monitorias, você estuda para a disciplina individualmente em 

casa? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no questionário aplicado. 

A Figura 4 mostra que 8 dos 9 alunos frequentes à monitoria realizam estudos 

individuais, enquanto que um afirmou não realizar. 

Pode-se dizer, a partir dos resultados obtidos na pesquisa, que na percepção dos alunos 

sobre o conteúdo, comparando a sala de aula e a monitoria, que nesta o conteúdo é mais claro 

do que naquela. Também pode-se afirmar que o ambiente da monitoria ajuda na resolução das 

dúvidas dos alunos. Verifica-se também que a monitoria ajuda fortemente no esclarecimento 

das dúvidas em relação ao conteúdo da disciplina. Tais descrições estão de acordo com os 

estudos de Dantas (2014) que trata sobre o programa de monitoria como fonte de saberes, fonte 

esta que se refere tanto ao monitor quanto aos alunos frequentes às monitorias. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em linhas gerais perante os resultados da pesquisa, pode-se dizer que a monitoria 

contribui para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos envolvidos 

no programa. Também não se pode negar que o programa de monitoria vem representar um 

momento de apresentação do monitor ao ensino superior, além de ser um recurso importante 

para a iniciação à docência. 

Do mesmo modo, foi possível verificar que o ambiente da monitoria é bem propício à 

resolução de dúvidas dos alunos. Talvez isso se dê pelo fato dos alunos e o monitor falarem 

praticamente no mesmo nível, de aluno para aluno, o que gera um ambiente de confiança entre 
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os mesmos, em que torna-se um apoio ao aluno, no que se refere ao processo de ensino e 

aprendizagem dos mesmos, já que em sala de aula os mesmos estão presentes para a exposição 

dos conteúdos ministrados pelo professor ao longo do semestre. 

As diferentes estratégias adotadas pelo monitor juntamente com o professor orientador, 

fizeram com que a didática seguida nas monitorias fosse considerada adequada pelos alunos 

que frequentaram as monitorias. E de tal forma, o monitor tem posteriormente ao programa de 

monitoria em que o mesmo participou, a experiência de um trabalho docente conforme já dito, 

uma forma de estágio opcional (não obrigatório) interno à universidade, ou seja, a sua 

experiência inicial em sala de aula no papel de professor. Consta ainda dizer que o programa 

de monitoria vai muito além de simplesmente obter um certificado, que além de favorecer o 

currículo do monitor, ou até mesmo como uma forma de obter carga horária em atividades 

extracurriculares, ele promove o desenvolvimento acadêmico de todos os envolvidos no 

programa. 

A importância da monitoria se firma justamente no grande favorecimento intelectual-

docente do monitor através do programa de monitoria, de maneira que venha a ser na 

contribuição do desenvolvimento dos alunos que participam das monitorias. Seja também 

principalmente, como o próprio título do trabalho, na inclusão de troca de saberes entre os 

alunos envolvidos, em um ambiente em que o diálogo é mais aberto, mais amplo e propício a 

tirar dúvidas do conteúdo e dos exercícios propostos pelo professor, onde os envolvidos se 

interagem mais entre si do que na sala de aula. Não se pode esquecer que a monitoria vem a ser 

um complemento dos estudos dos discentes juntamente com o monitor, visando um reforço 

ainda maior no andamento das disciplinas. Sabendo ainda que é de extrema importância os 

estudos individuais dos alunos para as disciplinas além, é claro, de frequentar as aulas, o que 

por sua vez, favorece ao bom desempenho dos alunos, de modo a ter um proveito ainda maior 

dos seus estudos. 

Sabe-se que o programa de monitoria é de grande importância para a formação 

acadêmica dos alunos envolvidos, em que as estratégias realizadas pelo monitor e pelo professor 

orientador despertam e fortalecem nos discentes o conhecimento em relação a disciplina. 

Também proporciona a ideia de criar novas formas de ensinar, abrangendo um amplo conceito 

de ensino-aprendizagem. O programa de monitoria contribuiu e contribui para o 

desenvolvimento do monitor em sala de aula, além de trazer à tona os seus conhecimentos da 
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disciplina alvo do programa, bem como auxiliar os alunos nos conteúdos da mesma, seja na 

explicação de certos conceitos envolvidos nos conteúdos, seja na resolução de dúvidas, pois a 

monitoria é uma atividade que promove a interação, ou melhor ainda, uma troca de saberes 

entre alunos. 
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Resumo. Os recursos educacionais abertos (REAs) são materiais didáticos 

disponibilizados com o intuito de facilitar e democratizar o acesso ao 

conhecimento. Objetivou-se neste estudo identificar as características dos REAs e 

analisar sua aplicação no ensino e aprendizagem de Matemática. O estudo foi 

desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica em bases teóricas sobre os REAs e 

como eles se apresentam no ambiente escolar. Posteriormente, analisou-se alguns 

destes recursos focados no componente curricular matemática. As principais 

conclusões apontam que os REAs são importantes aliados na construção de uma 

educação democrática e seu uso apoiado em adequados objetivos pedagógicos 

possibilita um maior envolvimento dos alunos além de flexibilizar o processo de 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Recurso Educacional Aberto. Possibilidades Pedagógicas. 

Ensino de Matemática. Democratização do conhecimento.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os Recursos Educacionais Abertos (REAs) são materiais didáticos disponibilizados em 

suportes ou mídias digitais de maneira pública ou com licenças menos restritivas, seu principal 

objetivo é possibilitar o acesso e a democratização do conhecimento. Neste trabalho, buscou-

se a analisar como se caracterizam os REAs, quais são as principais licenças utilizadas para 

estes materiais e de que forma eles podem ser utilizados no processo de ensino e aprendizagem 

de conceitos matemáticos. 

Buscou-se também, identificar as dificuldades e possibilidades encontradas na 

utilização dos REAs nas aulas. As possibilidades são inúmeras e estão ligadas principalmente 

aos fatores do livre acesso aos materiais e a maior participação dos alunos nas aulas. Porém as 

dificuldades encontradas pelos professores são justificadas, em sua maioria, pela falta de 

conhecimento sobre o assunto e na dificuldade de encontrar materiais relevantes principalmente 

quando a pesquisa se restringe a língua portuguesa.  

Buscando facilitar e incentivar o uso dos REAs, com enfoque no componente curricular 

de matemática, também se sugere recursos e portais relevantes que podem ser utilizados em 

aula das mais diferentes formas.  

 

2 RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS 

Os recursos educacionais abertos (REAs) são definidos pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO/COL, 2011, p.7) como "[...] materiais 

usados para apoiar a educação e podem ser acessados, reutilizados, modificados e 

compartilhados gratuitamente”. Aplicáveis ao ensino, aprendizado e pesquisa podem ser 

desenvolvidos em qualquer suporte ou mídia, com domínio público ou licenciados de maneira 

aberta, permitindo, portanto, que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. Segundo a 

UNESCO/COL (2011), estas diretrizes delineiam as possibilidades de desenvolvimento desses 

recursos, incentivando sua produção com o intuito de facilitar o acesso ao conhecimento, 

compartilhando materiais de maneira aberta por meio de licenças de uso mais flexíveis, que 

permitem que o material seja aberto e modificado mais facilmente, porém respeitando a autoria.   

Neste contexto, o desenvolvimento de REAs alia-se aos movimentos locais, regionais, 

nacionais e internacionais que buscam facilitar e democratizar o acesso ao conhecimento. Este 

movimento tem como principais participantes os professores, alunos e instituições de ensino, e 
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por meio das possibilidades de publicação de materiais permite que estes sejam autores. As 

bases para o desenvolvimento do REA emergem os processos de colaboração, participação e 

compartilhamento, pois o material produzido por uma pessoa vai sendo aprimorado pelos outros 

usuários dos REAs e publicado novamente. 

Todo conteúdo desenvolvido a partir das diretrizes citadas pela UNESCO/COL (2011) 

e utilizados para fim educacional, são caracterizados como REAs. Entre eles podemos 

encontrar: materiais curriculares, livros, artigos, planos de aula, softwares, jogos, resenhas, 

vídeos, streaming, aplicações multimídia, trabalhos escolares, áudios, e-books, imagens, e 

qualquer ferramenta, material ou técnica que pode ser considerado um bem educacional que 

dissemina o acesso à educação e à cultura. Para que um material didático se caracterize como 

REA, portanto, é necessário que ele atenda inicialmente dois princípios: licenças de uso que 

possibilitam maior flexibilidade e uso legal de recursos didáticos; e, interoperabilidade técnica 

para facilitar seu uso e reuso ou seja, que sejam fáceis de abrir e modificar em qualquer software 

(EDUCAÇÃO ABERTA, 2020). Algumas destas licenças são fornecidas pela Creative 

Commons (2020), que também é um REA. 

 

2.1 Licenças Creative Commons 

A Creative Commons fornece licenças de forma gratuita para aqueles que desejam 

publicar seu REA (CREATIVE COMMONS BRASIL,2020). As licenças mais utilizadas são: 

 CC - BY: Nesta licença o trabalho pode ser alterado ou podem ser criados novos 

trabalhos a partir do original, mesmo que para fins comerciais. Porém deve ser atribuído o 

devido crédito ao autor do original. 

CC-BY 

Fonte: https://www.infowester.com/creativecommons.php 

CC - BY - NC: Nesta licença o trabalho pode ser alterado ou podem ser criados novos 

trabalhos a partir do original, mas não podem utilizar para fins comerciais. Nesta não é 

necessário licenciar os novos trabalhos nos mesmos termos do original. 
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CC-BY-NC 

Fonte: https://www.infowester.com/creativecommons.php 

CC - BY - SA:  O trabalho pode ser alterado ou podem ser criados novos trabalhos a 

partir do original, mesmo que para fins comerciais. Porém deve ser atribuído o devido crédito 

ao autor do original e a licença também deve ser a mesma do original. 

CC-BY-SA 

Fonte: https://www.infowester.com/creativecommons.php 

CC - BY – NC - SA:  O trabalho pode ser alterado ou podem ser criados novos trabalhos 

a partir do original, mas não podem utilizar para fins comerciais. Os novos trabalhos devem 

atribuir o devido crédito ao original e utilizar a mesma licença. 

CC-BY-NC-SA 

Fonte: https://www.infowester.com/creativecommons.php 

CC - BY - ND: O trabalho não pode ser alterado e deve ser mantido em sua totalidade, 

ela apenas permite a redistribuição podendo ter fins comerciais ou não, e com crédito atribuído 

ao autor. 

CC-BY-ND 

Fonte: https://www.infowester.com/creativecommons.php 
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CC – BY - NC - ND: Entre as seis principais licenças esta é a mais restritiva. Nesta 

licença, o trabalho não pode ser alterado e deve ser mantido em sua totalidade, permitindo o 

download e o compartilhamento do arquivo desde que seja dado o devido crédito ao autor. 

CC-BY-NC-ND 

Fonte: https://www.infowester.com/creativecommons.php  

Além destas licenças há também o domínio público, que indica que o autor renunciou a 

todos os direitos autorais. 

Domínio Público 

Fonte: https://www.infowester.com/creativecommons.php 

 

2.2 Dificuldades e possibilidades na utilização dos REA 

 

Um desafio que tem se apresentado aos professores situa-se no processo de filtrar em 

meio a tantas informações disponíveis na rede internet, aquelas que serão relevantes no processo 

de aprendizagem. Segundo Lupepso, Meyer e Vosgerau (2016), frente a este desafio os REAs 

se apresentam como um aliado. Para Vagula (2015) os REAs se constituem num produto das 

práticas de significação dos professores e alunos. Aponta para novas possibilidades de 

transformar o ensino, favorecendo a aprendizagem colaborativa e interativa.  

Desta forma, Long e Haklev (2012) apud Lupepso, Meyer e Vosgerau (2016, p. 1169)  

afirmam que os REAs também contribuem para o uso e popularização das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC), e “A promoção e o desenvolvimento de habilidades para uso 

das TIC é essencial para aprimorar a visão crítica para a seleção de conteúdos disponibilizados 

online e para a cocriação.” (LUPEPSO, MEYER e VOSGERAU, 2016, p. 1170).  

Os REAs também se apresentam como uma possibilidade de um maior envolvimento 

dos estudantes, segundo a UNESCO/COL (2011) pois permitem que eles se tornem mais ativos, 
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desenvolvendo habilidades de produção de materiais numa perspectiva colaborativa. Além de 

possibilitar uma democratização do acesso ao conhecimento, pois “A aprendizagem se torna 

mais flexível em relação ao tempo e ao espaço, o que efetivamente potencializa a colaboração 

e a difusão dos REA.” (SANTOS et al., 2012 apud LUPEPSO, MEYER E VOSGERAU, 2016, 

p. 1169). 

Porém “A preocupação com a qualidade dos REA é um dos maiores obstáculos para os 

professores participantes da pesquisa, principalmente porque há materiais inacabados” (CHEN, 

PANDA, 2013 apud LUPEPSO, MEYER E VOSGERAU, 2016, p. 1172). Esta preocupação 

se justifica no fato de que qualquer pessoa que produza um material pode publica-lo ou realizar 

alterações em materiais já publicados, sendo assim ao utilizar/indicar um REA é necessário que 

o professor verifique a autenticidade das informações ali contidas. Por meio dessa verificação 

pode-se concluir que existe uma escassez de REAs relevantes, isso se apresenta como mais uma 

dificuldade na utilização dos REAs. 

No Brasil, outra questão que desfavorece os REAs é que a maior parte deles ainda é 

encontrado apenas na língua inglesa, sendo pequeno o número destes em espanhol ou português 

(LUPEPSO, MEYER e VOSGERAU, 2016). Também relacionado a nossa realidade existem 

os fatores negativos como a inacessibilidade a computadores, carência de políticas 

institucionais com relação aos REAs e falta de estrutura para o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). 

 

3 REAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

Na área de matemática é possível encontrar alguns REAs que se mostram bem 

fundamentados e desenvolvidos. Desta forma, utiliza-los no processo de ensino como 

ferramentas buscando o maior envolvimento dos alunos tende a trazer resultados positivos. 

Assim, citam-se alguns dos REAs que durante a pesquisa se mostraram relevantes, buscando 

incentivar e auxiliar na utilização dos REAs no processo de ensino-aprendizagem.  

A primeira indicação é um portal de REAs desenvolvido pela Universidade Estadual de 

Campinas com apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria do 

Estado de Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação. O portal se 

chama Matemática Multimídia e possui mais de 300 recursos educacionais de matemática para 
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o ensino médio, entre os recursos é possível encontrar propostas de atividades práticas, vídeos, 

softwares e áudios (UNICAMP, 2020). 

Outra possibilidade é o Livro Didático público para o ensino médio disponibilizado pela 

secretaria de educação do Paraná, foi produzido por diversos professores de forma colaborativa. 

Neste projeto foram elaborados livros didáticos para todos os componentes curriculares. No 

livro de matemática os conteúdos foram organizados em unidades estruturantes: Números e 

Álgebra; Funções; Geometria e Tratamento da Informação (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DO PARANÁ, 2020). 

Uma plataforma que se mostra extremamente relevante, principalmente no processo da 

formação dos professores é a Scielo Books, nela estão disponibilizados diversos livros 

acadêmicos completos ou capítulos disponíveis para download gratuito. Os livros publicados 

passam por um comitê cientifico garantindo a veracidade das informações (SCIELO, 2020). 

O Geogebra é um software que reúne ferramentas para o estudo de Geometria, Álgebra, 

Planilha de Cálculo, Gráficos, Probabilidade, Estatística e Cálculos Simbólicos. Originalmente 

o programa foi criado por Markus Hohenwarter. Atualmente, ele conta com uma equipe de 

desenvolvedores na Universidade de Lins (GEOGEBRA, 2020). O software permite ao aluno 

visualizar as construções matemáticas que ele consegue fazer a partir de seus cálculos, além de 

facilitar a construção de figuras geométricas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os REAs se apresentam como uma importante ferramenta no processo de ensino-

aprendizagem. Suas licenças diferenciadas permitem que sua utilização seja facilitada, 

possibilitando e contribuindo com a democratização do conhecimento. Quando utilizados em 

aulas permitem uma maior participação, envolvimento e protagonismo dos alunos na 

construção de seu próprio conhecimento. 

Desta forma sua aplicação no ensino de matemática tende a facilitar a compreensão dos 

conceitos, o envolvimento e participação dos alunos durante as aulas e possibilitar novas formas 

de organização do ensino de matemática. Muitos REAs também contribuem para a 

desconstrução da matemática vista como uma matéria muito difícil, estimulando o interesse dos 

alunos. 
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Contudo algumas dificuldades se apresentam na utilização destes recursos, uma das 

principais é a escassez de REAs na língua portuguesa, que quando encontrados muitas vezes 

não são relevantes ou não possuem fontes confiáveis. Como forma de auxiliar na superação 

desta dificuldade, neste trabalho expomos alguns REAs relevantes e confiáveis, desejando que 

isto também contribua para a disseminação e ampla utilização dos REAS no ensino de 

matemática.   
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Resumo. O presente artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino 

de matemática para alunos surdos sob a perspectiva da Etnomatemática, com 

objetivo de identificar como pesquisas na área conectam a educação matemática de 

alunos surdos com esta abordagem de ensino, buscando assim a promoção de uma 

aprendizagem efetiva. Para isso foi realizado um levantamento de publicações 

presentes nos anais do Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM). A 

fim de manter a atualidade dos resultados que serão apresentados, foi realizado um 

recorte temporal, apresentando dados de 2010 a 2019. Os resultados oriundos dessa 

pesquisa apontam que a Etnomatemática aparece pouco relacionada ao ensino de 

alunos surdos. No entanto, essa abordagem é muito utilizada quando se trata do 

ensino de matemática para os mais diversos tipos de culturas e povos, a partir de 

conhecimentos prévios utilizados por determinadas etnias. Defendemos que como 

participantes de uma cultura específica, denominada cultura surda, os alunos surdos 

necessitam de um olhar particular para sua aprendizagem, que considere o modo 

como se apropriam do conhecimento e os saberes que já trazem consigo para o 

cotidiano escolar. A Etnomatemática se torna então uma poderosa ferramenta para 

o processo de aprendizagem desse público.  

 

Palavras-chave: Educação de surdos. Ensino de Matemática. 

Etnomatemática  
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, são comuns discursos que vão contra toda forma de discriminação e 

preconceitos dos mais diversos tipos, mas nem sempre isso aconteceu. Na antiguidade, 

comportamentos discriminatórios direcionados às pessoas com deficiência eram corriqueiros e 

estes sujeitos chegavam a ser excluídos do convívio social. Indivíduos surdos também estavam 

submetidos a essas condições.  

Este cenário mostrou indícios de mudanças, especialmente para o público surdo, quando 

Charles Michel de l’Epée (1712-1789) começou a lecionar para alunos com essa característica. 

Observando que estes utilizavam gestos pra se comunicar entre si, l’Epée instituiu o que hoje é 

conhecido como o alfabeto manual de surdos (SOUZA, 2008). Isso foi um marco importante 

para a educação de estudantes com surdez: reconhecer que estes se comunicam e aprendem de 

maneira própria, possuindo uma cultura particular.  

No que se refere especificamente ao ensino de matemática, nosso tema de interesse, 

para que alunos com deficiência auditiva possam aprendem de forma efetiva, é preciso que haja 

uma abordagem que entenda o contexto em que o surdo está presente. Nesse aspecto, a 

abordagem da Etnomatemática pode ser importante. 

A Etnomatemática quando aplicada no processo de ensino-aprendizagem se configura 

como uma abordagem em que se busca compreender a cultura em que os alunos estão inseridos, 

trazendo os conhecimentos matemáticos da vivência do aluno para dentro do contexto escolar. 

Ou seja, a intenção é aproveitar os conhecimentos prévios dos estudantes, originados nas 

situações sociais e culturais, potencializando sua aprendizagem curricular de matemática. 

Incorporar a Etnomatemática como ferramenta para apoiar a educação de alunos surdos pode 

ser uma forma de respeitar suas características culturais, entendendo as particularidades e 

especificidades da cultura surda.  

Considerando essas premissas, este artigo é resultado da pesquisa bibliográfica realizada 

para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de um dos autores, que cursa a licenciatura em 

matemática do IFRJ campus Volta Redonda. O objetivo da investigação foi identificar como os 

trabalhos apresentados no Encontro Nacional de Educação Matemática, realizados entre 2010 

e 2019, relacionam a temática de ensino de matemática para alunos surdos à abordagem da 

Etnomatemática. Os resultados da pesquisa apontam escassez de publicações no ENEM que 
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façam essa correlação, o que assinala que esse pode ser um campo de investigação que merece 

ser explorado. 

 

2 EDUCAÇÃO DE PESSOAS SURDAS E O ENSINO DE MATEMÁTICA  

A educação de pessoas surdas não é um feito da contemporaneidade. A preocupação 

com o ensino e socialização de indivíduos com estas características auditivas iniciou-se há 

muitos anos na França, com a fundação do Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris por 

Abade l’Épée em 1760. Posteriormente, l’Epée começou a lecionar para alunos com essa 

deficiência e ao observar que os mesmos se comunicavam por meio de gestos instituiu o que 

conhecemos hoje como alfabeto manual de surdos (SOUZA, 2008). Este foi um importante 

marco para a educação de estudantes surdos, pois reconhecia que estes se comunicavam e 

aprendiam de maneira particular.  

 A educação de pessoas com deficiência auditiva percorreu uma trajetória do oralismo 

ao bilinguismo. Durante um longo período, numa tentativa de ensinar esse público a falar, 

forçou-se um ensino oralizado. Na busca por fazer a reabilitação da criança surda em direção à 

“normalidade” (GOLDFELD, 2002). Essa concepção oralista estava ancorada na ideia de que 

a língua oral era a única possibilidade para que indivíduos surdos se comunicassem e se 

desenvolvessem cognitivamente (PINHEIRO e ROSA, 2018). De acordo com Pinheiro e Rosa 

(2018), o Instituto Nacional de Surdos (INES) no Brasil, adotou essa perspectiva a partir de 

1880 e o que se verificou foi um período de queda do nível educacional dos estudantes surdos 

se comparado aos ouvintes.  

Depois de muitas discussões e pesquisas ao longo da história da educação de alunos 

surdos, em 1980, no Brasil, se adotou a filosofia do bilinguismo que defende a aprendizagem 

de língua de sinais como primeira língua e a materna como segunda língua (PINHEIRO e 

ROSA, 2018). A adoção da língua de sinais facilitaria a relação dos surdos com o mundo, bem 

como o desenvolvimento de conceitos. Em 2002, por meio da Lei 10.436, a LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais) foi reconhecida legalmente como meio de comunicação e expressão no 

país.  

Apesar dos avanços na educação de surdos e do consenso de que esses indivíduos não 

possuem deficiências cognitivas em virtude da surdez, quando trata-se do desempenho em 

matemática, Nunes (2004) observa que em avaliações padronizadas, como o Programa 
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Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), por exemplo, constata-se que os resultados 

de alunos surdos são bastante inferiores ao de alunos ouvintes na disciplina de matemática.  

O que acontece ao longo dessa caminhada escolar que faz com o que estes estudantes 

apresentem aprendizagem inferior aos alunos ouvintes? A resposta para essa questão não é 

objetiva e simples. Na escola, em especial, grande parte, se não a totalidade do ensino, é 

realizada de maneira visual-auditiva. Nesse sentido, como forma de compensar a ausência de 

percepção auditiva, é necessário que, além da tradução em Libras realizada por um intérprete 

para estudantes surdos, haja a exploração de recursos visuais que permitam ao aluno 

compreender os conceitos trabalhados. Oliveira (2005) afirma que: 

       [...] a inclusão de surdos tem se resumido ao intérprete em sala de aula, mas para 

que esses sujeitos construam conhecimento e desenvolvam competências é 
preciso mais que isso. Toda informação, para ser apreendida e compreendida pelo 

surdo, deve passar e explorar sua competência mais desenvolvida, que é a visual-

espacial (p.29) 

Faz-se necessário então que alunos surdos contem com professores preocupados em 

adotar metodologias que tragam os conteúdos trabalhados de maneira mais concreta e visual 

possível, o que pode favorecer o entendimento matemático. Além disso, é fundamental o 

professor atentar-se ao fato de que estes alunos possuem particularidades que devem ser 

respeitadas no processo de ensino-aprendizagem.  

 

3 CULTURA SURDA E A ETNOMATEMÁTICA 

Indivíduos surdos possuem um jeito particular de se comunicar e estar presente em 

sociedade. De acordo com Oliveira (2005): “pessoas surdas são integrantes de uma comunidade 

com cultura e língua próprias” (p.4). Por esta perspectiva a surdez não é considerada uma 

deficiência, mas uma diferença a ser politicamente reconhecida (SKLIAR, 2011 apud 

CARDOSO, 2016). Strobel (2008) afirma que: cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender 

o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável.  

Partindo desses pressupostos, defendemos que para ensinar alunos surdos é preciso 

entender que eles possuem características e particularidades culturais pautadas principalmente 

em suas especificidades comunicativas. Nesse sentido, tendo como foco o modo como cada 

povo, cada cultura e cada contexto desenvolve sua aprendizagem matemática, a 

Etnomatemática se torna uma ferramenta aliada e imprescindível na caminhada educacional de 

alunos surdos. D’Ambrósio (2001) define Etnomatemática “[...] como matemática praticada 
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por grupos culturais, tais como comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes 

profissionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos 

que se identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos” (p. 9).   

O campo da aprendizagem matemática se relaciona diretamente com o meio ao qual o 

aluno está inserido. Ieno (1999) afirma que: “a matemática acaba por se constituir de um 

produto cultural, de modo que cada povo, cada cultura e subcultura desenvolve sua própria 

matemática” (p.8). Mendes (2009) complementa essa afirmação apontando que na 

Etnomatemática: 

       [...] busca-se recuperar o fazer de cada grupo cultural para poder resgatar esses 

conhecimentos e utilizá-los no ensino-aprendizagem das pessoas desse grupo. 

Desse modo, o aluno parte para seus estudos matemáticos de uma forma cognitiva 

já bem constituída através de sua própria convivência em sua cultura. O 

conhecimento matemático é, portanto, contextualizado para o aluno ajudando-o 

a conferir um sentido intuitivo aos conceitos e procedimentos a serem aprendidos 

(p. 67). 

Podemos verificar a aplicabilidade desses conceitos na vida escolar de alunos de 

comunidades rurais, comunidades indígenas, de alunos que se encontram em outros contextos 

culturais e dos próprios alunos surdos em diversos trabalhos que envolvem Etnomatemática. 

São culturas diferentes que têm em comum a utilização da matemática de forma bastante 

peculiar. Distinta às vezes dos demais povos. É preciso ressaltar aqui que essa matemática 

oriunda de costumes e tradições locais de forma alguma substitui a matemática acadêmica, mas 

ela precisa ser reconhecida como saber. Nesse sentido, o docente deve partir de conhecimentos 

prévios que o aluno traz, oriundos do meio social em que vive, e então apresentar os conceitos 

científicos e suas aplicações  

Um estudo realizado por Melo (2010) com o povo indígena Xerente localizado no 

município de Tocantinía, no estado do Tocantins, revelou descobertas bastante interessantes no 

uso da matemática. O povo Xerente têm um sistema de numeração que é estruturado com a 

presença da natureza e do corpo humano. Outro estudo realizado por Mattos e Matos (2010), 

em um contexto totalmente diferente, observou trabalhadores rurais no plantio de milho. 

Conhecimentos matemáticos como volume, probabilidade e média eram utilizados por 

trabalhadores que muitas vezes não haviam terminado nem mesmo o ensino básico. Isto 

demonstra que a matemática está na vida, faz parte das diferentes culturas, mesmo quando não 

há instrução formal presente.  
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Estes aspectos podem ser percebidos também entre indivíduos da cultura surda. Em um 

estudo sobre como alunos surdos utilizam a matemática para realizar tarefas rotineiras como 

fazer compras, as autoras: Picoli, Giongo e Lopes (2018) fizeram experiências reais com alguns 

alunos surdos e mostram um relato muito interessante sobre como um desses estudantes utiliza 

conhecimentos matemáticos no cotidiano. Sobre a experiência de ida ao mercado por um destes 

alunos uma das autoras discorre:    

       O aluno, para explicar-me, contou o modo como procede no mercado. Ele 

costuma levar consigo uma lista dos itens que devem ser comprados. Se, por 

exemplo, leva uma nota de cinquenta reais, sabe que pode comprar cinco itens 

menores que dez reais, ao passar pelo caixa e obter como troco trinta reais, volta 

ao mercado e compra mais três itens com valores inferiores a dez reais cada um. 

E, se digamos, ainda sobrarem dez reais, volta para escolher um novo item. Ele 

afirmou que não há erro e que, dessa forma, não fica sem dinheiro ou passa 

vergonha. (p.184) 

Esse relato expressa de maneira clara como o estudante em questão utiliza os 

conhecimentos matemáticos no dia a dia. É um modo intuitivo de trabalhar com as noções do 

sistema monetário. Essa forma de utilizar a matemática não deve ser descartada no âmbito 

escolar. É a partir dessas práticas em que o aluno surdo tem confiança que o professor deve 

ensinar o conhecimento formal, corrigindo-o quando necessário de modo a ampliar a 

aprendizagem com objetivo de garantir a apropriação dos conteúdos estabelecidos.  

 

4 METODOLOGIA  

Este estudo se caracteriza como pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico. Por 

pesquisa bibliográfica entende-se o levantamento bibliográfico realizado em livros, periódicos 

e outras fontes sobre as principais teorias existentes a respeito de determinado tema. Há a 

necessidade de um trabalho de investigação atento e minucioso visando buscar o conhecimento 

e base para a pesquisa. (PIZZANI et al, 2012). 

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir da busca nos anais do ENEM (Encontro 

Nacional de Educação Matemática). Decidiu-se por fazer a revisão de bibliografia neste evento, 

pois este se caracteriza como de extrema importância para a comunidade científica no que diz 

respeito ao ensino de matemática. Para garantir a atualidade dos dados, foi realizado um corte 

temporal em todos os anais encontrados, coletando os dados a partir do ano de 2010.  

 No desenvolvimento da pesquisa nos anais do ENEM, foi realizada busca pelos títulos 

de artigos que contivessem pelo menos um dos seguintes termos: Etnomatemática, 
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surdo/surda/surdos/surdas, inclusão/inclusos/inclusivo/inclusiva e auditivo/auditivas. O uso 

desses descritores foi realizado, pois como já apontado anteriormente, o objetivo dessa 

investigação é verificar se há estudos relacionando Etnomatemática e ensino de matemática 

para alunos surdos, e quais são as discussões que fazem.  

Toda a seleção de artigos foi registrada em quadros. Alguns deles serão apresentados a 

seguir. Na busca realizada pelo descritor Etnomatemática foram encontrados 139 textos. 

Destes, somente 02 artigos faziam correlação entre Etnomatemática e ensino de alunos surdos 

conforme quadros I e II. No quadro III, apresentam-se dados com outros descritores e seus 

respectivos números de publicações por evento. 

 

Quadro I: Publicações sobre ensino Etnomatemática nos anais do ENEM 

Edição / Ano Publicações selecionadas a partir do 

descritor etnomatemática 

X ENEM / 2010 32 

XI ENEM / 2013 25 

XII ENEM / 2016 33 

XIII ENEM / 2019 49 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Quadro II: Artigos que relacionam Etnomatemática e ensino de alunos surdos 

Nome do texto Autor Evento Classificação 

Currículo e 

Etnomatemática na 

educação de surdos 

Kátia Martins Rocha, 

Márcia Souza da 

Fonseca 

XII Enem / 2016 Comunicação 

Científica 

O programa 

Etnomatemática como 

um suporte 

pedagógico para o 

ensino e aprendizagem 

de educação financeira 

Rodrigo Carlos 

Pinheiro, 

Milton Rosa 

XII Enem / 2016 Comunicação 

Científica 
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para alunos surdos de 

uma escola pública 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Quadro III:  Publicações sobre ensino de Matemática para alunos surdos nos anais do ENEM 

Edição / Ano Publicações selecionadas a partir dos descritores  

- inclusão 

inclusivo(s) 

inclusiva(s) 

incluso 

auditivo(s) 

auditiva(s) 

audição 

surdez 

 surdo(s) 

surda(s) 

Total 

X ENEM / 2010 9 2 4 15 

XI ENEM / 2013 18 0 16 34 

XII ENEM / 2016 18 0 18 36 

XIII ENEM / 2019 24 0 10 34 

Fonte: Autoria própria (2020). 

A discussão desses resultados será apresentada na seção a seguir. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O quadro I apresenta os trabalhos que traziam o descritor Etnomatemática em seu título. 

Há um total de 141 publicações tratando desta abordagem e foi possível observar que esses 

artigos se relacionam com temas como a educação de comunidades indígenas, quilombolas, de 

pescadores, de comunidades rurais, educação de jovens e adultos, entre outros. Somente 2 

trabalhos relacionavam a Etnomatemática ao ensino de surdos, o que representa um percentual 

de 1,41% dos trabalhos de todo o período compreendido entre 2010 a 2019. Um número pouco 

expressivo, levando em consideração que existe uma cultura surda e que a abordagem 

Etnomatemática trata do ensino de matemática preocupado com os aspectos das diferentes 

culturas. Os únicos 2 textos que relacionam Etnomatemática e cultura surda são apresentados 

no quadro II. 

Tratando especificamente das 2 publicações que correlacionam Etnomatemática e 

ensino de Matemática para alunos surdos, em “Currículo e Etnomatemática na educação de 
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Surdos” as autoras expõem todas as transformações ocorridas nos discursos sobre os surdos 

dando ênfase à questão educacional. O foco desse estudo é priorizar as questões culturais que 

envolvem os surdos e sua maneira de aprender a matemática.  

Nesta publicação Rocha e Fonseca (2016), fazem análises de importantes documentos 

como a Declaração de Salamanca, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) e a 

lei n° 10.436/02 que oficializa a Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) no Brasil. No 

entanto, observando e discutindo esses documentos que têm importante papel para a educação 

de surdos é possível ver que, se tratando de currículo educacional, percebe-se a presença de 

uma matemática predominantemente voltada para a educação de pessoas ouvintes. Uma 

matemática branca e europeia, como as autoras afirmam em seu texto. Para finalizar, o artigo 

traz estudos onde se vê que os conhecimentos matemáticos praticados por pessoas da 

comunidade surda têm suas próprias regras. Se faz presente ali uma matemática cultural, que 

deve ser respeitada e posteriormente, relacionada ao saber matemático científico e acadêmico.  

Já o artigo: “O programa Etnomatemática como um suporte pedagógico para o ensino e 

aprendizagem de educação financeira para alunos surdos de uma escola pública”, é também 

uma comunicação científica que utiliza esta abordagem como um suporte pedagógico em uma 

escola no estado de Minas Gerais. Nessa pesquisa, um dos autores, que é também professor 

pesquisador, relata sua trajetória no ensino da disciplina e a dificuldade encontrada ao ministrar 

um curso com o conteúdo de matemática financeira para uma turma onde havia uma aluna surda 

e não se podia contar com o auxílio de um intérprete da linguagem de sinais. O docente 

compreendeu que era preciso então aprender a linguagem utilizada pela aluna para dar início 

ao processo de ensino. Então, este professor buscou conhecer o alfabeto manual e alguns outros 

sinais. 

Além disso, os autores identificaram então na Etnomatemática, uma possibilidade para 

o processo de ensino-aprendizagem de alunos surdos, sujeitos que possuem um jeito próprio de 

ver o mundo, de se fazer presente no mundo e que, consequentemente, tem um modo de 

aprendizagem matemático único. O conhecimento da linguagem de sinais (mesmo que básico) 

foi importante como uma ferramenta comunicativa para o professor-pesquisador. No entanto, 

ainda se fez necessário que o mesmo não trouxesse apenas sua bagagem acadêmica para dentro 

de sala de aula. Era preciso conhecer o aluno surdo, sua cultura, e então fazer adaptações na 

metodologia de ensino de forma a otimizar os resultados da aprendizagem. Este professor 
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percebeu a necessidade de criar jogos matemáticos, realizar atividades contextualizadas e 

adotar slides para facilitar a compreensão, pois “os surdos utilizam o campo visual como uma 

forma de entendimento e comunicação (PINHEIRO e ROSA, 2016, p. 2). 

Nos dois artigos analisados é possível ver uma convergência no que diz respeito à 

adoção da abordagem Etnomatemática para o ensino de alunos surdos. Apesar disso, há 

aspectos e formas de abordar o tema muito diferentes entre eles. Em um dos trabalhos verifica-

se a preocupação com o contexto que envolve a educação de alunos surdos e o ensino de 

matemática financeira, trazendo a experiência vivenciada no cotidiano escolar. Já no outro 

artigo há uma atenção mais voltada para as políticas e a legislação educacional buscando 

identificar os enunciados sobre os indivíduos surdos e os rumos da educação para esse grupo. 

Ambos os artigos trazem considerações importantes para a reflexão do professor de matemática 

que provavelmente, ao longo da carreira, lidará com estudantes surdos em sua sala de aula 

Em relação ao quadro III, este apresenta os artigos que traziam no título as palavras 

surdos, surda, surdez e todos os outros descritores apresentados na metodologia. Verificamos 

que em 2010 foram publicados 15 trabalhos relacionados ao ensino de matemática para alunos 

surdos. Nas edições posteriores, nos anos de 2013, 2016 e 2019, esse número mais que dobrou, 

mantendo uma regularidade no número de publicações, 34, 36 e 34 respectivamente.  

Estes artigos quantificados no quadro III abordavam a temática da educação de surdos 

tratando de pontos como educação bilíngue, ensino de geometria e álgebra, aplicação de 

tecnologias para o ensino, o despreparo de docentes para o ensino de alunos surdos, resolução 

de problemas, entre outros. Apesar da quantidade considerável de artigos, relatos de experiência 

e comunicações científicas, conforme apresentado, não há nenhum, além dos dois artigos 

encontrados pelo descritor Etnomatemática, que façam relação entre essa abordagem e o ensino 

de matemática para estudantes surdos.  

 

  6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo de nossa pesquisa foi identificar nos anais de um importante evento na área 

de ensino de matemática, o ENEM, como se apresentava a discussão sobre educação de surdos 

e a abordagem Etnomatemática. Concluímos que poucos trabalhos apresentam essa discussão, 

apesar de havermos encontrado nos anais do ENEM muitos artigos sobre a abordagem 

mencionada (141) e também sobre ensino de surdos (119). 
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Observamos também com essa investigação que é possível fazer muitas relações entre 

Etnomatemática e o ensino de matemática para alunos surdos, pois estes têm uma cultura 

própria mesmo vivendo em uma sociedade predominantemente ouvinte. As características 

culturais de participantes da cultura surda devem ser respeitadas em todos os meios em que 

estes se encontrarem, sobretudo no ambiente escolar.   

Enfatizamos, que não obstante a importância do tema e das inúmeras possibilidades de 

relacionar Etnomatemática ao ensino de matemática para estudantes surdos, aparentemente há 

escassez de pesquisas nesse sentido. Defendemos então, que há a necessidade de mais 

investigações que relacionem ensino de matemática para estudantes surdos e a abordagem da 

Etnomatemática. 
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Resumo. Popularizar o conhecimento científico é uma forma de contribuição para
o desenvolvimento social e ampliação da cidadania, entretanto continua sendo um
desafio atual levar este tipo de conteúdo até o público leigo. Este projeto teve como
um dos objetivos a contribuição da disseminação da ciência através das redes sociais.
Outro objetivo deste trabalho foi o de engajar os estudantes participantes em temas
relacionando a Física e demais ciências com história, cultura e arte. A produção
para as redes sociais envolveram a criação de vídeos e publicações de textos/fotos
sobre história da ciência direcionadas ao publico leigo. Os estudantes relataram que
o interesse pela ciência aumentou depois de participar deste trabalho. Ao término do
projeto, dezenas de vídeos e centenas de publicações ficarão como legado nas redes
sociais.

Palavras-chave: Divulgação científica. Redes Sociais. Ensino de física. Alfabe-
tização científica
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1 INTRODUÇÃO

A tecnologia de informação e comunicação atualmente permite criar materiais didáticos
usando multimídia com interatividade, que tornam mais efetivos os ambientes de ensino apren-
dizagem apoiados nas tecnologias de informação de comunicação, as TIC (TAROUCO et al.,
2003).

Há diversas discussões sobre a noção de divulgação científica na academia, como aquelas
desenvolvidas pelo professor Wilson Costa Bueno confirmando a dificuldade em separar divul-
gação e comunicação. Ele define comunicação científica como aquela feita dentro da própria
comunidade científica no intuito de compartilhar resultados de pesquisa e novas teorias. Já a
divulgação científica busca “democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer
condições para a chamada alfabetização científica” (BUENO, 2010, p. 5). Nesta questão, a
definição de alfabetização científica não deve ser encarada como uma apresentação unilateral a
fim de instruir o cidadão sobre a produção científica. Pelo contrário, Bueno reitera que a divul-
gação científica não deve afastar os cientistas do cidadão comum, mas sim “abrir espaço para
aproximação e diálogo e, inclusive, convocar pessoas para debates amplos sobre a relação entre
ciência e sociedade, ciência e mercado, ciência e democracia” (Ibidem, p. 8). Em continuação à
discussão entre divulgação e comunicação científica, Carlos Vogt apresenta outra perspectiva:

Falar de comunicação em lugar de divulgação enfatiza uma relação que representa a
condição prévia para que se possa considerar o tema dos conteúdos científicos, mais
ou menos densos. A tendência recorrente a reduzir o tema da comunicação da ciência
a mera transferência de conhecimento não apenas é uma ilusão, mas frequentemente
produz o contrário da intenção inicial: aproximar, compartilhar e estimular (2006,
p.22).

Consideramos a divulgação científica com fundamental papel não apenas para o fortale-
cimento da construção de democracia e cidadania na sociedade contemporânea, mas também
como lugar central para repensar a epistemologia da ciência. Ainda segundo Bueno, o público a
que se destina a divulgação científica é leigo e não alfabetizado cientificamente e isso faz com
que sintam dificuldades em acompanhar determinados temas ou não conseguem correlacionar a
ciência com a sua realidade cotidiana. Edgar Morin diz que “conhecer e pensar não é chegar
a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza” (MORIN, 2003, p. 59). É
importante que os diferentes campos – científico, religioso, político, etc. – dialoguem entre si
para que as questões complexas do mundo sejam compreendidas, para que haja emancipação
social. Acredita-se que a divulgação científica nas redes digitais se constitui um caminho possível
para o fomento de uma comunicação normativa da ciência, utilizando o potencial do ambiente
digital como meio de integração, socialização, trocas de experiência, informação e conhecimento.
Morin problematiza isso ao assinalar a cultura científica produzida a partir de regras e limitações,
métodos e técnicas; e dividida em diferentes áreas do conhecimento. Teorias e paradigmas
são estabelecidos, mas a reflexão sobre o ser humano complexo e o futuro do conhecimento é
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deixada de lado. Essa falta de complexidade e diálogo da ciência com outras formas de saber
é um risco à própria democracia. Tal impermeabilização científica faz que “enquanto o expert

perde a aptidão de conceber o global e o fundamental, o cidadão perde o direito ao conhecimento”
(MORIN, 2003, p.19). Portanto, justifica-se trabalhar com o objeto da divulgação científica
por estar diretamente ligado à democracia e cidadania, dois pilares fundamentais na sociedade
contemporânea. A comunicação da ciência exige um processo que envolve diferentes grupos e
estratégias diferenciadas. Não podemos afirmar que a divulgação científica é solução exclusiva
da falta de complexização e democratização do conhecimento científico, mas acreditamos ser
um passo válido na aproximação entre os diversos modos de ver, conhecer e entender o mundo.

A proposta de criação de vídeos sobre ciências surgiu como uma proposta de sala de aula
no primeiro semestre de 2019 com uma turma de 3o período do curso de técnico integrado em
automação industrial do Instituto Federal do Rio de Janeiro - campus Volta Redonda. A primeira
tarefa dos estudantes consistiu em criar um nome para o projeto. Dentre várias propostas, foi
escolhida o nome Saientífique, que vem do aportuguesamento fonético da palavras inglesa
scientific. O complemento, ciência do nosso jeito, vem reforçar ainda mais a proposta de criar
uma comunicação utilizando a linguagem própria dos estudantes, como menos rigor nos termos
técnicos e foco nas idéias a serem transmitidas.

Quatro estudantes, de um total de 21 alunos da classe, manifestaram interesse em seguir
com a produção dos vídeos mesmo após o encerramento do semestre letivo, pois nas palavras
dos próprios estudantes, o processo de criação dos vídeos os ’ajudava a ter uma visão mais
humanizada da ciência’. Sendo assim, demos início à segunda etapa do Saientífique, iniciada
no segundo semestre de 2019 e previsto para encerrar no final de 2020, como quatro estudantes
bolsistas de ensino médio e o professor orientador.

Os objetivos deste projeto são:

• Permitir aos estudantes do projeto o envolvimento com temas relacionando Física e cultura
e arte;

• Disseminação da ciência através de publicações em redes sociais.

O vídeos e publicações produzidas são direcionadas ao público leigo. Deste modo a
linguagem mais descompromissada, típica dos jovens, é de grande importância para vencer a
barreira criada pelo analfabetismo científico..

2 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL

A divulgação científica no Brasil, como vemos em Massarani (2002, p. 44 - 45), existe há
no mínimo dois séculos. Uma de suas primeiras aparições foi no início do século XIX, com a
chegada da Corte portuguesa e fim da proibição de imprimir.
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Neste período também surgem as primeiras instituições de Ensino Superior. A partir daí
a ciência, e sua divulgação, avançou a passos lentos no país. No início do século XX, com a
criação da Sociedade Brasileira de Ciências, o fortalecimento do rádio e publicação de várias
obras, a divulgação científica começa a tornar-se mais evidente. Os autores discorrem sobre o
panorama da divulgação científica no Brasil até a atualidade, focando principalmente na grande
mídia (principalmente o impresso), cinema e museus. Eles terminam sua fala ressaltando que
apesar do interesse da academia em relação às atividades de extensão de divulgação científica
terem crescido, ainda há várias limitações. Veja-se:

Tais atividades ainda são consideradas marginais e, na maioria das instituições, não
influenciam na avaliação de professores e pesquisadores. As iniciativas dos organis-
mos nacionais de fomento à pesquisa, que poderiam colaborar com esse processo, têm
sido tímidas, quando não inexistentes, e ainda privilegiam uma visão da divulgação ci-
entífica escorada numa perspectiva que favorece o marketing científico. Certamente
existe um grande potencial de ação nas universidades públicas e nos institutos de pes-
quisas, acumulado em seus pesquisadores, professores e estudantes, mas pouco se faz
de forma organizada para uma difusão científica mais ampla. Parece clara a neces-
sidade de se criar, como tem acontecido em outros países, um programa nacional de
divulgação científica. (MASSARANI, 2002 apud MOREIRA; MASSARANI, 2002,
p.64)

Há de se atentar para o que continua a dizer Massarani (2002), no que diz respeito à
divulgação científica brasileira na contemporaneidade, pois aponta que "tais atividades ainda
são consideradas marginais e, na maioria das instituições, não influenciam na avaliação de
professores e pesquisadores". Ou seja, o Brasil, apesar de liderar a pesquisa e a comunicação
científica na América Latina não consegue também sê-lo na divulgação científica. De modo
geral, podemos dizer que onde se produz ciência não se produz a divulgação científica.

3 REDES SOCIAIS: YOUTUBE E FACEBOOK

A divulgação científica nas redes digitais constitui um caminho possível para o fomento de
uma comunicação da ciência, utilizando o potencial do ambiente digital como meio de integração,
socialização e trocas de experiência, informação e conhecimento. Ela trabalha para promover
uma nova cultura científica na qual o diálogo com a população aconteça de maneira natural. A
plataforma Youtube tem o potencial de cumprir esse papel, especialmente com os jovens, posto
que o consumo de vídeo na Internet tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Desde sua
criação em 2005, o site tem possibilitado o acesso ao vídeo em rede e permitido que os usuários
se tornem também geradores de conteúdo. Trata-se de uma plataforma colaborativa na qual
qualquer usuário pode postar um conteúdo, acordando com as regras de uso.

De acordo com estatísticas do próprio site (YOUTUBE, 2020), mais de dois bilhões de
usuários conectados ao YouTube acessam a plataforma todos os meses. Diariamente, as pessoas
assistem mais de um bilhão de horas de vídeo e geram bilhões de visualizações. A plataforma
evoluiu rapidamente e colabora na circulação de informações com maior velocidade e que
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se tornam mais visíveis para uma variedade de públicos. Essas informações são de diversos
gêneros e formatos. Podem ser publicadas por indivíduos que compartilham sua vida pessoal na
web, por empresas com finalidade comercial, por emissoras de TV exibindo parte da grade de
programação, entre outros.

A produção amadora encontra potencial aceitação neste espaço pretensamente democrático.
Há até uma produção metalinguística, pois encontram-se tutoriais de como se produzir conteúdo.
A plataforma possui uma ferramenta de edição de vídeo online, possibilitando não apenas
a publicação do vídeo, mas sua edição. Ela permite alterar tons de cor, iluminação, áudio,
estabilização da filmagem, etc. Com isso, o domínio de captura, edição e publicação dos vídeos
fica nas mãos do usuário, não exigindo formação específica para esse tipo de ação.

Exceto produções publicitárias, o conteúdo não é executado automaticamente ao entrar
no site. É vital a ação do outro, pois é necessário clicar no vídeo para assisti-lo. Ao abrir a
página, é possível executar, pausar, avançar e rever o vídeo ilimitadamente. Também há o espaço
de comentários em que qualquer usuário pode postar. Para expandir o alcance do conteúdo, a
interface do Youtube também permite a conexão da conta do usuário ao Google e outras redes
sociais, como o Facebook e o Twitter.

É possível acessar a plataforma apenas para assistir algo, entretanto o visitante é convidado
a se engajar ao inscrever-se nos canais, acompanhar os conteúdos e continuar a discussão nos
comentários e outras redes sociais, que possibilitam a geração de vínculos entre usuários. É
um ambiente de produção majoritariamente amadora, mas que exige estratégias a ponto de
conquistar o interesse do outro. Não é apenas a quantidade de cliques que prevalece, mas sim a
capacidade de o conteúdo ser engajador e manter conexões após sua publicação. O conteúdo é
direcionado e invoca uma troca constante, assim cultivando comunidades.

Outra rede social de grande penetração é o Facebook. Atualmente conta com 2.6 bilhões de
usuários ativos segundo anúncio de resultados para investidores feito recentemente (FACEBOOK,
2020). A grande vantagem do Facebook, em relação ao Youtube, é a possibilidade de publicar
imagens, textos e vídeos. Alem disso, há alguns grupos sobre ciência aos quais compartilhamos
nossas publicações, auxiliando na disseminação a publicação.

4 METODOLOGIA

Propomos a utilização de vídeos na modalidade de videoprocesso de Ferrés (1996), no
qual os alunos são os protagonistas da produção do vídeo, participando de todas as etapas do
processo, desde a concepção da ideia até a edição das gravações.

Para a produção dos vídeos, seguimos as etapas descritas a seguir:

1. Encontros semanais: tinham por objetivo o debate de ideias, visando dar subsídios para os
estudantes descobrirem e proporem novos temas; revisão coletiva dos roteiros e dos vídeos,
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antes de serem publicados. Os temas eram propostos tanto pelo professor orientador quanto
pelos estudantes, sendo estes últimos os responsáveis pelas escolhas dos temas a serem
trabalhados. A única restrição imposta para os temas era de que estes não deveriam ser
herméticos, ou seja, explicar a ciência pela ciência, mas se relacionarem com a sociedade
através de aspectos cotidianos, aspectos históricos e/ou culturais.

Figura 1. Reuniões semanais por videoconferência devido à imposição do isolamento social

Fonte: Os autores

2. Pesquisa e Roteirização: momento no qual os estudantes aprofundavam seus estudos sobre
os temas que emergiram na etapa anterior. Os próprios estudantes pesquisavam material
de leitura, recorrendo ao Google e Wikipedia. O professor responsável acompanhava o
material de leitura dos estudantes e, frequentemente, enviava material complementar. Na
sequencia era elaborado o roteiro, o qual seria compartilhado com todo o grupo para leitura
coletiva até chegarmos a uma versão final. Quando o tema de interesse dos estudantes não
pertencia à grande área de conhecimento do professor orientador, este último recorria a
outros docentes para revisarem o roteiro e apontarem se havia ou não erros conceituais no
texto.

3. Gravação: nesta etapa ocorria a gravação propriamente dita. Inicialmente os vídeos eram
capturados com os aparelhos celulares dos estudantes, mas aos poucos a configuração do
ambiente de gravação foi recebendo incrementos como uma câmera DSLR, microfone de
lapela, softbox para melhorar a iluminação e um fundo verde monocromático para a utiliza-
ção da técnica de chroma-key (técnica na qual é possível remover o fundo monocromático
e substituir por outra imagem, durante o processo de edição do vídeo).

4. Edição: de posse da gravação, a etapa seguinte consistiu na edição desse material. A
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Figura 2. Setup de gravação anterior à quarentena devida a COVID-19

Fonte: Os autores

inserção da vinheta, melhoria do áudio, créditos e o descarte dos trechos com falhas e erros
acontecia nesta etapa.

Figura 3. Video editado com inserção de quadro e com técnica de chromakey para troca do fundo.

Fonte: Os autores

5. Publicação: finalizada a edição do material e aprovada pelo professor orientador do projeto,
a etapa seguinte consistia em disponibilizar esse vídeo nas plataformas YouTube e Facebook

5 RESULTADOS

Foi possível perceber o crescente engajamento dos estudantes ao longo do desenvolvimento
do projeto. Inicialmente estiveram mais envolvidos com a parte técnica de como gravar e editar
os vídeos com temas sugeridos pelo professor orientador. Mais adiante, já com certo domínio
da parte tecnológica, os alunos foram se dedicando cada vez mais em leituras diversas sobre
ciências pois "o projeto [é] como uma via de mão dupla, onde primeiramente, é preciso aprende
(sic) ciência para divulgar".
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Este mesmo estudante declarou que percebeu que seu "interesse por aprender coisas novas
tornou-se tão comum a ponto de passar horas pesquisando sobre coisas que normalmente não
gastaria tempo". Tal fala do estudante indica que o objetivo do projeto em envolver os alunos
com temas relacionados à Ciência e sociedade ficou além do esperado, provocando uma mudança
profunda da relação destes com a própria ciência. O estudante complementa que "o projeto
tem me feito repensar meu futuro acadêmico me inclinando cada vez mais a área de pesquisa",
evidenciando ainda mais o impacto deste trabalho, fazendo-o repensar seu futuro acadêmico.

Pode-se ainda mencionar o desenvolvimento de habilidades técnicas por parte dos estudan-
tes, como gravação e edição de vídeos e também melhora na capacidade de comunicação oral e
escrita.

Com relação ao objetivo relacionado à disseminação da Ciência nas redes sociais, vale
fazer a ressalva de que a proposta inicial do trabalho era publicar vídeos somente no Youtube,
todavia, resolvemos experimentar o Facebook como ferramenta de divulgação dos vídeos e
também aproveitar a fanpage do projeto para fazer publicações quase diárias sobre pessoas e
acontecimentos importantes na história da ciência.

O canal SAIENTÍFIQUE https://www.youtube.com/SAIENTIFIQUE/, no YouTube, conta
com aproximadamente 250 inscritos e 5 mil visualizações. Nos últimos 12 meses foram adicio-
nados 13 vídeos e outros vídeos já estão prontos e serão lançados em breve.

Figura 4. Exemplo de publicação de história da ciência no Facebook.

Fonte: Os autores

A fanpage do SAIENTÍFIQUE no Facebook https://www.youtube.com/SAIENTIFIQUE/
conta com mais de 230 seguidores. Foram adicionados 10 vídeos nos últimos 6 meses e já
contam com mais de 1200 visualizações. A ideia de colocar os vídeos no Facebook veio do
fato de termos observado que o alcance de nossas publicações era maior nesta plataforma do
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que no YouTube. Além dos vídeos, há publicações quase diárias mencionando nascimento
ou falecimento de cientistas ou ainda acontecimentos históricos relacionados à data. Essas
publicações com recortes da história da ciência e dos cientistas já alcançaram mais de 20 mil
pessoas.

No geral, em ambas as redes onde o projeto atuou, a interação do público foi basicamente
através de curtidas (likes) e alguns poucos comentários. No Facebook a participação da audiência
também se dava através do compartilhamento das publicações.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia inicial deste trabalho surgiu como uma atividade avaliativa para estudantes do
curso de Ensino Médio Técnico Integrado em Automação Industrial do Instituto Federal do
Rio de Janeiro – campus Volta Redonda. Após o semestre letivo, alguns estudantes mostraram
interessem em seguir produzindo material audiovisual e isto motivou a transformar a proposição
inicial, voltada para a sala de aula, numa proposta de iniciação científica. A proposta foi bem
recebida e integram o grupo dois estudantes bolsistas do programa Jovens Talento da FAPERJ e
dois estudantes bolsistas do CNPq na modalidade Ensino Médio.

No momento a qual os estudantes estavam dominando a composição do setup para gravação
e aprendendo um pouco mais sobre edição de vídeo, foi necessário interromper tudo por conta
da quarentena devido a COVID-19. Diversos roteiros, que dependiam do uso dos laboratórios
da instituição ficaram paralisados e aguardando o retorno, que acabou não ocorrendo. Neste
momento, tomamos a decisão de renunciar à qualidade crescente e seguirmos fazendo os vídeos
com os recursos disponíveis. Importante observar que inicialmente as gravações e edições dos
vídeos eram atividades coletivas presencial e, com o afastamento social, cada estudante precisou
se reinventar para que fosse possível prosseguirmos com o trabalho. Ainda tivemos que lidar
com adversidades imateriais, como ansiedade e desânimo, provocadas pelo afastamento social
prolongado e uma série de incertezas que envolviam a vida acadêmica e familiar dos estudantes.

Ao fim, os estudantes conseguiram superar as adversidades, testaram novos formatos de
narrativa de vídeo e conseguiram cumprir com 90% de nossa expectativa inicial. Ou seja, os
estudantes conseguiram criar 18 vídeos, de uma estimativa inicial de 20 vídeos, no período de 12
meses.

Os vídeos seguirão sendo produzidos até dezembro de 2020, quando terminará a bolsa de
iniciação científica dos estudantes. Até o momento, temos 13 vídeos já publicados e quase 200
publicações relacionando pessoas e acontecimentos a data do dia da publicação. Somados, vídeos
e publicações já alcançaram mais de 20 mil pessoas no Facebook e mais de 5 mil visualizações no
YouTube. Todo o material produzido permanecerá nas redes sociais como legado deste trabalho.

361



REFERÊNCIAS

BUENO, W. C. Comunicação cientifica e divulgação científica: aproximações e rupturas
conceituaiss. Informação & Informação, v. 15, n. 1esp, p. 1–12, 2010.

FACEBOOK. Facebook to Announce Third Quarter 2020 Results. 2020.
https://investor.fb.com/investor-news/default.aspx. Acessado em 04 de outubro de
2020.

FERRÉS, J. Tradução de juan acuña llorens. Vídeo e Educação. 2a. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1996.

MASSARANI, L. Ciência e público: caminhos da divulgação científica no brasil.(org.)
massarani, l.; moreira, i. de c.; brito, f. In: Forum de Ciência e Cultura. Série Terra
Incógnita. v. [S.l.: s.n.], 2002. v. 1, p. 232.

MOREIRA, I. d. C.; MASSARANI, L. Aspectos históricos da divulgação científica no brasil.
Ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da
Ciência–Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ, p. 44–64, 2002.

MORIN, E. A cabeça bem-feita. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, v. 99, 2003.

TAROUCO, L.; FABRE, M.; TAMUSIUNAS, F. Reusabilidade de objetos educacionais. renote.
Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 1, n. 1, p. 1–11, 2003.

YOUTUBE. YouTube para a imprensa. 2020. https://www.youtube.com/about/press/.
Acessado em 04 de outubro de 2020.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).

362



                                                                                                           
                                      

SERMENTES POÉTICAS – CLUBE DE LEITURA LITERÁRIA

Clauber Ribeiro Cruz 1*

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Autor corresponde ( clauber.cruz@ifrj.edu.br )

Grupo temático: Ensino e Formação de Professores 

Resumo. Tendo em vista a relevância do direito à literatura em nossas vidas, este
estudo  objetiva  evidenciar  algumas  nuances  referentes  à  importância  do
letramento literário com os estudantes do Ensino Médio (Técnico)  do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), sobretudo
no  que  concerne  a  sua  formação  integral  enquanto  sujeito.  Posteriormente,
integraremos  a  nossa  proposta  apresentando  o  projeto  de  extensão  Sermentes
Poéticas – Clube de Leitura Literária, como forma ilustrativa de um formato de
trabalho  com  a  Educação  Literária.  Para  fundamentarmos  nossa  prática,
dialogaremos com partes da tese Educação Literária no Ensino Médio (2019), de
Juliana Menezes; com o texto O Direito à literatura (2017), de Antonio Candido;
e com a crônica O primeiro livro de cada uma de minhas vidas (2012), de Clarice
Lispector.  Desta  maneira,  como  um  dos  resultados,  espera-se  obter  maior
afinidade dos envolvidos em relação à leitura do texto literário, a fim de contribuir
para  a  construção  de  cidadãos  críticos  e  responsáveis  pela  transformação  do
amanhã,  já  que  negar  a  experiência  da  literatura  é  limitar  a  capacidade  da
humanidade.

Palavras-chave: Clube de leitura. Educação literária. Letramento literário. 
Literaturas.
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1 INTRODUÇÃO

A literatura  corresponde a uma necessidade  universal  que deve ser
satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar
forma  aos  sentimentos  e  à  visão  do  mundo  ela  nos  organiza,  nos
liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura
é mutilar nossa humanidade.                            Antonio Candido (2017)

                                                                          

O ato de contar e ler histórias é uma prática intrínseca ao ser humano, uma vez que

somos  narradores  natos  de  nossas  próprias  trajetórias.  Muitas  vezes,  narramos  para  não

morrer, ou melhor,  para não deixarmos nossas fabulações perderem-se pelas memórias do

tempo.

Essa declaração nos faz lembrar uma famosa história entoada por Sherazade em  As

Mil e uma Noites (GALLAND, 2015), na qual, para escapar da morte ao casar-se com o sultão

Shariar, cria diversos enredos cativantes a fim de manter-se viva. Assim, para que as criações

literárias permaneçam entre nós, precisamos cultivar essa prática como um ato habitual, com a

finalidade de que a formação do ser seja constituída pela ação transformadora das palavras. 

Nesse sentido, na crônica “O primeiro livro de cada uma de minhas vidas”, de Clarice

Lispector, a narradora-personagem a inicia com a seguinte questão: qual foi o primeiro livro

que marcou sua vida? Muito sabiamente, diz: “[...] Prefiro falar do primeiro livro de cada uma

das minhas vidas [...]” (LISPECTOR, p. 37, 2012). Desse modo, ao longo da narrativa,  a

personagem destaca um determinado livro/autor que fez parte de um momento de sua jornada,

como:  O Patinho feio;  Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato;  O lobo da estepe, de

Hermann Hesse; até chegar a uma de suas maiores admiradoras: Katherine Mansfield.  

Esse caminho trilhado pela narradora mostra a importância da companhia da leitura ao

longo da vida, ou seja: em cada momento, da infância à fase adulta, há uma maturação do ato

de ler. Desse modo, tanto amplia-se paulatinamente a complexidade da densidade narrativa,

partindo dos clássicos infantis a uma produção de maior fôlego poético, quanto as vivências

da personagem.   

Portanto,  tanto  no primeiro  caso quanto  no segundo,  evidenciamos  a  leitura  como

parte integrada às experiências de mundo. Ao termos nossa caminhada inter-relacionada com

os livros, propicia-se a chance de expandirmos nossas perspectivas de visão crítica da vida,
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pois o contato com a fabulação nos humaniza, já que nesse exercício podemos nos colocar no

local do outro.   

No  entanto,  a  prática  da  leitura  é  frequentemente  questionada  no  Ensino  Médio

perante a acusação de que os jovens não leem o quanto deveriam ou o que se espera. Sabemos

que há um desafeto à leitura em nossa contemporaneidade, visto que exige concentração e

atenção, elementos esses considerados de luxo na vida globalizada. Todavia, será mesmo que

essa afirmação procede? O que é considerado leitura para a formulação dessa premissa? Quais

são as bases empíricas para tal afirmação?

Na tese de doutorado realizada pela professora Drª. Juliana Alves Barbosa Menezes –

pesquisa defendida pela UNESP/FCL-Assis em 2019 -, na qual aborda a Educação Literária

no Ensino Médio, a pesquisadora constatou que há uma recorrência de jovens discentes que

leem determinados  títulos,  como:  Percy  Jackson,  de  Rick  Riordan;  O menino do pijama

listrado,  de  John Boyne;  Inocência,  de Visconde de Taunay;  Dom Casmurro e Memórias

póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis; Anjos e demônios, de Dan Brown; A cabana,

de  William P. Young; a  Bíblia;  Crepúsculo, de  Stephenie Meyer;  A culpa é das estrelas e

Quem é você, Alasca? de John Green; Harry Potter, de J.K. Rowling; Guerra dos tronos, de

George R. R. Martin; O senhor dos anéis, de J. R. R. Tolkien; Romeu e Julieta, de William

Shakespeare, entre outros. 

Com apenas essa constatação, podemos revelar que o jovem, de modo geral, lê obras

diversas, com temas variados; além, certamente, do consumo de produtos associados a esses

títulos, visto que muitos ganharam repercussão mundial por meio do cinema, como O Senhor

dos anéis, A culpa é da estrelas, Harry Potter e Crepúsculo. É possível afirmar, também, que

parte  desses  leitores  são primeiramente  envolvidos  pela  sétima arte  e  depois motivados à

leitura impressa. Vemos isso recorrentemente em nossas salas de aula (não desconsideramos o

procedimento inverso também). 

Ainda  com  base  na  tese  da  professora  Juliana,  embora  as  mídias  muitas  vezes

incentivem o conhecimento das obras, há uma série de títulos que permanecem como livros

lidos  sem necessariamente  a  intervenção  midiática,  tal  como  o  caso  de  Dom  Casmurro,

Memórias póstumas de Brás Cubas  e  Inocência; sem contar com uma das mais influentes

obras ao longo dos séculos: Romeu e Julieta.
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Retomando,  portanto,  a  acusação de que os  jovens não leem,  percebemos  que,  na

verdade,  a  crítica  velada  está  justamente  nos  tipos  de  leituras  realizados,  isto  é,  as

consideradas obras massificadas, os famosos  best-sellers. Entretanto, com um olhar atento,

notamos  que  essa  afirmativa  não  confere  totalmente,  haja  vista  que  as  obras  literárias

consideradas como da cultura letrada continuam sendo lidas; sem contar com o aparecimento

de novos autores que têm ressignificado a representatividade dos seres marginalizados pela

própria literatura canônica, como exemplos temos a escritora Conceição Evaristo e sua obra

Olhos d’água (2016), e Cristovão Tezza e seu romance O filho eterno (2007). 

A fim de que os discentes possam conectarem-se com o sentido autêntico da leitura,

ou seja, para que ela ganhe significado em sua vida e seja um instrumento de transformação

social, precisamos fazer as pontes literárias, ou seja: por meio das tais “obras massificadas”,

podemos  motivá-los  à  fruição  diversificada  da leitura.  Vejamos  um exemplo:  a  saga  dos

Jogos vorazes,  de Suzanne Collins,  já é consumida pelos jovens com grande entusiasmo,

nesse sentido, é importante notar que o princípio de manipulação da sociedade presente nesses

livros também se encontra no clássico atemporal 1984, de George Orwell; então, por que não

desenvolvermos caminhos de integração desses títulos? 

Por sua vez, notamos que a Educação Literária é uma prática fundamental na formação

de qualquer cidadão. Ao se tratar de jovens leitores, essa tarefa assume uma responsabilidade

ainda maior, haja vista que estamos lidando com a construção de cidadãos em processo de

formação em um espaço cada vez mais volátil, no qual as relações são muitas vezes frágeis.

Portanto, ao conduzirmos nosso trabalho por uma via significativa, talvez possamos fortalecer

a fruição da leitura como uma alternativa transformadora.   

Assim, as estratégias de trabalho interligadas com projetos de leitura proporcionam

aos educandos diversos benefícios, entre eles, a possibilidade de lerem o seu próprio universo,

isto  é:  reconhecerem-se  como  sujeitos  ativos  na  construção  de  sua  própria  identidade.

Ademais,  paulatinamente,  possivelmente  teremos  indivíduos  com  amplo  repertório

sociocultural  e criticidade diante  dos fatos,  uma vez que a experiência  do debate literário

reflexivo auxilia na configuração da visão de mundo, além de dar forma e significado ao caos

que é inerente a todos os seres humanos.   

O Professor e crítico literário Antonio Candido, no seu estudo  Direito à Literatura

(2017, p. 176), já discutia sobre o assunto e declarava que todos os seres deveriam ter acesso à
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literatura, uma vez que esse contato possibilita a humanização por meio da fabulação. Ou seja,

a experiência literária nos oferece a chance de exercermos, também, a alteridade com base nas

diversas narrativas  e seus personagens, visto que é possível se colocar no lugar do outro,

sentir-se como o outro; por fim, sermos outros.   

Ainda se amparando nessa ideia,  de acordo com Candido (2017, p. 176), ninguém

consegue passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo poético, porque a literatura é

uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Ao

consideramos essa premissa, percebemos que a relação do ser humano com a fabulação é algo

intrínseco e, desse modo, corrobora-se o seu direito e o seu acesso democrático. 

O  sonho  assegura  durante  o  sono  a  presença  indispensável  deste  universo,
independentemente  da  nossa  vontade.  E  durante  a  vigília  a  criação  ficcional  ou
poética,  que é a  mola  da literatura  em todos os  seus níveis  e  modalidades,  está
presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história
em  quadrinhos,  noticiário  policial,  canção  popular,  moda  de  viola,  samba
carnavalesco. (CANDIDO, 2017, p. 176-177).    

Além disso, ao imergirmos no universo ficcional com os olhos voltados para dentro,

retornamos para a realidade diferentes. Quando lemos um livro, fazemos o pacto inicial de

entrarmos na atmosfera literária, em um mundo onde tudo é possível. Deste modo, quando

terminamos, já somos outros, distintos de quem éramos no início. Ou seja, a percepção sobre

si e sobre o mundo foram modificadas, uma vez que o espaço da criação poética altera nossa

relação com o mundo real.   

Apesar dos benefícios incontornáveis da prática leitora, os dados reais do índice de lei-

tura no Brasil são alarmantes. Segundo o Pisa de 2018 (Programa Internacional de Avaliação

de Estudantes), que é realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desen-

volvimento Econômico, no eixo de avaliação de leitura, estamos estagnados nos últimos 10

anos, atrás de 50 países e distantes da média mundial. 

Portanto, notamos que há um longo e árduo caminho a ser trilhado, de modo que ações

relacionadas  à leitura tornam-se extremamente significativas.  Assim sendo, como medidas

para melhorar o quadro descrito, é essencial interseccionar o universo do discente com o do

mundo do conhecimento ainda desconhecido e tornar a realização da fruição literária autênti-

ca, promovendo a formação crítica dos jovens leitores e, consequentemente, dos futuros cida-

dãos do amanhã. 
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Nesse sentido, perante os conceitos formulados, esta ação leitora oportuniza o direito à

literatura como ferramenta de transformação social.  Além do mais, os dados apontam para

duas possibilidades de formação de leitores. A primeira englobando a influência dos veículos

de comunicação (como o cinema e, na nossa era, a internet); já a segunda, diz respeito ao

trabalho desenvolvido pelos  docentes,  “os guardiões  das  bibliotecas”,  em particular  os  de

Língua Portuguesa, que, em sala de aula, com suas estratégias e motivações de leitura, têm

sido agentes na promoção dessa atividade.  

Com base nisso, apresentaremos na sequência um projeto de extensão vinculado à for-

mação de um clube de leitura, o qual integra as comunidades interna e externa do IFRJ Resen-

de e Niterói. Desta maneira, com a formação do Sermentes Poéticas - Clube de Leitura Literá-

ria, almejamos instigar o desenvolvimento sociocultural dos educandos a partir de sua relação

com a literatura universal, para que assim, possamos contribuir para a construção de uma na-

ção com um futuro digno, repleto de indivíduos que possam ser transformados pelo Direito à

Educação Literária.

2 DESENVOLVIMENTO

A ideia para a construção de um clube de leitura como forma de fomento à Educação

Literária  surgiu nas aulas  de Língua Portuguesa realizadas  em 2019 com os  discentes  do

Ensino Médio Integrado ao curso Técnico em Guia de Turismo do IFRJ/Resende. Nesses

encontros, formamos um espaço de fruição e trocas de leituras denominado Roda Literária,

nos quais incentivamos essas atividades como um instrumento de acesso ao conhecimento.

De  modo  a  expandir  a  proposta  no  sentido  de  ir  além  dos  muros  institucionais,

decidimos montar  um projeto de extensão que pudesse agregar  as  comunidades  interna  e

externas  ao  nosso  Instituto  de  Ensino.  Com  isso,  passamos  por  uma  etapa  formativa,

pesquisando  acerca  de  uma  bibliografia  correspondente  à  temática;  participando  de

seminários afins, para que assim, pudéssemos observar a realização de propostas similares e

nos fundamentarmos para a aplicação da iniciativa. Vale salientar que essa ação extensiva foi

elaborada em colaboração com o IFRJ Niterói, reiterando a nossa intenção de disseminação

da leitura em rede.  

Apenas  para  fundamentarmos  nossa  reflexão  no  que  diz  respeito  aos  projetos  de

extensão no âmbito dos Institutos Federais, destacamos que essa Rede Federal de Ensino tem
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como premissa em sua implementação levar em conta as características regionais dos espaços

onde se  encontram,  o  que  também perpassa  pela  ideia  de  territorialidade,  ideia  essa  que

fundamenta o papel social dessas instituições de ensino. Dessa forma, ao analisar a função da

extensão nos Institutos Federais, verifica-se que eles:

[...]  têm como diferencial  o  atendimento  aos  segmentos  sociais  e  ao  mundo do
trabalho com ênfase  na inclusão  social,  emancipação  do cidadão,  favorecendo  o
desenvolvimento  local  e  regional,  a  difusão  do  conhecimento  científico  e
tecnológico, a produção da pesquisa aplicada e a sustentabilidade socioeconômica.
(CONIF, 2013, p. 20). 

Retomando nosso trajeto,  após esse momento,  com a abertura do edital  interno do

IFRJ para fomento aos projetos de extensão, elaboramos a nossa proposta e a submetemos na

expectativa  de  sua  aprovação.  Após  esse  momento,  perante  a  sua  distinta  avaliação,

começamos a pôr em prática a nossa metodologia de trabalho.  

No que  diz  respeito  à  formulação  do projeto  e,  posteriormente,  em sua execução,

buscamos firmar parcerias com os núcleos institucionais afins do IFRJ, tais como: NEABI –

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas -, NUGED – Núcleo de Gênero e Diversidade

–, as bibliotecas e dois projetos de extensão: o Cineclube Quilombo dos Puris, de Resende; e

o  Literatro,  de  Niterói,  já  que  acreditamos  que  essas  inter-relações  são  cruciais  para  as

integrações e a pluralização do repertório de leitura/curadoria a ser construído.   

No que tange às ações práticas, vale ressaltar que, diante do panorama que estamos

vivendo, isto é, o cenário de distanciamento/isolamento social  em virtude da pandemia da

Covid-19, a nossa proposta precisou ser redimensionada para o modo on-line. Se por um lado,

perdemos a vivacidade dos contatos presenciais; por outro, percebemos que a Internet poderia

aumentar  a  projeção  de  nosso  clube.  Assim  sendo,  quando  for  seguro  retornarmos,

somaremos essas ações ao público presencial.  

Dessa  maneira,  consideramos  criar  um  perfil  no  Instagram como  um  modo  de

divulgarmos  e  conectarmos  o público  interessado (@clubedeleituraifrj  –  para aqueles  que

queiram conhecer nosso trabalho). Para isso, reunimos uma equipe de discentes tanto do IFRJ

Resende quanto do Niterói para darmos início à efetivação das ações. Destacamos que os

próprios estudantes/integrantes do projeto tiveram a iniciativa de criar um grupo no What’s

App para facilitar a comunicação da equipe. 

Como  o  nosso  projeto  tem  entre  os  seus  objetivos  dar  voz  e  protagonismo  aos

envolvidos, uma vez que eles mesmos conduzem as publicações do perfil, decidimos fazer
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uma orientação no que diz respeito às formas e possibilidades de criação de uma página de

leitura nas redes sociais, explanando, também, como lidar com a segurança nesse ambiente.

Nesse caso, utilizamos o espaço de reuniões on-line do Google Meet para esse momento de

formação. 

Concomitantemente, um de nossos estudantes projetou uma logomarca para o perfil,

de modo que começássemos a construir uma identidade visual no que concerne às publicações

on-line. Com isso, chegamos a estes resultados:

Figura 1: logotipo do clube de leitura                                 Figura 2: logotipo do clube de leitura

Fonte: Martins (2020)                                                                Fonte: Martins (2020)

Sendo assim, abrimos nossa conta no Instagram e começamos a divulgação, buscando,

desde já, criar redes de contato afins, com o intuito de apresentar o nosso projeto como um

espaço democrático de fomento à leitura e trocas de experiências leitoras. 

A fim de criar um fluxo de trabalho, projetamos um calendário literário e dividimos as

tarefas. Diante disso, entre as nossas primeira publicações, chegamos a estes resultados:

Figura 3: postagem do clube de leitura                            Figura 4: postagem do clube de leitura

         

            
            Fonte:  Cruz (2020)                                                          Fonte:  Cunha (2020)
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Com o objetivo de indicar e apresentar livros/leituras ao nosso público, elaboramos

artes criativas, montamos stories, compomos textos informativos e, sobretudo, deixamos um

espaço  de  debate  entre  o  clube  e  os  nossos  seguidores.  Essas  interações  são  de  grande

relevância,  haja  vista  que disponibilizamos  um ambiente  virtual  de troca  de experiências,

podendo, assim, construir o nosso perfil conjuntamente. Para exemplificarmos, vejamos um

dos textos feitos para a postagem da escritora Lygia Bojunga a seguir: 

Dia da Infância e da Educação Infantil

Hoje  apresentaremos  um  pouco  da  prestigiada  escritora Lygia  Bojunga,  você  a

conhece? Lygia é um dos maiores nomes da literatura infantil/juvenil no Brasil e no mundo.

Em 1982, recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante e tradicional na área

da literatura infantil/juvenil, uma espécie de Nobel de Literatura, concedido pela International

Board on Book for Young People, filiada à UNESCO. Vale ressaltar que essa premiação foi

conferida pela primeira vez a uma escritora na América Latina. 

As  suas  narrativas  têm estilo  fluente,  entre  o  coloquial  e  o monólogo interior,

estabelecendo perfeita comunicação com seu leitor. E aí, se interessou? Vejamos algumas de

suas obras: A bolsa amarela (1976), Tchau (1984), O meu amigo pintor (1987), entre muitas

outras. 

Ficou com vontade de se aventurar pelos livros da autora? Comente abaixo se você já

leu alguns dos seus títulos. Que outros escritores de literatura infantil você conhece? Qual

marcou a sua vida? O  @clubedeleituraifrj está  ansioso por  trocar  essas experiências  com

você!  #LygiaBojunga  #LiteraturaInfantil  #EducaçãoInfantil  #Clubedeleitura  #IFRJ

#EducaçãoLiterária #Livros  

Desse modo, com o objetivo de alcançar um número maior de pessoas interessadas,

construímos com o nosso grupo um diálogo conjunto para descobrirmos maneiras de manter

nosso público motivado a conhecer e a se aventurar no mundo da leitura. Na medida que

lançamos nossas ideias nas redes, percebemos atentamente como elas são recebidas, pois, com

isso, fortalecemos nossas práticas. 

Nesse sentido, após a apresentação e formação inicial do perfil, decidimos criar uma

atividade que pudesse agradecer nossos seguidores (que em apenas duas semanas de vigência

já eram mais de 200) e ampliar a visibilidade do nosso projeto. Portanto, com a realização das

Semanas Acadêmicas  on-line dos  campi Resende e Niterói ocorridas em outubro de 2020,
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decidimos que esse seria um momento oportuno para tal tarefa. Desta maneira, realizamos um

momento  de  declamações  de  texto,  atuações  dramáticas,  música  e  de  depoimentos  de

experiências  leitoras  tanto  dos  nossos  estudantes  quanto  dos  nossos  docentes,  além  de

convidados  especiais,  como o  grupo Guaçatom,  de  Cotia/SP,  e  a  poetisa  Natália  Barros,

também de Cotia/SP, entre outros. Esse momento foi muito especial.

Por  fim,  o  trabalho  só  está  no  começo,  todavia,  a  cada  vez  que  percebemos  o

engajamento  da  nossa  equipe  e  a  resposta  positiva  dos  nossos  seguidores,  notamos  que

estamos  trilhando  um  caminho  importante  no  que  diz  respeito  à  formação  integral  dos

sujeitos, haja vista que a leitura desperta para o conhecimento, amplia as perspectivas diante

dos diversos percursos da vida e, principalmente, instiga o ato da empatia, pois, por meio da

fabulação, podemos nos colocar no lugar do outro, sermos outros. 

3 CONCLUSÃO

Perante ao que foi exposto até o momento,  esperamos que a nossa ação auxilie na

formação dos educandos e das comunidades interna e externa atendidas, já que objetivamos a

sua formação integral e emancipatória, contribuindo para um processo de ensino, pesquisa

extensão e aprendizagem reflexivo e não meramente tecnicista. 

Dessa  forma,  os  envolvidos  podem  notar  a  articulação  de  diversos  saberes  que

integram o ato da leitura por meio de ações que promovem a interdisciplinaridade. Ademais,

tendo em vista  a  falta  de opções  culturais  na região  onde se localizam os  dois  campi,  o

engajamento  e  contato do estudante com produções artístico-literárias  pode ampliar  o seu

universo de referência, colaborando para a transformação social e cultural da região.

Pode-se  apontar,  ainda,  que  os  trabalhos  desenvolvidos  pelo  clube  de  leitura

viabilizam  a  materialização  de  compromissos  éticos  e  solidários  por  meio  do  trabalho

colaborativo em prol do desenvolvimento sociocultural tanto da comunidade interna quanto

da comunidade externa à instituição.

Por fim, vale salientar que a experiência com a literatura não corrompe, nem edifica;

porém, nos humaniza no sentido profundo, porque nos faz viver (CANDIDO, 2017, p. 178). E

essa é uma de nossas intenções: provocar o estreitamento dos educandos e sua comunidade

com o texto e, por meio dele, esperamos que possam ser transformados pelo poder humaniza-

dor da literatura, isto é, aguçando a sua capacidade de provocar o exercício do saber, da refle-
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xão, da empatia com o próximo, da capacidade de penetrar nos problemas da vida, do senso

da beleza, da percepção da complexidade dos seres e do mundo; em outras palavras, nos tor-

nar mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante (CANDIDO,

2017, p. 182).
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Grupo Temático: Ensino e Formação de Professores 

 

Resumo. Este artigo apresenta os resultados do estudo realizado entre 2019-2020 

sobre Avaliação no Ensino de Física. O objetivo foi averiguar como os docentes 

concursados para a disciplina de Física dos Colégios Estaduais de Volta Redonda 

realizam o processo avaliativo dos conteúdos da disciplina para mapear suas 

ações avaliativas. Buscamos as respostas para as seguintes questões: Que 

instrumentos avaliativos utilizam? Qual concepção de avaliação eles têm? Como 

veem a relação Método de Ensino/Avaliação? A metodologia da pesquisa 

utilizada foi a qualitativa do tipo estudo de caso que permite a descoberta e a 

apreensão mais completa do objeto estudado, levando em consideração o contexto 

em que se situa. Devido a pandemia do Covid-19, utilizamos como técnica de 

coleta de dados um formulário online elaborado no Google Form. Dos 14 

docentes concursados para ministrar a disciplina de Física nos colégios estaduais 

9 responderam. Como resultado, obtivemos um cenário mais amplo do processo 

avaliativo no ensino de Física em Volta Redonda. A pesquisa mostrou que as 

provas, os trabalhos e os testes são os instrumentos mais utilizados, no entanto, 

houve outros instrumentos citados o que demonstra que já há um indício de 

diversificação na forma de avaliar dos docentes.   

 

Palavras-chave: Avaliação. Avaliação em Física. Sistema Estadual de 

Ensino   
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1 INTRODUÇÃO 

  Acreditamos que a grande relevância deste estudo, está na sua vinculação direta com 

o cotidiano escolar, por oferecer uma contribuição para refletirmos sobre a prática pedagógica 

avaliativa. Nossa intenção é que os professores de Física (re)pensem sobre suas ações 

pedagógicas no que se refere à avaliação da aprendizagem para melhor atingirem o maior 

objetivo educacional que é promover a aprendizagem eficaz e efetiva pelo aluno. 

Este artigo apresenta os resultados do estudo realizado entre 2019-2020 sobre 

Avaliação no Ensino de Física nos colégios estaduais de Volta Redonda.   

Averiguamos como os docentes concursados para a disciplina de Física dos Colégios 

Estaduais de Volta Redonda realizam o processo avaliativo dos conteúdos da disciplina para 

mapear as ações avaliativas. Buscamos respostas para as seguintes questões: Que 

instrumentos avaliativos os docentes utilizam? Qual concepção avaliação eles têm? Como 

veem a relação Método de Ensino/Avaliação? 

A metodologia da pesquisa utilizada foi a qualitativa do tipo estudo de caso que 

permite a descoberta e a apreensão mais completa do objeto estudado, levando em 

consideração o contexto em que se situa. Devido a pandemia do Covid -19, utilizamos como 

técnica de coleta de dados um formulário online elaborado no Google Form. Dos   14 

docentes concursados para ministrar a disciplina de Física nos colégios estaduais 9 

responderam, ou seja 65% do total. 

Como resultado, obtivemos um panorama um pouco mais amplo da avaliação no 

ensino de Física em Volta Redonda. A pesquisa mostrou que as provas, os trabalhos e os 

testes são os instrumentos mais utilizados, no entanto, houve outros instrumentos citados o 

que demonstra que já há um indício de diversificação na forma de avaliar dos docentes.   

O interesse pela escolha do tema Avaliação em Física: Uma Investigação sobre o 

Processo Avaliativo na Rede Estadual de Ensino em Volta Redonda surgiu por meio dos 

resultados e reflexões apresentados pelas pesquisas anteriores com professores do sistema 

municipal de ensino, da FEVRE. 

Sendo assim, nos sentimos motivados a ampliar este estudo, pois esta aproximação 

com os professores é importante para, além de averiguar, refletirmos sobre as formas e 

concepções de avaliação. Ao traçarmos o perfil das propostas avaliativas utilizadas na 

disciplina de Física no Ensino Médio nos colégios estaduais do município, pudemos analisar 
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as concepções que fundamentam a elaboração dos instrumentos avaliativos propostos pelos 

docentes e discuti-las à luz da fundamentação teórica das atuais formas de avaliação usuais.  

Este estudo passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFRJ e foi aprovado para sua 

realização. 

 

2 AVALIAÇÃO EM FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

Verificamos, por meio dos estudos anteriores, que a avaliação da aprendizagem é um 

tema bastante complexo e de extrema importância, tanto para o trabalho do professor quanto 

para o aluno, posto que “[...] avaliar é dinamizar oportunidades de ação-reflexão, num 

acompanhamento permanente do professor, que incitará o aluno a novas questões [...]”. 

(HOFFMANN, 1995, p. 20). 

Nesse mesmo sentido, segundo Farias (2011), para se ter o entendimento do que seja a 

avaliação é necessário elucidar seu papel na formação discente, bem como, o docente 

posicionar-se quanto aos seus pressupostos, critérios, instrumentos e momentos em que 

devem ocorrer, assim como, definir os momentos de recuperação da aprendizagem. 

Em relação aos pressupostos da avaliação, a autora destaca, com base em Luckesi 

(2000) a necessidade de se diferenciar o ato da verificação do ato de avaliação do 

conhecimento, para que o docente não adote a avaliação com fim em si mesma (verificação), 

mas como meio de atingir o crucial objetivo da escola que é a aprendizagem do estudante 

(avaliação) . 

No que diz respeito aos critérios avaliativos, Farias (2011) deixa claro a importância 

de se estabelece-los, ao afirmar que: 

     estabelecer critérios avaliativos nos exige clareza quanto a objetivos visados 

para, com base neles, apontarmos o que será válido. Os critérios dizem respeito 

aos conceitos, atitudes e habilidades a serem demonstrados pelos alunos quando 

submetidos a avaliação. (...) critérios devem privilegiar não só a habilidade de 

reter conhecimento, mas de processá-lo, construí-lo, utilizá-lo em situações 

reais da vida. (FARIAS, 2011, p. 127)        

Podemos inferir, a partir das colocações da autora, que a avaliação deve envolver o 

sujeito do conhecimento como um todo, concebendo o discente como um ser integral e, nessa 

direção, a autora aponta para o desafio da definição dos instrumentos avaliativos, dos 

procedimentos de avaliação para que sejam coerentes com esse entendimento do processo. 

André e Passos (2001), refletem sobre o tema avaliação e apontam que: 
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é preciso definir o que se almeja com a educação escolar ou quais os objetivos da 

escola para um determinado grupo de alunos. Se o que a escola pretende 

desenvolver sujeitos autônomos, críticos, criativos, que aprendam a raciocinar, 

discutir, argumentar, examinar criticamente os dados disponíveis, justificar suas 

escolhas, então é isso o que se deve avaliar.  (ANDRÉ E PASSOS, 2001, p. 178) 

Segundo as autoras, a avaliação que tem em vista estes propósitos deve considerar a 

realidade dos sujeitos, com suas histórias de vida, família e a comunidade a qual pertencem. 

Considerar a realidade concreta dos docentes que atuam nas escolas, as experiências 

avaliativas que trazem consigo, o que pra eles significa avaliar, que saberes e práticas 

avaliativa já desenvolveram. Afirmam que “a avaliação não deve, assim, se esgotar no 

diagnóstico dos problemas, dos acertos e das falhas, mas ir muito além, preocupando-se 

fundamentalmente com as ações a serem tomadas em função do diagnóstico feito”. (ANDRÉ; 

PASSOS, 2001, p. 178). 

     As autoras destacam a importância de entendermos que a avaliação deve ir além da 

apreciação do desenvolvimento e a aprendizagem do aluno. A avaliação levará a uma revisão 

do processo de ensino: revisão dos conteúdos, dos métodos utilizados, das atividades 

realizadas, das práticas, das relações que se travam em sala de aula, da organização do 

trabalho pedagógico envolvendo todos os elementos do processo educativo escolar. (ANDRÉ; 

PASSOS, 2001). 

    As autoras mostram que devemos entender que para conhecer melhor a problemática 

da avaliação faz-se necessário recorrer a diferentes perspectivas de análise sobre o tema: 

epistemológica histórica, filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica. 

No aspecto epistemológico, por exemplo, deixam claro que devemos ter a 

compreensão que diferentes formas de concepções de construção do conhecimento vão levar a 

diferentes práticas avaliativas. 

Assim, um professor que tem uma concepção de  conhecimento pautado numa 

perspectiva sociointeracionista construtivista que envolve a inter-relação entre as concepções 

piagetianas e vygotskyanas, adotará uma prática de ensino desafiadora, em que a interação do 

sujeito com o outro  tornará possível a incorporação dos conhecimentos e, portanto,  sua 

prática avaliativa deverá ser coerente com a forma de ensinar, ou seja, também desafiadora, 

que mobilize as capacidades mentais dos alunos  e que ao mesmo tempo releve a importância 

do outro no processo de aprendizagem. 
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Nesse sentido, Vasco Moretto (2008) nos apresenta uma visão construtivista de 

avaliação e afirma que o processo avaliativo deve ser significativo e contextualizado, coerente 

com o processo de ensino, oportunizando o ensejo de construção de conhecimento e de mais 

aprendizado. 

Segundo Luckesi (2018), a avaliação, em todos os níveis e modalidades de ensino, 

para que seja justa, deve ser realizada de acordo com procedimentos consistentes para garantir 

ao gestor da sala de aula, o professor, informações verídicas da aprendizagem satisfatória dos 

estudantes e do sucesso das suas ações pedagógicas. 

Passando à análise de como as práticas avaliativas se dão no cotidiano do ensino de 

Física, os estudos de Lima, Tenório e Bastos (2010) destacam que, geralmente, predomina a 

forma tradicional de avaliar, destinada a obter respostas exatas e corretas dos problemas. 

Para Carvalho Júnior (2011) o processo avaliativo deve ser valorizado como um 

momento de aprendizagem para os estudantes. “Por isso, as situações de avaliação devem ser 

profundamente refletidas pelos docentes e estarem em plena conexão com as necessidades de 

formação dos estudantes”. (CARVALHO JÚNIOR, 2011, p. 87). Segundo o autor, os 

instrumentos avaliativos devem ser construídos com cuidado, pois serão eles os indicadores 

das aprendizagens efetivas dos estudantes 

 

3 METODOLOGIA: OS CAMINHOS PARA REALIZAR O ESTUDO 

Para a consecução do estudo utilizamos a abordagem qualitativa e a pesquisa do tipo 

estudo de caso por considerá-las as mais adequadas por permitir ao pesquisador a descoberta e 

a apreensão mais completa do objeto estudado, levando em consideração o contexto em que 

se situa. Por permitir, também, a exploração, a experimentação, a descoberta, a flexibilidade e 

a transformação da realidade e adaptar-se aos objetivos que se configuram neste estudo, 

porque “numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.18). 

Devido à pandemia de covid-19, que causou o isolamento social e fechamento dos 

colégios a partir de 13/03/2020, e ao tempo de tramitação da pesquisa na Secretaria Estadual 

de Educação - SEEDUC  Regional do Médio Paraíba ao qual os colégios de Volta Redonda 

pertencem  e no Comitê de Ética em Pesquisa do IFRJ, não conseguimos entrar nos colégios 
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estaduais para a realização das observações das aulas, recolher as propostas de avaliação  e 

nem entrevistar diretamente os professores, como previsto anteriormente. 

Os métodos de coleta de dados seriam a entrevista e a análise documental, permitindo 

um contato pessoal dos pesquisadores com o fenômeno pesquisado.  

Consequentemente, tivemos que mudar o instrumento de coleta de dados, utilizando 

como técnica um questionário online via Google Form. Os participantes deste estudo foram 

14 professores concursados para a disciplina de Física dos Colégios de Ensino Médio da Rede 

Estadual de ensino de Volta Redonda. Deste, 9 responderam.  

O perfil dos professores concursados para a disciplina de Física nos mostra que desses 

9, 3 são formados em Física; 2 são formados em Matemática; 1 é formado em Física e 

Engenharia Metalúrgica; 1 é formado em Matemática e Engenharia Civil; 1 é formado em 

Física, Matemática e Engenharia Elétrica; 1 é formado Engenharia Metalúrgica. O gráfico a 

seguir mostra a quantidade de professores formados em cada uma das áreas citadas acima: 

Gráfico 1: Formação acadêmica dos professores entrevistados. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2020) 

Em média, esses professores têm cerca de 25 anos de formado. A faixa de tempo de 

formado desses docentes varia entre 11 a 35 anos. O seguinte gráfico mostra a relação entre 

quantidade de professores e tempo de formação: 

Engenharia Civil 

Engenharia Metalúrgica 

Engenharia Elétrica 

Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Física 

0 1 2 3 4 5 6 

Quais formações acadêmicas você possui? 

380



 

 

 

Gráfico 2: Tempo de formado dos professores entrevistados. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2020) 

Percorremos as seguintes etapas: primeiro realizamos a continuação do levantamento 

bibliográfico sobre o tema Avaliação e Avaliação no Ensino de Física. Esta etapa permeou 

todo o processo do estudo, pois é fundamental para podermos discutir as atuais formas de 

avaliação utilizadas no Ensino Médio nas escolas do sistema estadual de ensino de Volta 

Redonda.  

Em seguida, realizamos a coleta de dados por meio de um questionário online através 

do Google Form, enfocando como se desenvolve o processo avaliativo e as concepções que 

fundamentam a elaboração destes. O formulário teve 14 perguntas entre objetivas de múltipla 

escolha e subjetivas de respostas longas.   

Depois realizamos nossas análises a partir dos conteúdos das respostas fornecidas 

pelos docentes que responderam ao questionário. Elegemos as seguintes categorias para a 

análise do conteúdo das respostas: Concepção de Avaliação, Instrumentos Avaliativos, 

Relação Método de Ensino/Avaliação. 

Na última etapa, com base nas análises e no confronto com a fundamentação teórica, 

pudemos realizar um diagnóstico do processo avaliativo nos colégios estaduais de Volta 

Redonda. 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, e aprovado para 

realizarmos a coleta de dados junto aos professores. 
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4 ANALISANDO E DISCUTINDO OS RESULTADOS    

Como dissemos, elegemos categorias para a análise do conteúdo das respostas, sendo 

elas: Concepção de Avaliação, Instrumentos Avaliativos, Relação Método de 

Ensino/Avaliação. 

Em relação à primeira categoria Concepção de Avaliação abordamos o que significa 

avaliação, as teorias que embasam a forma de avaliar e a relação formação docente/forma de 

avaliar.  

No que se refere ao significado de avaliação, os professores se dividiram nas 

categorias apontadas por Farias (2011), entre associar o processo avaliativo à verificação ou à 

forma de compreender a aprendizagem dos alunos. A primeira categoria (verificar) aparece 

expressa nas seguintes respostas:  

É verificar o quanto o aluno absorveu do conhecimento passado para ele.  

Medir o nível de entendimento dos assuntos abordados na disciplina. 

Identificar o nível de aprendizado do discente.  

Já algumas respostas dadas pelos professores, apresentam ideias que mais se 

aproximam da avaliação no sentido de compreender, não apenas, o que o aluno aprendeu, mas 

também repensar os percursos do ensino desenvolvido como meio para promover a 

aprendizagem destes (FARIAS, 2011).  

Verificar se o aprendizado do aluno foi efetivo e se o ensino ministrado pelo 

professor foi eficaz.  

Avaliar as práticas adotadas e o empenho dos alunos.  

Acompanhar o desenvolvimento do aluno e replanejar as estratégias de ensino. 

Avaliar é "medir" o conhecimento adquirido pelos alunos e verificar se as 

metodologias aplicadas estão surgindo efeito. 

 Ainda em relação a concepção de avaliação, quatro professores dizem se identificar 

com uma concepção de ensino construtivista; 2 se identificam com uma concepção tradicional 

de ensino; 3 dizem alternar concepções.   

382



 

 

 

Gráfico 3: Concepções pedagógicas dos professores entrevistados. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2020) 

Vimos nas respostas que não há unanimidade quanto a concepção de avaliação entre 

os professores. Consideramos que a concepção de avaliação reflete a concepção de ensino e 

vice-versa. Pois, como afirmam Vasco Moretto (2008) e André e Passos (2001) a concepção 

de conhecimento adotada pelo docente interferirá na prática de ensino e na prática avaliativa 

consequentemente.  

Quanto à relação entre formação docente e forma de avaliar, ainda presente na 

primeira categoria de análise, destacamos as seguintes respostas para a pergunta: A sua 

formação acadêmica influencia sua forma de avaliar? Como? 

Sim, e como professor sempre procuro avaliar para verificar o nível de aprendizado 

e decidir sobre ações pedagógicas a serem tomadas.  

Não influencia. 

Em partes. Possibilitou a habilitação para exercer a profissão, contudo a prática 

docente foi o principal norteador na prática avaliativa. 

Novamente, percebemos dualidade de concepção entre os professores. Nas três 

respostas destacadas, se observa que apenas um professor enxerga relação entre os 

conhecimentos adquiridos na formação e os modos de conduzir suas práticas pedagógicas. 

Nas duas outras falas destacadas, ou se minimiza a influência da formação ou se destaca o 

próprio cotidiano escolar como norteador das ações avaliativas desenvolvidas com os alunos. 

Em relação à segunda categoria Instrumentos Avaliativos, abordamos os 

instrumentos e os critérios avaliativos adotados.   

Percebemos que todos os professores utilizam provas e trabalho como instrumento 

avaliativo; 6 professores utilizam também testes e participação em aula; 4 utilizam 
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experimentação; 3 utilizam seminários; 1 utiliza trabalho em equipe em sala de aula; 1 utiliza 

autoavaliação; 1 utiliza mapa conceitual. O gráfico abaixo mostra a relação entre os 

instrumentos avaliativos usados e a quantidade de professores que os usam. 

Gráfico 4: Instrumentos avaliativos usados pelos professores entrevistados. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2020) 

Podemos verificar que prova é o instrumento avaliativo utilizado por todos os 

professores. Similar a este instrumento, também temos a adoção de testes (6 professores) que 

funcionam de maneira muito parecida àquela, quando não idêntica. Não podemos 

desconsiderar a prova como importante meio de avaliação dos alunos. No entanto, é 

necessário destacar que conforme aponta Luckesi (2000), esta ferramenta avaliativa muitas 

vezes dificulta o processo de aprendizagem, podendo causar traumas e dificuldades pela 

forma como é conduzida no cotidiano escolar. 

No que se refere a terceira categoria Relação Método de Ensino/Avaliação, 7 docentes 

afirmam fazer uma prova com o mesmo nível de dificuldade dos exercícios em sala e 2 dizem 

desafiar mais os alunos na prova do que em sala de aula. 

E no que se refere a resposta sobre a questão relativa a esta relação entre forma de 

ensinar e de avaliar destacamos diferentes tipos de respostas para ilustrar nossa discussão: 

Tem muito a ver. Cobro o que eu ensinei, mas não cobro as respostas de avaliação 

do mesmo jeito que mostrei para eles. O aluno deve mostrar o seu conhecimento se 

expressando do jeito que ele aprendeu. Cabe a mim saber se a visão dele foi correta 

ou não, para eu poder esclarecer as suas dúvidas e corrigir os conceitos não 

entendidos.   

Sem conexão uma com a outra, reconhecendo que essa situação é errada. 

Uma avaliação deve contemplar o que foi de fato ensinado. 

Diretamente associadas. 
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Nunca pensei nisso. 

A avaliação norteia o ensino. Percebo como forma de avaliar, aquela que me dá 

subsídios para planejar como ensinar naquele momento, aquela habilidade. 

Essas respostas indicam que há pensamentos divergentes entre os docentes quanto a 

relação método de ensino/avaliação. Alguns não percebem essa importância, como nos 

mostram Moretto (2008) e (André; Passos, 2001) quando afirmam que se deve haver  

coerência entre esses elementos do processo de ensino para que a avaliação seja justa como 

afirma Luckesi (2018). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo nos oportunizou ampliar o entendimento sobre o cenário dos processos 

avaliativos em Física em Volta Redonda através da visão dos professores concursados para a 

disciplina na rede estadual de ensino. 

Ao longo do estudo conseguimos responder as questões que moveram esta 

investigação, quais sejam: Que instrumentos avaliativos utilizam? Qual concepção de 

avaliação eles têm? Como veem a relação Método de Ensino/Avaliação? Pois, no decorrer das 

análises de suas respostas foi possível captarmos suas concepções de ensino e avaliação, 

averiguarmos quais os instrumentos avaliativos que utilizam e entendermos a visão que 

possuem sobre a relação ensino/avaliação.  

Passamos por alguns percalços para a concretização deste estudo, principalmente 

referente a coleta de dados, pois gostaríamos de ter realizado entrevistas presencialmente para 

se ter o contato mais próximo com os docentes, o que infelizmente não foi possível devido ao 

isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus.  

Apesar de não conseguirmos realizar a pesquisa da forma como desejávamos, o 

levantamento bibliográfico nos abriu a possibilidade de uma nova pesquisa e nos instigou a 

ingressarmos em novas reflexões sobre os processos avaliativos em Física em que vamos ter a 

oportunidade de levar adiante a discussão sobre esta temática.  
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      Resumo: Como o livro didático é uma das principais referências usadas na 

elaboração de uma aula, o foco desse estudo será este recurso com ênfase na 

Resolução de Problemas. O interesse pelo tema se deve ao fato de a maioria dos 

alunos disléxicos, não terem apoio no que diz respeito às estratégias viáveis para o 

desenvolvimento da sua aprendizagem. Como problema de pesquisa, almeja-se 

responder: que estratégias podem ser consideradas viáveis para auxiliar na 

Resolução de Problemas de Física para um aluno disléxico do Ensino Médio? Como 

metodologia busca uma pesquisa qualitativa de caráter documental por explorar 

informações nos manuais do PNLD e bibliográfica para a investigação sobre 

Dislexia e Resolução de Problemas de Física. Ademais, as atividades de intervenção 

aplicadas a um estudante com Dislexia envolvem a resolução por meio de lápis e 

papel até o uso de simuladores para analisar se favorecem ou não esse trabalho. 

 

Palavras-chave: Dislexia. Função Executiva. Resolução de Problemas. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) atende a um conjunto 

de ações voltadas para a organização de obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros 

materiais de apoio à prática educativa, destinados aos alunos e professores das escolas públicas 

de educação básica do país (BRASIL, 2017).  

As escolas participantes do PNLD recebem materiais de forma regular e gratuita. 

Portanto, trata-se de um programa abrangente, que estabelece um dos principais instrumentos 

de apoio para um meio de ensino-aprendizagem nas escolas beneficiadas (BRASIL, 2017). 

Dessa forma, este artigo tem como foco a discussão sobre a resolução de problemas de 

Física apresentados nos livros didáticos do PNLD e como esses problemas são apresentados 

para estudantes, com ênfase nos disléxicos.  

De acordo com Martins (2001), a dislexia é uma necessidade especial. Isso não quer 

dizer que a pessoa tem uma deficiência mental, física, auditiva, visual ou múltipla. Um disléxico 

não é disléxico porque teve seu desenvolvimento comprometido em decorrência de fatores 

como gestação inadequada, alimentação imprópria ou nascimento prematuro. 

A maioria dos estudantes disléxicos, não possui apoio nas escolas no que diz respeito 

às estratégias viáveis para o desenvolvimento da sua aprendizagem.  Ademais, os professores 

(em sua maioria), não possuem auxílio e formação suficientes para que possam efetivar práticas 

que promovam o crescimento acadêmico dos disléxicos.  

Reescrevendo o problema com suas próprias palavras, usando diagramas ou figuras 

representando a situação e reconhecendo o seu objetivo (COSTA; MOREIRA,1997), são 

sugestões nas quais os alunos identificam as informações que podem ser relevantes na análise 

dos problemas, relacionando-as com as hipóteses caso seja necessário. 

Desse modo, o objetivo deste trabalho é mostrar os possíveis caminhos para a prática 

docente no que se refere ao processo de resolução de problemas de Física no ensino médio 

direcionados aos alunos disléxicos. 

Assim, propõe-se uma abordagem de resolução de exercícios, utilizando procedimentos 

com lápis e papel e simuladores. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Dentre os conceitos sobre a dislexia apontados por diferentes autores da área médica e 

educacional, cita-se o conceito da Associação Brasileira de Dislexia (ABD), geralmente usado 

nas pesquisas de neuroanatomia e neuropsicologia: 

A dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de 

aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no 

reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em 

soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente 
fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades 

cognitivas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISLEXIA, 2016). 

No site da ABD consta que a dislexia apresenta indícios desde a pré-escola, tais como: 

dispersão, atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem, dificuldade de aprender rimas e 

canções, fraco desenvolvimento da coordenação motora, entre outros (ABD, 2016). 

Maria (2007), afirma que os disléxicos também possuem boas habilidades e são capazes 

de usá-las em benefício próprio quando necessário. São elas: capacidade de utilizar seu dom 

mental para alterar ou criar percepções; pensar e perceber de forma multidimensional 

(utilizando todos os sentidos); condições de criar imagens vívidas; aprender com mais 

facilidade fazendo experimentos, observações fazendo o uso de recursos visuais.  

De posse dessas habilidades, os disléxicos podem aperfeiçoar seus estudos por exemplo, 

com apresentação de figuras, gráficos, ilustrações para acompanhar o texto impresso, 

contribuindo no entendimento na resolução de problemas. 

Para desenvolver essas habilidades é preciso uma intervenção do professor. Os 

disléxicos conseguem ter destaque nas áreas de empreendedorismo, ciências, artes, esportes, 

engenharia e arquitetura. Com a ausência da intervenção muitos deles acabam seguindo para o 

meio de tráficos, abandonam a escola, uso contínuo de álcool ou de criminalidades 

(DOMLEXIA, 2019). 

Essas intervenções são importantes para que o disléxico possa desenvolver suas 

potencialidades e no seu tempo. O trabalho de uma equipe multidisciplinar, formada por 

psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagoga, conforme citado a Associação Brasileira de Dislexia, 

é primordial neste processo.  Com essa intervenção é possível ajudar os disléxicos a fluir as 

habilidades ao seu favor para resolver não só problemas de físicas, mas também no dia a dia do 

disléxico essas habilidades podem ser discutidas através das funções executivas que será a nossa 

parte principal da pesquisa. 
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As crianças com dislexia apresentam um déficit de funções executivas (FE), inferior ao 

desempenho do grupo controle nas atividades de memória de trabalho (REITER et al, 2005). Já 

nas avaliações conceituais as crianças disléxicas podem apresentar um ótimo desempenho em 

formações de conceitos que não sugerem aplicações de complicações, como cálculos (REITER 

et al, 2005). 

De acordo com Kaufman (2011): 

As FE representam um construto multifatorial que envolve componentes como: 

planejamento, flexibilidade mental, estratégias cognitivas, memória operacional, 

fluência, controle inibitório, dentre outros (KLUWE-SCHIAVON, VIOLA; GRASSI-

OLIVEIRA, 2012). Tanto a atenção como as FE possuem relação com a habilidade 

de leitura e escrita, na medida em que atuam em todas as etapas do processamento das 
informações: recepção dos estímulos, processamento, planejamento e organização de 

respostas (KAUFMAN, 2011). 

No que se refere às habilidades de se resolver problemas em Física, o planejamento, a 

flexibilidade mental e as estratégias cognitivas constituem elementos essenciais para que o 

processo ocorra de forma satisfatória. 

Essa constatação é sustentada pelo estudo de Diamond (2013) que descreve as funções 

executivas como sendo um controle executivo top-down, ou seja, age de cima para baixo, do 

controle mental ao comportamento, que é ativada quando há necessidade de concentração e 

atenção voluntárias (DIAMOND, 2013). 

A autora ainda classifica as FE em duas categorias: complexas e principais. Estas 

categorias são compostas por seis construtos, que são a memória de trabalho, flexibilidade 

cognitiva, controle inibitório (FE principais), planejamento, resolução de problemas e 

raciocínio (FE complexas).  

A memória de trabalho, tanto a verbal quanto à viso espacial, estão ligadas ao processo 

cognitivo de resolução de problemas. Inibir distrações ambientais e manter o foco na resolução 

são características altamente desejáveis ao estudante que executa este tipo de tarefa. 

Outro constructo importante a ser considerado neste estudo é o que a Pazeto (2016) 

denomina de flexibilidade cognitiva. O ato de “pensar fora da caixa”, oportuniza o estudante 

a pensar sob perspectivas e ângulos diferentes, procurando caminhos que o levem a uma 

possível solução.  

Quanto à inibição, Diamond (2013) está se referindo ao controle de impulsos, também 

conhecido como controle inibitório, podendo ser definida como a habilidade de inibir 
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comportamentos não adequados ou impulsivos e realizar uma ação mais adequada e 

contextualizada.  

A flexibilidade como uma mudança de perspectiva, isto é, pensar sobre algo de uma 

maneira diferente é descrita por Diamond (2013).  Por exemplo, se a forma de resolução de um 

problema não funcionar num determinado contexto, pode ser que uma nova concepção deva ser 

considerada, ou seja, uma nova flexibilidade de pensamento deve ser ocorrida.  

A memória de trabalho também faz parte do conjunto das funções executivas. É aquela 

que dispõe de um processo adicional, permitindo a conservação das informações por mais 

tempo. Isso é feito por meio de ativação de registros já armazenados no cérebro, tornando-os 

acessíveis à consciência para o uso na ocasião (COSENZA; LEONAD, 2011). Ou seja, uma 

informação pode trabalhar a memória por inúmeras vezes com a intenção de não ser esquecida, 

e fazendo associações com alguns objetos ou pistas referentes à informação. 

Esses três construtos descritos compõem as funções executivas principais e são elas que 

dão a base para o desenvolvimento do raciocínio, resolução de problemas e planejamento 

(DIAMOND, 2013).  

Assim sendo, considerando-se a importância do processo de aprendizagem e os vários 

aspectos cognitivos envolvidos, é imprescindível ações que identifiquem as habilidades do 

disléxico e as dificuldades a serem trabalhadas. Geralmente, uma equipe multidisciplinar deverá 

ser responsável pelo acompanhamento do estudante com dislexia oferecendo orientações para 

os professores e para a família. No caso das escolas, o orientador educacional deverá realizar 

esse papel.  

 

3 METODOLOGIA 

 Para contemplar os objetivos deste trabalho efetivou-se uma pesquisa de abordagem 

qualitativa com procedimentos bibliográficos e documentais. Os manuais do PNLD foram 

consultados e outros referenciais por apontar informações sobre a dislexia e resolução de 

problemas de Física. A partir disso, algumas propostas foram elaboradas no que se refere a 

resolução de problemas de Física para estudantes disléxicos.  

Buscou-se nos manuais do professor dos livros didáticos do PNLD para o ensino médio, 

algum tipo de orientação para os professores da disciplina de Física. Em seguida, selecionou-
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se alguns problemas dos livros para planejar propostas de intervenção com disléxicos com a 

resolução de problemas usando lápis e papel e simuladores.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão explicitados alguns problemas do manual do professor dos livros do 

PNLD e os possíveis impactos para os estudantes com dislexia. Uma resolução será sugerida 

usando lápis e papel e outra com o uso de simuladores. 

Figura 1: Enunciado 

 
Fonte: Aurelio e Toscano (2016) 

 

A questão explícita na figura 1 envolve a compreensão de como a energia mecânica se 

conserva em um sistema. O estudante também deve conhecer conceitos como deformação na 

mola, constante elástica, energia potencial elástica e energia cinética.  

Sobre o cálculo da energia cinética do objeto ao abandonar a mola, solicitado no item 

(c), o estudante disléxico tende a não organizar seu pensamento para resolver a questão. Este 

comportamento, comum entre os disléxicos, deixa claro que existe uma dificuldade em 

organizar as ideias e ordenar os fatos.  

Isso se deve ao fato de existir um comprometimento de outras FE, como a flexibilidade 

cognitiva, que é o ato de “pensar fora da caixa” propondo novas soluções e do controle 

inibitório, que representa um fator essencial para o planejamento e organização das ideias. 
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Ao analisar o manual do professor do referido livro didático não foi encontrada 

nenhuma orientação quanto à estratégia de resolução desse problema que possa ser diretamente 

relacionado as pessoas com dislexia. Portanto, cabe enfatizar que o professor deve proporcionar 

em sua explicação, ações que promovam as habilidades citadas anteriormente, dispondo de 

recursos visuais e esquemáticos que possam facilitar a compreensão do que se quer estudar com 

este problema.  

De forma análoga ao procedimento sugerido na resolução de problemas de lápis e papel, 

escolheu-se uma questão que tem proposições passíveis de serem resolvidas com o uso de 

algum simulador disponível na página do PhET (Physics Education Technology Project) que 

são simuladores desenvolvidos pela Universidade do Colorado. 

Para esta atividade, sugere-se que o estudante tenha 20 minutos para resolver a questão. 

Sabendo que aos estudantes disléxicos e com outros transtornos de aprendizagem podem ser 

promovido um tempo maior para realização das atividades. 

 O professor deve explicar as funções do simulador e como e poderiam ser usadas para 

a resolução da questão. O estudante com dislexia deve ter a possibilidade de inserir os valores 

numéricos do problema no simulador e executar a simulação para verificar como o fenômeno 

físico ocorre conforme a figura 2.  

Figura 2: Simulador de plano inclinado do PhET 

 
 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/ramp-forces-and-motion 
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Neste simulador, o usuário pode escolher o objeto a ser posto em movimento, a 

inclinação do plano, a força aplicada ao objeto, o tipo de superfície (com ou sem atrito) e as 

indicações das grandezas vetoriais presentes no problema. O processo de interação entre 

professor e estudante é fundamental para que capte as dificuldades e habilidades que o disléxico 

possui. Com o uso do simulador, a comunicação parece estar mais viabilizada do que com a 

utilização apenas das representações em lápis e papel. 

Como sugere Maria (2007), os disléxicos possuem a capacidade de pensar e perceber 

de forma multidimensional (utilizando todos os sentidos) além de terem condições de criar 

imagens vívidas, aprendendo com mais facilidade fazendo experimentos, observações fazendo 

o uso de recursos visuais. 

As sugestões de abordagem de resolução do tipo lápis e papel e também com o uso do 

simulador mostram que é necessário o aprofundamento dos referenciais advindos da psicologia 

cognitiva. No entanto, provocam uma reflexão sobre como os professores de Física precisam 

conhecer mais a fundo a dislexia e, de forma complementar, elaborar estratégias eficazes para 

ajudar os alunos na construção de seus conhecimentos científicos. 

Vale ressaltar também que o manual do PNLD desta questão também, não apresentou 

sugestões para discussão com indícios de adequações para estudantes com dislexia.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho proporcionou uma reflexão inicial sobre o tema dislexia e resolução de 

problemas apresentados em livros didáticos do PNLD. O estudo teórico sobre os pressupostos 

que dão sustentação científica à problemática contribuíram para se começar a compreender 

quais são os obstáculos a serem enfrentados por pesquisas futuras. 

As funções executivas principais (memória de trabalho, controle inibitório e 

flexibilidade cognitiva) e complexas (raciocínio, resolução de problemas e planejamento) são 

elementos chave na compreensão de como o sujeito, que não dispõe dessas habilidades de forma 

desejável, mobiliza suas competências em situação de resolução de problemas. 

Um dos principais problemas parece ser o desconhecimento desse transtorno. A falta de 

contato destes com pesquisas sobre o tema pode fazer com que tenham a errada impressão que 
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estudantes com dislexia são maus alunos ou não tenham capacidades para compreender Física 

e seus conceitos. 

 Resolver problemas de física é um desafio para alunos disléxicos. A tendência é que os 

estudantes que não tem dislexia consigam compreender melhor a maneira tradicional de 

resolução apresentada pelos professores. Enquanto aos estudantes com dislexia possuem 

déficits em certas funções executivas e precisam de adequações na forma de realizar os 

problemas.  

É possível estabelecer estratégias que levem o aluno disléxico a utilizar suas 

habilidades. É desejável que esse trabalho não seja de responsabilidade apenas do professor. É 

necessário que uma equipe multidisciplinar o auxilie na condução das atividades e forneça 

condições de trabalho adequadas. 

Dois caminhos foram apresentados neste trabalho, a resolução do tipo lápis e papel e a 

resolução com o uso de simuladores no intuito de favorecer esse processo de construção pois 

os livros didáticos não possuem adequações para as pessoas com dislexia.  
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Resumo: Este artigo apresenta uma proposta didática para o ensino de Sistemas 

Lineares, baseada e adaptada a partir do trabalho de Sanglard (2019), intitulado 

“Ensino de sistemas lineares 2x2 via registros de representação semiótica: uma 

ponte entre álgebra e geometria”, onde utilizou aplicativos para smartphones como 

recurso pedagógico. Tem-se, como objetivo geral, verificar possibilidades do uso 

de aplicativos para smartphones no ensino de Matemática para os estudantes do 2º 

ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, Barra Mansa - RJ. 

Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica para investigar sobre o uso de 

aplicativos para smartphones como recurso pedagógico no ensino de Matemática, 

e catalogou aplicativos educacionais que poderiam ser utilizados no ensino de 

Sistemas Lineares e após o estudo de todos os aplicativos selecionados, a autora 

escolheu dois destes, o GeoGebra e Matrix Calculator. Além dos procedimentos 

bibliográficos e documentais, este projeto foi caracterizado como um estudo de 

caso, pois foram desenvolvidas atividades com três turmas, totalizando 92 

estudantes do turno matutino, onde a autora atuou como docente. Para a pesquisa 

de campo foram utilizados dois questionários on-line do Google Forms, o primeiro 

sendo diagnóstico e o segundo avaliativo. Conclui-se com a referida proposta 

didática, que a utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC), despertou nos estudantes interesse e participação ativa em todo processo 

de aprendizagem, proporcionando, assim, a condição do estudante ser o centro do 

processo de aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Aplicativos. Smartphone. Sistemas Lineares 
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1 INTRODUÇÃO 

Estamos vivendo um momento em que as tecnologias digitais estão sendo utilizadas de 

forma exacerbada e os professores não podem ficar indiferentes quanto ao uso dessas 

tecnologias como um recurso pedagógico. Na busca pela utilização das novas mídias digitais 

no ensino da Matemática, faz-se necessário que o docente do século XXI esteja preparado para 

a exploração dos mesmos.  

 Sobre esta questão Pretto, Santana e Rossini (2012) descrevem que:  

O discurso contemporâneo muitas vezes associa à “falência” da escola à 

popularização da internet ou da web. Os alunos teriam mudado e fariam parte de uma 

geração de “nativos digitais”, que não aceitariam o ambiente rígido da escola; o 

currículo engessado não serviria para preparar os cidadãos do futuro; a prática do 

“cuspe e o giz” estaria ultrapassada e precisaria ser renovada pelo uso de novas mídias, 

entre outros. Não há dúvida que o desenvolvimento tecnológico pode contribuir para 

expandir e incrementar as possibilidades de ensino e aprendizagem para todos. 

(PRETTO; SANTANA; ROSSINI, 2012, p. 21). 

O uso de smartphones nas escolas é criticado por ser visto como prejudicial à atenção 

dos estudantes. Mas é preciso rever esta crítica, pois os smartphones e aplicativos fazem parte 

das atividades cotidianas dos estudantes. 

 É possível perceber que alguns recursos tecnológicos são pedagógicos e favorecem o 

aprendizado da Matemática. Para Tinoco (2005): 

O uso de programas gráficos confirma a atividade executada no papel, porém com 

maior precisão e rapidez, e dinamiza a aula. Com o apoio desses programas, os alunos 

podem construir e comparar várias retas em pouco tempo e modificar os coeficientes 

(angular e linear), observando imediatamente as mudanças de aspecto dos gráficos. 

Desta forma, sua atenção pode se liberar de cálculos mecânicos para se focar em 

análises qualitativas mais profundas, relacionando as propriedades algébricas de cada 

reta ou sistema de retas com as características geométricas de sua representação 

gráfica. (TINOCO, 2005, p. 75) 

Observa-se que os estudantes apresentam desinteresse e desmotivação pela disciplina, 

diante disso, é possível que aplicativos para smartphones possam contribuir para a 

aprendizagem de Matemática dos estudantes do 2º ano do Ensino Médio promovendo o 

interesse e a motivação dos mesmos? 

Vitti (1999), diz que: 

É muito comum observarmos nos estudantes o desinteresse pela matemática, o medo 

da avaliação, pode ser contribuído, em alguns casos, por professores e pais para que 

esse preconceito se acentue. Os professores na maioria dos casos se preocupam muito 

mais em cumprir um determinado programa de ensino do que em levantar as idéias 
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prévias dos alunos sobre um determinado assunto. Os pais revelam aos filhos a 

dificuldade que também tinham em aprender matemática, ou até mesmo escolheram 

uma área para sua formação profissional que não utilizasse matemática. (VITTI, 1999, 

p. 32/33) 

Conforme documento da UNESCO, o uso de equipamentos móveis proporciona 

oportunidades e potenciais educativos: “(...) as tecnologias móveis, por serem altamente 

portáteis e relativamente baratas, ampliaram enormemente o potencial e a viabilidade da 

aprendizagem personalizada.” (UNESCO, 2013, p.13).  

  Barros (2018) coloca que “(...) os aplicativos digitais devem encorajar alunos e 

professores a caminharem paralelamente em prol de um conhecimento coletivo”. Para isso, os 

docentes devem capacitar-se para acompanhar essas novas práticas e inserir-se nesse contexto 

moderno, saindo de sua zona de conforto, e encarar com segurança uma nova prática 

pedagógica. 

  Formas de ensinar e aprender são diferentes de antigamente e não produzem os 

resultados esperados como anteriormente. Por esse motivo, após 14 anos de regência na 

disciplina de Matemática, a autora percebeu a necessidade de atualização, para maior 

engajamento a esta evolução tecnológica.  

Diante dessa observação, optou-se por explorar aplicativos para smartphones como uma 

ferramenta de apoio ao conteúdo de Sistemas Lineares, uma vez, que era o conteúdo da época 

e estava em consonância com o trabalho de Sanglard (2019). 

Para que o ensino de Matemática se torne mais atrativo aos estudantes, possibilitando 

uma nova maneira de aprender, a autora selecionou alguns aplicativos livres para smartphones, 

conforme figura 1. A escolha desses aplicativos ocorreu de forma direcionada, levando em 

consideração as funções dos mesmos e os conteúdos estudados no ensino médio. 
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Figura 1: Catalogação de aplicativos para smartphones 

 

Fonte: A autora (2019) 

Após a análise e uso de cada aplicativo, a autora decidiu utilizar o GeoGebra e o Matrix 

Calculator. A escolha se deu, pois atenderiam o conteúdo a ser estudado, devido à 

funcionalidade, por serem bem avaliados segundo os usuários, de fácil manuseio e por conta do 

idioma. 

Neste trabalho, verifica-se a aprendizagem dos estudantes das turmas mencionadas, no 

que se refere ao conteúdo de Sistemas Lineares com o uso dos aplicativos, a fim de atender o 

objetivo geral que é de verificar as possibilidades do uso de aplicativos para smartphones no 

ensino de Matemática para os estudantes do 2º ano do Ensino Médio.  

Comumente, esse conteúdo era trabalhado apenas com aulas expositivas e, Battaglioli 

(2008) ressalta a importância de se explorar o registro gráfico na resolução dos Sistemas 
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Lineares, uma vez que tal procedimento poderá contribuir para que os alunos tenham maior 

facilidade, não só para entender o conjunto solução, mas também para classificá-lo e discuti-lo 

quando necessário. 

Ao longo de todo processo, também foram observados: a interação e a participação dos 

estudantes, a construção do conhecimento por meio de aulas diferenciadas; e o interesse dos 

mesmos pelo conteúdo estudado.  

Os professores precisam acompanhar as mudanças da sociedade e perceber que o 

interesse e curiosidade dos estudantes ultrapassam os conteúdos dos livros didáticos.  Conforme 

Tinoco (2005): 

A mudança da sociedade, marcada por vários progressos científicos e avanços 

tecnológicos, define novas exigências para os jovens. Várias profissões desaparecem 

ao mesmo tempo que novas profissões surgem. Este ritmo acelerado de mudanças no 

mundo de trabalho e nas formas de organização da sociedade exige estudo e 

aprendizagem permanentes (TINOCO, 2005, p. 41). 

 Por outro lado, é notório o interesse dos estudantes pelos smartphones e aplicativos. 

Eles utilizam principalmente para entretenimentos, mas desconhecem sua aplicabilidade para a 

aprendizagem escolar. 

 

2 METODOLOGIA 

 O percurso metodológico deste trabalho, teve como finalidade investigar e analisar os 

dados obtidos por meio de dois questionários e a aplicação de uma proposta didática utilizando 

aplicativos para smartphones nas aulas de Matemática com 92 estudantes de três turmas do 2º 

ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Barão de Aiuruoca onde a autora leciona. 

  Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica para investigar sobre o uso de 

aplicativos para smartphones como recurso pedagógico no ensino de Matemática.  Conforme 

esclarece Boccato (2006): 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de 

referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 

científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 

pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 

apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o 

pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, 

compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica trabalho 

até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação. (BOCCATO, 2006, p. 266) 

401



 

 

 

Além dos procedimentos bibliográficos e documentais, este trabalho é caracterizado 

como um estudo de caso. 

 Na pesquisa de campo realizada, utilizaram-se dois questionários on-line. O primeiro, 

considerado diagnóstico*, teve como objetivo conhecer o perfil dos estudantes em relação ao 

uso de aplicativos, contando com a participação de 89 estudantes. Este questionário diagnóstico 

era composto por 11 questões, sendo oito questões fechadas (1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11) e três 

questões semiabertas (4, 8 e 9). O segundo questionário, avaliativo**, teve como objetivo 

avaliar se o estudante assimilou o conteúdo estudado e sua opinião em relação aos recursos 

utilizados, contando com a participação de 57 estudantes. O questionário avaliativo era 

composto por 13 questões, 10 questões fechadas (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 12), duas questões 

abertas (2 e 13) e uma questão enunciado (11). Essa diferença na participação, é devido a evasão 

escolar que acontece no quarto bimestre, uma realidade das escolas públicas. 

 Os dados coletados tiveram como objetivo conhecer o perfil dos participantes da 

pesquisa e depois interpretá-los. Para Trujillo (1982, p.229 apud BARROS; LEHFELD, 2000, 

p.75) “a pesquisa de campo não é, simplesmente, realizar uma coleta de dados, é preciso 

estabelecer os objetivos que discriminam o que deve ser realmente coletado”. Sendo assim, a 

pesquisa de campo foi realizada por meio dos questionários on-line.  

 A proposta didática foi organizada em cinco etapas e desenvolvida com os seguintes 

recursos pedagógicos: smartphones e aplicativos, notebook, Datashow, lousa e canetas de 

quadro. O uso de smartphones e aplicativos se fez necessário, porque o colégio não possuía 

laboratório de informática.  

*Link do Google Forms: https://forms.gle/dW6UHqwqcKd2uAwQ6 

**Link do Google Forms: https://forms.gle/pTSSoeSX26xXrgsm9  

 

3 PROPOSTA DIDÁTICA USANDO APLICATIVOS PARA O ENSINO DE SISTEMAS 

LINEARES  

 A proposta descrita a seguir foi baseada e adaptada a partir do trabalho de Sanglard 

(2019), intitulado “Ensino de sistemas lineares 2x2 via registros de representação semiótica: 

uma ponte entre álgebra e geometria”.  
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Durante a descrição das etapas, o nome “autora” se refere à professora das turmas onde 

as atividades foram aplicadas.  

1ª etapa 

Nome: Apresentando a proposta da atividade 

Tempo estimado: 100 minutos 

Ambiente de execução: Na sala de aula e na casa do estudante 

Objetivos da etapa:  

● Utilizar uma pesquisa de campo on-line com os estudantes, por meio de um questionário 

diagnóstico, para conhecer a utilização de smartphones e o uso de aplicativos. 

● Apresentar o planejamento da atividade aos estudantes. 

● Orientar os estudantes a baixarem os aplicativos GeoGebra e Matrix Calculator nos seus 

smartphones. 

Descrição / Procedimentos: A autora apresentou aos estudantes a proposta da atividade e 

solicitou que, em casa, baixassem os aplicativos GeoGebra e Matrix Calculator em seus 

smartphones. Os estudantes foram orientados que os dois aplicativos são livres e que não 

precisam de internet para utilizá-los. Em seguida, a autora, encaminhou para o grupo de 

WhatsApp da turma o link de acesso do primeiro questionário, sobre utilização dos 

smartphones.  

Recursos utilizados: Lousa, caneta de quadro e smartphones.  

2ª etapa 

 Baseada na Atividade I de Sanglard (2019). 

Nome: Conhecendo os aplicativos GeoGebra e Matrix Calculator 

Tempo estimado: 100 minutos 

Ambiente de Execução: Sala de aula 

Objetivos da Etapa:    

● Verificar a instalação dos aplicativos. 
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● Conhecer os aplicativos GeoGebra e Matrix Calculator. 

Descrição / Procedimentos: Essa etapa aconteceu em três momentos. No primeiro, a autora 

informou sobre o questionário e solicitou aos estudantes que não haviam respondido ainda, que 

os mesmos deveriam responder. No segundo, verificou com cada estudante se haviam baixado 

corretamente os aplicativos GeoGebra e Matrix Calculator. No terceiro, os estudantes puderam 

familiarizar-se com os aplicativos. A autora apresentou as ferramentas e propôs algumas 

construções geométricas e algébricas. Neste momento, formaram-se grupos de no máximo 

quatro estudantes, possibilitando que se ajudassem enquanto a autora estava atendendo outro 

grupo. Para mostrar as ferramentas dos aplicativos, a autora utilizou seu próprio smartphone e 

desenhava no quadro branco a ferramenta solicitada. Os estudantes ficaram interessados e não 

tiveram dificuldades no manuseio dos aplicativos. 

Recursos Utilizados: Lousa, caneta de quadro, smartphones e aplicativos GeoGebra e Matrix 

Calculator. 

3ª e 4ª etapas 

 Baseada nas Atividades II, III e IV de Sanglard (2019). 

Nome: Estudo das retas e classificação dos Sistemas Lineares 

Tempo estimado: 200 minutos 

Ambiente de Execução: Sala de aula 

Objetivos da Etapa: 

● Entender a posição relativa entre duas retas, por meio do aplicativo GeoGebra. 

● Verificar a partir das representações no GeoGebra condições de paralelismos, 

concorrência e coincidência e retas. 

● Analisar as quantidades de pontos de interseção de acordo com as posições relativas a 

duas retas.   

● Determinar a solução de problemas contextualizados, com o auxílio do programa 

GeoGebra, representando-os geometricamente e algebricamente por retas. 

● Resolver sistemas lineares utilizando os princípios de equivalência de equações.   
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Descrição / Procedimentos: Nesta etapa a autora utilizou slides com imagens do aplicativo 

GeoGebra para facilitar a compreensão dos estudantes. Essa atividade foi realizada em grupos 

de no máximo quatro alunos, como mostra a figura 2, porém cada estudante com seu 

smartphone. 

Figura 2: Fotos dos estudantes utilizando o aplicativo GeoGebra  

   

Fonte: Acervo da autora (2019) 

Primeiramente os estudantes foram questionados em relação às posições entre duas 

retas. De acordo com as respostas que foram dadas, a autora foi anotando na lousa e juntamente 

com os estudantes analisaram as respostas.  

Após esse reconhecimento das possíveis posições entre as retas, fez-se uma análise de 

cada uma. Iniciando a análise pelas retas paralelas em conjunto com o aplicativo GeoGebra, em 

seguida analisaram-se as retas coincidentes e, por último, as retas concorrentes.  

Em seguida à verificação de cada reta, construiu-se um quadro resumo para analisar as 

posições relativas entre duas retas e foi explicado o porquê de classificar essa situação como 

Sistema Linear. Utiliza-se os princípios de equivalência de equações e análise dos coeficientes 

angular e linear para determinar a solução de um sistema. Os estudantes fizeram alguns 

exemplos algebricamente e geometricamente para reforçar a aprendizagem. Foi proposto 

exercícios para fixar o conteúdo estudado. 

Recursos Utilizados: Notebook, Datashow, slides, smartphones e aplicativo GeoGebra. 
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5ª etapa 

Nome: Regra de Cramer  

Tempo estimado: 100 minutos 

Ambiente de Execução: Sala de aula 

Objetivo da Etapa:  

● Resolver um sistema linear por meio da Regra de Cramer 

Descrição / Procedimentos: Após os exemplos, exercícios de fixação e revisão do conteúdo 

de Sistemas Lineares, foi estudado como resolver um sistema utilizando a Regra de Cramer. 

Para essa etapa, utiliza-se o aplicativo Matrix Calculator. Ao final de toda atividade, os 

estudantes responderam o questionário avaliativo. 

Recursos Utilizados: Lousa, caneta de quadro, smartphones e aplicativo Matrix Calculator. 

 Na figura 3, estão algumas atividades desenvolvidas ao longo da proposta didática. 

Figura 3: Atividades 

  

Fonte: A autora (2019) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pergunta que impulsionou esta pesquisa foi, como os aplicativos para smartphones 

poderão contribuir para a aprendizagem de Matemática dos estudantes do 2º ano do Ensino 

Médio promovendo o interesse e a motivação dos mesmos?  

A partir desse questionamento, foi feita uma pesquisa de aplicativos educacionais, que 

poderiam ser utilizados no ensino de Sistemas Lineares, uma vez que este conteúdo era 

abordado de forma tradicional e os estudantes demonstravam dificuldades no entendimento do 

mesmo. 

Após o estudo de todos os aplicativos selecionados, a autora escolheu o GeoGebra e 

Matrix Calculator. A escolha desses aplicativos ocorreu devido à funcionalidade, serem bem 

avaliados segundo os usuários, de fácil manuseio, serem gratuitos e utilizar o português como 

idioma. A opção do uso de aplicativos para smartphones aconteceu porque na escola, onde este 

estudo foi aplicado, não possui laboratório de informática. 

As 3ª e 4ª etapas, proporcionaram uma nova forma de aprendizagem, pois as aulas 

tornaram-se mais dinâmicas e atrativas com a utilização dos aplicativos para smartphones no 

processo de construção do conhecimento. Além da nova metodologia desenvolvida, 96,5% dos 

estudantes afirmaram, por meio do formulário avaliativo, terem gostado dos recursos utilizados. 

O tema abordado é relevante para o momento em que vivemos, pois, necessita-se do 

uso de ferramentas digitais para o ensino remoto. A educação e os estudantes dos tempos atuais 

exigem novas metodologias. Desejar que o estudante seja participativo e que se sinta 

protagonista no processo ensino-aprendizagem exigirá do professor uma nova postura, 

atualização e busca constante por novas metodologias. 

O professor não é mais o detentor do saber. Hoje o acesso ao conhecimento está 

disponível na palma da mão e os estudantes fazem parte de uma geração tecnológica 

digitalmente. Por isso, se faz necessário: investimento em recursos materiais e humanos, 

formação continuada e desmistificação quanto ao uso de smartphones em sala de aula como 

recurso pedagógico.  

Para trabalhos futuros, fica como sugestão, pesquisas sobre outros aplicativos que 

possam  servir  como  ferramenta  para   o  ensino  de  Matemática  e  a  evolução  das  tecnologias        
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digitais como recursos pedagógicos no ensino de Matemática. 
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Resumo. O artigo aborda o jogo digital e a importância interação lúdica dentro de 

si, demonstrando os elementos e componentes que são necessários para a sua 

criação, além da forma que afeta a diversão e emoção do jogador. O estudo ainda 

aplica sua defesa científica no jogo Hellblade: Senua’s Sacrifice para compreender 

de que maneira a percepção sonora pode afetar a cognição de entendimento da 

realidade no jogador, colocando-se na posição de alguém que sofre com psicose. 

Essa aplicação possibilita que seja replicado em outros jogos com finalidades 

distintas. 

 

Palavras-chave: Design de Jogos. Jogos Digitais. Percepção Sonora. 

Emoções.   
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução humana possibilitou a compreensão e interpretação dos sons, aplicando 

a sua realidade na natureza, seja para sobrevivência, reconhecendo predadores a distância, ou 

até comunicação entre sua própria espécie. O mesmo se aplicou aos humanos, sua evolução 

anatômica possibilitou o desenvolvimento dos aparelhos auditivos e de fala, sendo um dos 

responsáveis pela a evolução como sociedade. Conforme os humanos evoluíam como 

sociedade, diversos grupos e crenças começaram a ser criados, entre eles, a comunicação 

funcionava como a base fundamental para isso.  

Possuir esse entendimento de como a comunicação começou a coexistir com a 

sociedade, é entender a importância de que ela provoca, por meio dos sons, sejam por uma 

conversa, música ou história. As diversas mídias perceberam que a associação sonora permitia 

dar credibilidade ao que era apresentado.  

Os jogos digitais fazem uso dessa técnica para que a imersão do jogador seja completa, 

fazendo com que ele sinta estar participando do ambiente e da narrativa que o rodeia. O uso de 

áudio dinâmico nesses ambientes interativos tem como objetivo o estudo da psicologia da 

música, para aplicar a incorporação dos elementos de composição e articulação musical e 

entender a ligação emocional, imersão e fruição do usuário. (MACEDO, 2012) 

 

2 OS JOGOS COMO INTERAÇÃO LÚDICA 

O que se define por jogo, sempre foi discutido com pontos de vistas diferentes, por 

vários autores que levantam seus pensamentos sem a distinção da modalidade de um jogo, mas 

sim com o seu sistema de ação. Entretanto para a execução e interação com o jogador, o uso de 

regras define um jogo por seus objetivos e limitações que elas trazem. O que ainda se modifica 

quando é tratado no universo de jogos digitais, já que a interação lúdica é estimulada pelo querer 

do jogador, mas antes de entender o que é, e de que forma essa interação é criada, é necessário 

definir o que é um jogo eletrônico, como Schuytema (2013) explica em seu livro Game Design: 

Uma abordagem Prática: 

“Um game é uma atividade lúdica composta por uma série de ações e decisões, 

limitado por regras e pelo universo do game, que resultam em uma condição final. As 

regras e o universo do game são apresentados por meios eletrônicos e controlados por 

um programa digital. As regras e o universo do game existem para proporcionar uma 

estrutura e um contexto para as ações de um jogador. As regras também existem para 

criar situações interessantes com o objetivo de desafiar e se contrapor ao jogador. As 

ações do jogador, suas decisões, escolhas e oportunidade, na verdade, o desafio, a 
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emoção e a diversão da jornada de um jogador, e não simplesmente a obtenção da 

condição final, é que determinam o sucesso do game.” (SCHUYTEMA, 2013, p. 7) 

A definição proposta resume todo o conceito do que é um jogo eletrônico, dando uma 

fundamentação básica do que é a interação lúdica e a forma que ela é representada nos jogos. 

Para compreender a maneira que um jogo afeta o jogador, a interação é a chave necessária para 

essa conexão.  

Salen e Zimmerman (2012, p. 24) ressalvam que para o processo de interação lúdica 

ocorrer, é necessário antes disso a vontade de jogador, “atividades que, não conscientemente, 

são realizadas sem nenhum outro objetivo além de si mesmas” (GILMORE, 1971, p. 311 apoud 

SALEN; ZIMMERMAN, 2012, p. 24), possibilitando que a experiência seja recebida e 

codificada conforme as emoções aspiradas pelo criador do jogo. 

 

2.1 Elementos dos jogos 

Os elementos dos jogos digitais são os responsáveis por estimular a interação lúdica dos 

jogadores enquanto jogam, enquadrando-se no escopo da diversão. Para essa experiência ser 

possível, são necessários quatro componentes, sendo respectivamente, a receptividade, 

expectativas, gostos subjetivos e o inesperado. Atendendo todas as etapas sem nenhum 

problema, o jogador aceita a interação, possibilitando fazer uso dos componentes, estimulando 

as emoções e prazeres. (SHUYTEMA, 2013) 

Quando um jogador não estiver suscetível a receber a experiência lúdica, sua percepção 

de diversão e aceitação ao que está sendo oferecido é afetada, fazendo que a experiência tende 

a ser contrária do que é esperando, podendo causar aversão. Ao entender que a recepção não 

será bem-vinda, recomenda-se o afastamento do material e direcionar o foco para outras coisas 

que o atraem, até o momento que possa ser recebido e posteriormente aplicado, fazendo com 

que o componente de expectativa seja atingido, seja por meio da história, jogabilidade ou 

composição sonora.  

Schuytema (2013, p. 8) ainda explica que, as expectativas são frutos da nossa 

experiência e sua dependência afeta diretamente o resultado da diversão, citando: “Se você tiver 

a oportunidade de participar de uma experiência totalmente sem referências e expectativas, 

provavelmente não será divertido (é necessário ter familiaridade para que a experiência seja 
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processada em seu cérebro.)”. Ele ainda explica que a conexão de expectativas é intimamente 

ligada aos gostos subjetivos dos jogadores, sendo chamadas de expectativas culturais. 

Salen e Zimmerman (2012, p. 25) ressaltam que o jogo nada mais é que um objeto 

cultural, que possibilita a integração entre diferentes culturais e sua propagação, além de muitas 

vezes ser uma representação direta a uma realidade ficcional que faz uso da cultura, como é o 

caso do jogo Yakuza 0. É necessária uma preocupação ética durante a produção de um jogo, já 

que o jogador pode sentir-se ofendido com o material, fazendo com que uma determinada 

cultura seja desrespeitada. 

O componente principal para a atingir a interação lúdica em um jogo é surpreender o 

jogador através da imersão que é disponibilizada, fazendo com que todos os componentes 

anteriores estejam presentes e comportem os principais elementos do sistema de um jogo. Essa 

surpresa é estimulada pelos prazeres e emoções dos jogadores, sendo o responsável por causar 

a experiência verdadeiramente divertida em um jogador. 

 

2.2 Percepção sonora 

Todas as pessoas codificam informações de maneira diferente, ainda que ela seja 

transmitida de maneira idêntica, deixando explícito a singularidade por conta de suas 

experiências. Além da percepção natural, fatores externos podem alterá-la, como alguém que 

fez uso de bebida alcoólica ou dormiu pouco durante a noite, fazendo com que a mensagem 

seja alterada de maneira inconsciente. “Entender as percepções dos jogadores é fundamental 

para compreender suas reações e seu envolvimento emocional no game.” (SCHUYTEMA, 

2013, p. 184). 

 Os elementos dos jogos são os responsáveis por essa percepção, para isso, o game 

designer precisa estar atento às necessidades do projeto para que o jogador tenha total imersão 

e possa entender o que está acontecendo no jogo, por exemplo, que ele seja avisado quando 

derrotar um monstro, coletar algum recurso ou até conquistar a vitória. As principais formas de 

percepção tratam principalmente do visual e sonoro, sendo, som, efeitos sonoros, música, 

movimento, luz e cor, padrões e percepção de imersão (SCHUYTEMA, 2013, p. 192).  

 A percepção sonora desempenha um papel importante nessas produções, já que é uma 

das informações imediatas que os jogadores receberão ao iniciar o jogo. Ainda que alguns jogos 

usem os sons como ferramenta principal, grande maioria serve para desenvolver um clima e 
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incentivar a imersão dos jogos, construindo um cenário temático. Além dessa importância do 

som nos jogos, os efeitos sonoros e a música, realçam essa textura auditiva, Schuytema cita: 

“Um game é uma atividade lúdica composta por uma série de ações e decisões, 

limitado por regras e pelo universo do game, que resultam em uma condição final. As 

regras e o universo do game são apresentados por meios eletrônicos e controlados por 

um programa digital. As regras e o universo do game existem para proporcionar uma 

estrutura e um contexto para as ações de um jogador. As regras também existem para 

criar situações interessantes com o objetivo de desafiar e se contrapor ao jogador. As 

ações do jogador, suas decisões, escolhas e oportunidade, na verdade, o desafio, a 

emoção e a diversão da jornada de um jogador, e não simplesmente a obtenção da 

condição final, é que determinam o sucesso do game.” (SCHUYTEMA, 2013, p. 7) 

A música sempre esteve pressente na vida humana, seja por meio de rituais ou cantigas 

históricas, isso sempre foi possível por conta da ligação emocional existente. Nossas mentes 

são preparadas para compreender e reagir aos ritmos produzidos pelos sons, tornando-se uma 

ferramenta para estimular as emoções através de melodias e ritmos existentes nas músicas 

(SCHUYTEMA, 2013).  

Um exemplo prático, é quando ocorre uma cena de fuga em um jogo de terror, em que 

o jogador precisa fugir de um monstro, criando um cenário de desespero e medo, Macedo 

(2012), classifica que os ritmos sonoros para incentivar essas emoções precisam ter tempo 

irregular, volume baixo, grande variação de intensidade e articulação staccato. Por fim, ele 

complementa: 

“Tradicionalmente, o som num jogo eletrônico pode aparecer sob a forma de efeitos 

que correspondam a eventos que ocorrem no mundo virtual, podendo ser 

acompanhado de eventos visuais, ou ainda antecipando um acontecimento e 

funcionando como uma forma de alerta. Os efeitos sonoros também podem ser 

utilizados como resposta das interações do usuário com o ambiente do jogo, a interface 

e os menus. Além dos efeitos sonoros, o som ainda pode ser apresentado como 

ambiente, que é o áudio usado para situar o jogador no mundo virtual.” (ADDAMS e 

ROLLINGS, 2007, apoud MACEDO, 2012, p. 22) 

Dessa maneira, entendendo a importância dos elementos sonoros nos jogos, é possível 

aplicar de maneira concisa, trabalhando o conjunto desses componentes, como é feito no jogo 

HellBlade: Senua’s Sacrifice, demonstrando que além das emoções, uma condição física pode 

ser abordada, como a psicose. 

 

3 ANÁLISE DO JOGO 

Hellblade: Senua's Sacrifice (em tradução literal, Lâmina do Inferno: O sacrifício de 

Senua), desenvolvido e lançado, em 2017, pelo estúdio britânico Ninja Theory, para diversas 
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plataformas. O jogo é para um jogador, em inglês e com narrativa em terceira pessoa, conta 

com os gêneros de ação, aventura, quebra-cabeça e terror psicológico.  

A protagonista do game, Senua, era uma jovem (fictícia) do povo Pictos, antigos 

habitantes das ilhas de Orkney, ao norte da Escócia, que foram resistência contra a invasão dos 

Romanos na Britania. A narrativa une eventos reais com ficção que se desenvolvem após uma 

invasão Viking nas ilhas de Orkney, onde a população de Celtas desapareceu após um ataque 

no século VIII.  

Senua sofre de um tipo de psicose, a esquizofrenia, levando a pessoa a ver e ouvir coisas 

criadas por sua mente. Ao longo do jogo é possível ouvir vozes e ver as alucinações pelo 

caminho que a personagem passa. As vozes que gritam ou sussurram para Senua são diferentes, 

sendo que algumas apoiam a personagem e outras tentam desencorajá-la. Há ainda vozes 

distorcidas em momentos de tensão que geram medo, desconforto e perturbação.  

 No jogo, quando usado o modo “foco”, é o único momento em que ela para de ouvir 

vozes, pois nesse momento ela está concentrada. Além das vozes há também diversas ilusões 

de óticas e quebra-cabeças com runas nórdicas. O cenário em si é perturbador, apesar de haver 

cenários que contrastem com a maioria, mostrando, geralmente, o que ela, Senua, não possui: 

clareza das coisas.  

Para tocar em temas relacionados a saúde mental, a desenvolvedora Ninja Theory 

contou com a ajuda do psiquiatra e professor de neurociência médica da universidade de 

Cambridge, Paul Fletcher, além do apoio da Wellcome Trust, uma instituição de caridade que 

trabalha com saúde, inovação médica e ciências sociais. A equipe desenvolvedora buscou 

também entrevistar pessoas com esquizofrenia. 

Com esse entendimento sobre a doença, os criadores usaram técnicas com microfones 

binaurais, que dão sensações mais realista das vozes e percepção de distância, como alguém 

sussurrando no seu ouvido ou ao longe te chamando. A técnica binaural imita a audição humana 

em 3D, assim os jogadores experimentam alucinações visuais e auditivas como se fossem a 

protagonista Senua e podem ouvir vozes atrás deles ou sussurrando em seus ouvidos. Como 

Macedo (2012) explica, o uso de grande variações sonoras, com tempo irregular e volume 

baixo, incentivam o sentimento de medo no jogador, fazendo com que a experiência da 

personagem seja passada para o jogador. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os efeitos sonoros dentro de um jogo têm papel fundamental para a imersão do jogador 

dentro da narrativa do mesmo, principalmente quando as expectativas do jogador estão 

alinhadas as propostas do jogo, por isso conclui-se que se um jogo pretende mostrar um tipo de 

realidade quer tornar isso o mais real possível é essencial que os elementos sonoros sejam 

condizentes com aquela realidade.  

Como em Hellblade o objetivo era, por meio de alucinações visuais e auditivas, criar 

uma realidade mais próxima possível de uma pessoa com doença psicótica, foi trabalhado 

técnicas sonoras aumentaram a imersão do jogador, tornando a experiencia válida para o 

contexto proposto.  

É apropriado supor que acadêmicos de design, psicologia e outras áreas relacionadas 

podem tirar grande proveito com estudos mais profundados relacionados a emoções geradas 

por games em seus variados elementos e estudos do jogo Hellblade: Senua's Sacrifice.  

Apesar de que a evocação de sentimentos e emoções possuirem mais relação com a 

interpretação do jogador sobre o efeito sonoro, do que ele em si, é possível identificar, ao longo 

do jogo Hellblade, que os efeitos sonoros utilizados remetiam a situações particulares de uma 

doença mental, para que o jogador como é a mente de um esquizofrênico. Porém também 

utilizava de técnicas comuns em diversos jogos digitais, como sons mais frenéticos em situações 

de risco dentro do jogo, ou em um ambiente característico, como os sons do farfalhar de folhas 

numa floresta. Medo, perturbação e estranheza são evocados ao ouvir vozes sussurrando ou 

gritando em seu ouvido, assim como uma música frenética que indica que algo perigoso está 

próximo ou correndo atrás de você, já o farfalhar de folhas passa tranquilidade e calma. 
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Resumo. Este trabalho, em andamento, objetiva analisar as barreiras percebidas 

para a prática de atividades físicas pelos alunos do curso Técnico em Meio 

Ambiente Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro nos campi Maracanã, Pinheiral e Arraial do Cabo a 

fim de discutir sua relação com a configuração escolar a que estão submetidos. 

Para isso, utilizar-se-á a combinação da análise documental (matrizes curriculares 

de cada curso em questão) e da análise de conteúdo a partir dos dados provindos 

da aplicação de dois questionários: 1) para averiguar a percepção de barreiras para 

a prática de atividades físicas e 2) para investigar o nível de atividade física dos 

sujeitos. Tal temática se justifica por trazer à baila a relação entre a busca por uma 

maior qualificação e de se manter saudável e as condições e pressões sofridas na 

tentativa de cumprir esses objetivos. Embora possuam objetivos de formação 

profissional similares, os resultados preliminares sinalizam um distanciamento 

entre os cursos no que se refere à organização curricular. A própria duração dos 

cursos se distingue, provocando diferenças importantes em sua organização e no 

tempo livre dos alunos. Assim, a próxima etapa desse estudo torna-se 

fundamental a fim de compreender o impacto dessas diferenças na percepção de 

barreiras para a prática de atividades físicas pelos alunos. 

 

Palavras-chave: 1. Atividade Física. 2. Educação Física. 3. Currículo. 4. 

Saúde.   
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é  um desdobramento do projeto de pesquisa “A percepção de barreiras 

para a prática de atividades físicas por estudantes do IFRJ”, elaborado após detectar que diversos 

alunos saíam de atividades tratadas como prazerosas por conta da falta de tempo. Além disso, estes 

carregavam consigo, por vezes, certa culpa por essa evasão ao reconhecerem suas condições físicas 

atuais e os possíveis riscos à saúde pela ausência de exercícios físicos em sua rotina, o que chamou à 

atenção para a temática das barreiras para a prática de exercícios físicos. 

Embora seja um consenso na literatura científica que a prática de exercícios físicos traz 

múltiplos benefícios para os sujeitos, é propagada cada vez mais a noção de que é possível gerenciar 

o futuro de nossa saúde e de nossa vida atualmente, o que acaba por individualizar a 

responsabilidade pela saúde e desconsiderar outros condicionantes (PALMA et al., 2010). Tal 

responsabilidade individual exacerbada colabora para introjetar o comportamento de vigília e 

autocontrole em cada sujeito, como diria Foucault (1986), ainda mais com a crescente oferta de 

diferentes serviços que supostamente estariam disponíveis para quaisquer pessoas preocupadas com 

a saúde. Ademais, Han (2017) enfatiza que, além da autovigilância, a pressão pelo desempenho 

(estar sempre produzindo) é crescente na sociedade atual. Como consequência, há cada vez mais um 

quadro de esgotamento dos indivíduos, acarretando diversas doenças.  

Em consonância com isso, não é segredo que a escolarização e um diploma são fatores de 

inegável importância para a inserção profissional dos sujeitos. No Brasil, há a ideia de que a vida 

escolar de uma criança acarreta consequências significativas, efetivas ou potenciais para sua vida 

futura (CHARLOT, 2013). Com isso, busca-se incisivamente a melhor qualificação possível, pois 

se acredita que pessoas com uma melhor qualificação profissional tendem a conseguir melhores 

empregos e melhores rendas (SCHWARTZMAN; CASTRO, 2013). 

Em vista do exposto, esse trabalho, ainda em processo de construção, tem o objetivo de 

analisar as barreiras percebidas para a prática de atividades físicas pelos alunos do IFRJ dos cursos 

“Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio”, dos campi Maracanã, Pinheiral e Arraial 

do Cabo, a fim de discutir sua relação com a configuração escolar a que estão submetidos. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O corpus documental consiste no uso de documentos e questionários. No que tange aos 

documentos, foram analisadas as matrizes curriculares dos cursos “Técnico em Meio Ambiente 
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Integrado ao Ensino Médio” dos campi Maracanã, de 2012, e Pinheiral, de 2017, e Arraial do Cabo, 

2019.  

Na segunda etapa desse estudo, serão aplicados o questionário proposto por Martins; 

Petroski (2000) e adaptado por Dambros; Lopes; Santos (2011) sobre a percepção de barreiras para 

a prática de atividades físicas; e o Questionário Internacional de Atividade Física  (IPAQ), em sua 

forma curta, com intuito de investigar o nível de atividade física dos sujeitos da pesquisa, validado 

por Matsudo et al. (2001). Após essa etapa, os dados serão tratados por meio da análise de conteúdo, 

abalizada pelos princípios de repetição e de relevância (TURATO, 2003). Ambos os questionários 

serão aplicados de maneira virtual a partir da plataforma “Formulários Google” e os participantes 

serão os alunos dos referidos cursos. Cabe salientar que essa fase ainda carece de aprovação no 

Comitê de Ética do IFRJ (em fase de avaliação). 

 

3 RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir da análise documental, observa-se que os três cursos possuem significativas 

diferenças, embora ensejem a mesma formação profissional.  

Tabela 1. Características dos cursos  

Campus 
Duração 

mínima 
Disposição 

Carga horária de Estágio 

Supervisionado 

Carga horária 

total 

Arraial do 

Cabo 
3 anos Semestral 240 h (não é obrigatória) 3.450 h 

Maracanã 4 anos Semestral 480 h (obrigatória) 4.314 h 

Pinheiral 3 anos Anual 200 h (não é obrigatória) 3.267 h 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tais distinções igualmente impactam na distribuição da carga horária e no número de 

disciplinas ao longo de cada semestre ou ano. No período do 1º ano do Ensino Médio em 

Pinheiral, por exemplo, a carga horária anual é de 1188 horas, sendo 44 h de carga horária 

semanal. Já no 2º ano, 1134 horas/ano e 42 horas/semana; e, no 3º ano, 945 horas/ano e 35 

horas/semana. No Maracanã, durante o primeiro semestre, o curso demanda 486 horas de carga 

semestral e 36 horas semanais. Essa organização se repete aos demais períodos, com exceção do 

4º e 5º que tem 513 horas de carga horária semestral e 38 h semanais e do 8º que tem 378 horas 
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de carga horária anual e 28 horas de semanal. Já no campus Arraial do Cabo, do primeiro ao 

quinto semestre, a carga horária é de 540 horas por semestre, sendo 36 horas semanais. No sexto 

semestre, o curso dispõe de 510 horas semestrais, sendo 34 horas semanais. 

No que se refere à quantidade de disciplinas, no Maracanã, há 20 disciplinas durante o 

período de dois semestres, enquanto há 19 e 20 em Pinheiral e Arraial do Cabo, respectivamente, 

no mesmo período. Nesse sentido, a escolha pela disposição anual do curso em Pinheiral 

contribui para uma carga semanal superior em até 8 h em comparação aos alunos do Maracanã 

em mesmo período escolar, mesmo com o último possuindo uma carga total bem superior. Já 

Arraial do Cabo possui uma carga horária semanal parecida com o Maracanã por conta de sua 

menor carga horária total, o que obviamente também leva a uma formação com outras 

experiências, como, por exemplo, uma baixa carga de estágio em sua área. Em contrapartida, o 

Maracanã é o único campus que obrigatoriamente o discente permanece no curso por pelo menos 

4 anos. Aliás, uma das razões dessa discrepância é justamente o enfoque do campus Maracanã em 

prover experiências com estágio ao longo de todo o curso. 

Cabe mencionar que o maior número de disciplinas e a maior carga horária semanal estão 

proporcionalmente relacionados à quantidade de tarefas, avaliações, conteúdos e ao tempo que a 

o aluno permance no campus, o que em tese leva a crer na necessidade de um maior tempo de 

dedicação aos estudos pelos alunos. Ou seja, menos tempo livre para outros afazeres ou mesmo 

para a contemplação do ócio, inclusive a prática de exercícios físicos. Ademais, a obrigação de 

dar conta de todos os afazeres escolares torna-se mais um elemento de estresse, provocando 

igualmente julgamentos morais em torno dos alunos no caso de insucesso: preguiçoso, mau 

aluno, não dedicado etc..  

 

4 ENCAMINHAMENTOS E EXPECTATIVAS 

Os resultados iniciais da pesquisa sinalizam que há um distanciamento entre os cursos no 

que se refere à organização curricular. A própria duração dos cursos provoca diferenças 

importantes em sua organização ao longo da formação e na carga horária de atividades semanais 

e anuais, além de impactar no tempo livre dos alunos ao longo das semanas. 

Assim, a próxima etapa da pesquisa torna-se relevante por permitir analisar as 

dificuldades ou facilidades percebidas pelos alunos desses cursos para a prática de atividades 

físicas, o que permitirá discutir a própria organização escolar e seus possíveis impactos nessas 
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práticas. Em outras palavras, a pesquisa em questão demonstrou chaves analíticas para identificar 

algumas das possíveis barreiras enfrentadas pelos alunos dos cursos “Técnico em Meio Ambiente 

Integrado ao Ensino Médio” para a prática de exercícios físicos. Contudo, ainda se trata de um 

resultado preliminar, o que nos incentiva a avançar nas análises da problemática e assim chamar a 

atenção do público para sua discussão. 
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Resumo. As instituições de ensino podem contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social de sua localidade e arredores, e sua produção científica 

representa parte do trabalho construído. Conhecer competências permite que o 

potencial seja melhor explorado, desse modo, o objetivo dessa pesquisa é 

apresentar um panorama cientométrico do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), por meio de um mapeamento de sua 

produção científica publicada na base de dados Web of Science – WoS no período 

de 2008 até 2019. A natureza da pesquisa é aplicada, pois gera conhecimentos 

para aplicação prática, o método refere-se à extração e limpeza dos dados 

utilizando técnicas bibliométricas. Os resultados foram analisados com auxílio do 

software Vantage point e do UCINET/NetDraw para gerar redes que representam 

o panorama da produção da instituição. A partir dos resultados foi possível 

analisar 648 registros e mapear parte da produção de conhecimento no IFRJ, 

elaborar um panorama das publicações ao longo do período analisado 

identificando regiões com mais coautoria; instituições parceiras, sendo a UFRJ a 

principal; assim como as áreas de pesquisa classificadas nas grandes áreas da  

Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES), tendo 

como destaque a área de Ciências Exatas e da Terra. 

 

Palavras-chave: Bibliometria; Publicação científica; IFRJ.  
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(REFEPCT), criada em 2008, pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, configura um 

marco na ampliação, interiorização e diversificação da educação profissional e tecnológica. 

Os Institutos Federais fazem parte desta rede e capacitam pessoas a produzir ciência e 

tecnologia (BRASIL, 2008). Contribuir para o crescimento socioeconômico local e regional, 

difundir conhecimentos científicos e apoiar os arranjos produtivos locais fazem parte de sua 

missão (PACHECO, 2010).  

Segundo Perucchi e Mueller (2016), a monitoração das atividades de pesquisa 

desenvolvidas por professores/pesquisadores fornece indicadores importantes para o 

aprimoramento da gestão dos Institutos; permite que a sociedade conheça o que a instituição 

produz e que o Governo Federal tenha subsídios para desenvolver políticas e estratégias que 

estimulem pesquisas de utilidade para o próprio Governo, sociedade e empresas. Araújo e 

Alvarenga (2011) destacam que para mensurar, avaliar e montar diagnósticos da produção de 

CT&I pode-se utilizar a bibliometria, que é uma técnica quantitativa de medição. 

Neste contexto, a questão central da pesquisa é identificar: “Quais são os atributos 

científicos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia?”. Tendo como objeto o 

IFRJ, instituição de Educação Básica e Superior, pluridisciplinar e multicampi cuja 

especialidade é a oferta de educação profissional e tecnológica, pesquisa, inovação e extensão, 

em modalidades diversas, que vão desde cursos de qualificação até pós graduação (IFRJ, 

2019). O objetivo do trabalho é realizar um mapeamento cientométrico do IFRJ. Com os 

resultados pretende-se atender aos objetivos específicos: (1) Traçar o perfil científico do IFRJ; 

(2) Apresentar um panorama de sua produção.  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A produção científica é um importante meio para mensurar informações e 

conhecimentos gerados pelas instituições. Witter (1996, p. 8) aponta que: 

É a forma pela qual a universidade ou instituição de pesquisa se faz presente 

no saber-fazer-poder-ciência; é a base para o desenvolvimento e a superação 

da dependência entre países e entre regiões de um mesmo país; é o veículo 

para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de um país; é a forma de 

se fazer presente não só hoje, mas também amanhã. (WITTER, 1996, p.8).  
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Para identificar e organizar áreas de pesquisa de maneira acelerada são utilizadas 

técnicas de mineração de dados como a bibliometria, que segundo Macias-Chapula (1998), 

permite mediante geração de índices, avaliar a produção científica de países, instituições e 

pesquisadores. Com a expansão da ciência, a necessidade de mensurar os avanços está mais 

evidente, tornando a medição das taxas de produtividade dos centros de pesquisa e dos 

investigadores individuais fundamentais para identificar instituições e áreas com maiores 

potencialidades e permitir estabelecer prioridades na alocação dos recursos públicos (VANTI, 

2002). Portanto, a seção seguinte apresentará a metodologia utilizada para analisar a produção 

científica gerada pelo IFRJ. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa está dividida em quatro etapas: a primeira refere-se ao Planejamento, onde 

foi definida a base de dados Web of Science, por oferecer acesso gratuito às instituições 

públicas de pesquisa do Brasil (MOTTA; QUINTELLA, 2012) e apresentar parâmetros mais 

completos para análise. Nesta etapa, também foi definido o termo de busca: “IFRJ OR 

Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ)” (Organização consolidada); foram mapeadas as 

publicações a partir de 2008, quando o Instituto Federal passou a ter esta nomenclatura, até 

2019, último ano completo até a data de coleta de dados, que aconteceu em fevereiro de 2020.  

Os dados foram convertidos em arquivo de texto sem formatação (.txt) e copiados no MS 

Excel; na terceira etapa, foi realizado tratamento dos dados com auxílio do software de 

mineração Vantagepoint® v.11 (VP), que permitiu organizá-los e limpá-los e juntamente com 

o UCINET e NetDraw elaborar as ilustrações; na quarta e última etapa, foi elaborado um 

panorama da produção científica através de análise bibliométrica. Os indicadores analisados 

foram: (1) Publicações por Ano; (2) Países parceiros; (3) Afiliação/ Instituições parceiras; (4) 

Área de conhecimento da WoS classificadas nas grandes áreas definidas pela CAPES. Sob 

tais perspectivas, as análises foram executadas a fim de apresentar o mapeamento das 

publicações científicas do IFRJ. 

4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram consideradas 648 publicações como resultados passíveis de análise. A figura 1 

apresenta o volume da produção anual e o acumulado de publicações ao longo dos anos e 

aponta crescimento de 2014 para 2015, não havendo ano destaque de crescimento ao longo 

dos anos. Na Figura 2 estão representados países que possuem parcerias nas publicações 
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científicas, sendo que o volume de publicações está associado às cores; quanto mais escura, 

mais publicações e quando não há coautoria, cinza. É possível ressaltar que na América do 

Norte, em especial EUA e Alasca, estão os principais parceiros de produção internacional, em 

contraste com a América latina que possui regiões sem parcerias e outras com poucas 

representadas pela cor amarela, sendo o Brasil destaque com mais registros, por ser a sede do 

IFRJ. No continente Africano a parceria é inexistente. Tal construção pode se explicar, pois a 

busca de parcerias acontece normalmente com quem está em destaque no ramo de atividade e 

demonstra o quanto o IFRJ e o Brasil carecem de cooperação americana para avançar em suas 

pesquisas. 

Figura 1 – Volume anual e acumulado.              Figura 2 - Países dos autores e coautores. 

                       
   Fonte: Autoria própria/Dados da pesquisa, 2020.          Fonte: Autoria própria/Dados da pesquisa, 2020. 

As dez instituições parceiras que mais apareceram nos resultados estão listadas na 

Tabela 1 e cabe ressaltar que entre as 10 instituições mais prolíficas. A maior parte delas está 

localizada no estado do Rio de Janeiro e não aparece nenhum outro Instituto Federal.  

 

Posição Registros Instituição 
 

Posição Registros Instituição 

1 638 IFRJ  

 

6 46 FIOCRUZ 

2 316 UFRJ 

 

7 40 UNICAMP 

3 105 UFF 

 

8 35 UNISUAM 

4 68 UERJ 

 

9 34 USP 

5 47 UFRRJ 
 

10 29 INCA 

Fonte: Autoria Própria/Dados da pesquisa(2020). 

Na Tabela 2 as publicações estão distribuídas dentro das áreas de pesquisa da CAPES. 

As áreas de ciências sociais aplicadas; linguística, letras e artes aparecem nas últimas posições 

do ranking, o que pode se explicar pelo fato de cursos dessas áreas terem sido implementados 

recentemente, em contrapartida, Ciências exatas e da terra lidera com maior número de 

registros, evidenciando a história do IFRJ que teve sua origem a partir do CEFET Química, 
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Tabela 1 – Principais parcerias. 
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fazendo com que pelo histórico e tempo de atuação, a instituição seja mais consolidada nessa 

área.  

Tabela 2- Publicações por área da CAPES. 

Posição Registros Grande área de pesquisa – 
CAPES 

 

Posição Registros Grande área de pesquisa – 
CAPES 

1 226 Ciências Exatas e da Terra 
 

6 36 Ciências Humanas 

2 179 Ciências Biológicas 
 

7 27 Multidisciplinar 

3 150 Ciências da Saúde 
 

8 14 Ciências Sociais Aplicadas 

4 104 Ciências Agrárias 
 

9 10 Linguística, Letras e Artes 
5 57 Engenharias 

 
      

Fonte: Autoria Própria/Dados da pesquisa (2020). 

Tendo em vista os aspectos observados, foi possível identificar o perfil de produção do 

IFRJ, ampliar possibilidades de realização de outros estudos e destacar a necessidade de 

maior comunicação dentro da Rede Federal, na qual o IFRJ está inserido, visando maior e 

desenvolvimento institucional e melhores respostas à sociedade. 
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Resumo. O presente trabalho tem a proposta central de divulgar as principais 
questões norteadoras, o percurso metodológico e os propósitos do projeto de 
pesquisa intitulado “Construindo o Observatório da Covid-19 em Terras 
Indígenas: Subsídios e Reflexões sobre papéis de Estado e Organizações 
Indígenas na gestão da crise”. Aprovado recentemente pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro/FAPERJ, esse projeto tem o objetivo 
principal de sintetizar e sistematizar não só os dados oficiais e extraoficiais acerca 
dos impactos que a atual crise sanitária mundial tem gerado junto aos territórios e 
povos indígenas no Brasil, como também informações sobre as principais 
medidas de prevenção e estratégias de contenção de danos que estão sendo 
elaboradas autonomamente por diferentes organizações indígenas regionais e 
locais. Espera-se, assim, poder contribuir com panoramas mais precisos sobre o 
cenário de expansão dos casos de Covid-19 em diferentes realidades indígenas no 
país, gerando reflexões acerca das divergências existentes entre as metodologias 
de contagem utilizadas por instâncias governamentais e por organizações do 
denominado “terceiro setor”. Cabe, por fim, destacar que o projeto se encontra em 
sua fase inicial de desenvolvimento, sendo esta a primeira oportunidade de 
comunicação e divulgação de suas propostas, etapas e objetivos à comunidade 
científica regional. 

 

 

Palavras-chave: Povos Indígenas; Saúde Indígena; Pandemia; Covid-19  
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do cenário caótico decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus 

(Sars-CoV-2, agente responsável pelo Covid-19), diversas medidas têm sido elaboradas na 

tentativa de se prevenir um possível avanço da contaminação e também para lidar com as 

consequências já geradas pela atual crise sanitária global, tornando esta uma questão ainda 

mais delicada quando pensada em relação aos 305 povos indígenas presentes no território 

nacional. Atualmente, os dados oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena/SESAI – 

órgão vinculado ao Ministério da Saúde – já apontam para mais de vinte e quatro mil casos 

confirmados de contaminação, num universo total de aproximadamente 818 mil indígenas 

(IBGE, 2010); correspondendo, portanto, a uma taxa de contaminação em torno de 3% de 

toda a população indígena presente no país.  

Com o intuito de ampliar a visibilidade desse problema e obter um maior controle 

sobre os registros de casos confirmados entre os indígenas brasileiros, diversas plataformas 

foram criadas ao longo dos últimos meses – tanto em âmbito governamental, quanto por 

organizações do chamado “terceiro setor”. Entretanto, o uso de metodologias diferentes tem 

ocasionado uma certa discrepância entre as informações apresentadas, fazendo-se necessário 

uma investigação mais densa a respeito dos parâmetros que embasam a produção de dados em 

cada um dessas plataformas. Sendo assim, uma das principais propostas do projeto 

“Construindo o Observatório da Covid-19 em Terras Indígenas” é justamente investigar e 

identificar quais critérios seriam responsáveis pelas discrepâncias observadas nos dados 

disponibilizados por estas diferentes plataformas. Uma vez delineado o cenário real e 

específico que cada uma delas retrata (a partir dos critérios e parâmetros que lhes são 

particulares), acreditamos ser possível construir e disponibilizar uma base de dados própria do 

projeto – não com o propósito de desconsiderar ou superar as já existentes, mas sim com o 

objetivo de detalhar, especificar e facilitar o pleno entendimento acerca dos diferentes 

cenários de contágio que cada uma delas, de fato, apresenta ao público em geral. 

No que tange especificamente à gestão da saúde indígena (objeto de estudo do projeto 

ora descrito), é importante termos em mente algumas noções fundamentais a respeito do 

subsistema de saúde indígena existente hoje no país – assim como, de uma maneira mais 

ampla, também sobre as políticas indigenistas historicamente promovidas pelo Estado 

brasileiro – a fim de possibilitar uma melhor compreensão das propostas do projeto. A partir 
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da promulgação da Constituição Federal de 1988, a histórica tutela estatal sobre os povos 

indígenas foi abolida do ordenamento jurídico nacional e, após muitos impasses (que se 

estenderiam até o ano de 1991), finalmente o monopólio tutelar da Fundação Nacional do 

Índio/FUNAI sobre todas as políticas indigenistas brasileiras também fora rompido. Com 

isso, diferentes políticas específicas destinadas aos povos indígenas foram redistribuídas para 

novas fundações, agências ou secretarias vinculadas à estrutura de diferentes ministérios – tais 

como o da Educação, da Saúde e do Meio Ambiente (SOUZA LIMA, 2010; 38).  

De forma paralela, ocorreu também, desde o final da década de 1980 (e, sobretudo, a 

partir dos anos 1990), uma intensa expansão do número de organizações construídas pelos 

próprios indígenas para representar jurídica e politicamente os seus povos, comunidades e 

territórios, com ampla adoção do formato de ONG (Organização Não Governamental) para 

dotá-las de um caráter mais formal e permanente. Progressivamente, estas organizações 

passaram também a se envolver de maneira mais direta com a execução de políticas e 

programas direcionados às suas respectivas comunidades – passando a exercer novas funções 

de governança que, até então, tinham permanecido restritas ao âmbito governamental.  

Foi da análise antropológica sobre os processos sociopolíticos e interétnicos que se 

cruzam nesse “novo” cenário de relações políticas e institucionais em nosso país (envolvendo, 

desde o final dos anos 1980, diferentes órgãos de governo, agências do terceiro setor e um 

número crescente de organizações formais indígenas) que surgiram as principais questões e 

reflexões contemporâneas acerca das relações entre Estado e povos indígenas no Brasil. Com 

destaque, sobretudo, para a temática das iniciativas – e dos entraves – para uma plena 

superação do antigo regime tutelar (SOUZA LIMA, 1995; 2010; PACHECO DE OLIVEIRA, 

2008; DORO FILHO, 2015), que incidiu sobre os “índios brasileiros” por seis longas 

décadas; e que, por isso mesmo, não foi simplesmente eliminado – de maneira instantânea e 

automática, tal como num passe de mágica – das práticas administrativas e das políticas 

indigenistas levadas a cabo no país, apenas em função da força simbólica do texto 

constitucional vigente (SOUZA LIMA, 2014).  

É nesse sentido que o projeto “Construindo o Observatório da Covid-19 em Terras 

Indígenas” busca não apenas sintetizar dados já disponíveis, mas tem também o objetivo final 

de registrar e investigar de que forma o cenário da atual crise sanitária tem afetado esse 

quadro mais contemporâneo (“pós-tutelar”) das relações de poder envolvendo agências 
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governamentais (com atenção especial para a SESAI e a FUNAI) e organizações indígenas; 

analisando, para tanto, o universo específico das medidas sanitárias que têm sido formuladas 

e/ou implementadas por diferentes agentes ao longo dos últimos meses, na tentativa de se 

conter o avanço da Covid-19 junto aos povos e territórios indígenas. Através da proposta de 

construção de um Memorial das Estratégias Indígenas de Enfrentamento à Covid-19 (que, 

somado aos dados quantitativos extraídos das diferentes plataformas já existentes, dará forma 

ao Observatório que nomeia o projeto), esperamos poder contribuir com novos subsídios e 

reflexões para o debate acerca da (necessária) superação das heranças tutelares ainda hoje 

existentes e dos desafios para a autodeterminação dos povos indígenas no Brasil. 

 

2 METODOLOGIA 

A metodologia a ser aplicada durante a pesquisa tem como ponto de partida o 

levantamento e sistematização dos dados divulgados pelas plataformas virtuais da SESAI, da 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil/APIB e do Instituto Socioambiental/ISA sobre o 

avanço da Covid-19 entre os povos indígenas. Além de monitorar a atualização periódica 

desses dados, incorporando novas informações à própria base de dados da pesquisa, o 

Observatório da Covid-19 em Terras Indígenas (plataforma virtual e produto final do projeto) 

contará ainda com duas outras ferramentas:  

a) um arquivo sobre o “Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas” elaborado pela SESAI em parceria com os 34 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas/DSEIs, reunindo toda a sua documentação oficial 

(notas técnicas, pareceres, boletins e informativos, entre outros), a ser extraída diretamente da 

página do Ministério da Saúde; e  

b) o Memorial das Estratégias Indígenas de Enfrentamento à Covid-19, um conjunto de 

dossiês temáticos e regionais a respeito das estratégias indígenas de contenção da pandemia, 

que serão elaborados a partir do levantamento direto de informações e dados primários nas 

páginas virtuais das principais organizações indígenas brasileiras (APIB, COIAB, APOINME, 

ARPINSUDESTE, ARPINSUL, CGY, ATY GUASU, CIR e FOIRN). 

Após a identificação e a catalogação dos diferentes tipos de materiais (reportagens, 

notas, comunicados, cartilhas, vídeos, documentos, campanhas) que serão levantados das 

páginas das organizações acima citadas, eles serão fichados e sintetizados no formato final 
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dos dossiês temáticos e regionais que constituirão o Memorial. Tais dossiês serão 

identificados de acordo com a região e a organização indígena correspondente, e serão 

estruturados através de seções relativas: às campanhas de maior escopo realizadas durante a 

pandemia; às terras indígenas abarcadas pelas ações e iniciativas descritas; e às comunidades 

diretamente envolvidas, com destaque para as suas principais estratégias de participação. 

 

3 CONCLUSÃO 

O projeto “Construindo o Observatório da Covid-19 em Terras Indígenas” espera 

poder contribuir para um melhor entendimento acerca dos dados conflitantes que têm sido 

divulgados sobre a evolução dos casos de Covid-19 entre indígenas, conferindo maior 

precisão sobre as especificidades de cada cenário/conjunto de dados apresentado pelas 

plataformas já disponíveis. Pretende também, através da proposta do Memorial, facilitar a 

reprodução/adaptação das experiências de êxito, colaborando assim para a socialização de 

dados estratégicos entre diferentes lideranças e organizações indígenas envolvidas no combate 

à pandemia. Esperamos, por fim, disponibilizar novos subsídios ao poder público, visando o 

aprimoramento tanto de futuras políticas no campo da saúde indígena como um todo, quanto 

das ações e programas que, no âmbito da SESAI e dos 34 DSEIS, venham a ser 

especificamente formulados para os novos contextos oriundos da crise sanitária global. 
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Grupo Temático: Ciências Humanas e Desenvolvimento Social  

 

Resumo. As comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais de ancestralidade 

negra, que mantém ao longo de séculos de resistência suas tradições sociais, culturais 

e territoriais. Estudos recentes indicam que o Rio de Janeiro é o Estado em que mais 

quilombolas vieram a óbito em decorrência da Covid-19. O objetivo desse estudo foi 

conhecer a opinião e o grau de conhecimento dos quilombolas da comunidade Dona 

Bilina sobre a Covid-19 (riscos, sintomas e prevenção individual e coletiva) e a 

relação da doença com os impactos antrópicos. Realizamos entrevistas individuais 

com dez moradores da comunidade, sendo 70% mulheres e 30% homens. A média 

de idade dos entrevistados foi de 55±16.7 (variando de 25 a 83 anos). 60% se 

autodeclararam negras, sendo pretas (40%) e pardos (20%) os demais 40% se 

declaram brancos. Quando perguntados sobre o que era a Covid-19, registramos que 

30% dos indivíduos não possuíam compreensão adequada, mas 60% relatam que tem 

chances de serem contaminados pela Covid-19. Todos os entrevistados (100%) 

conhecem ou já tiveram contato com pessoas infectadas pela Covid-19. Durante a 

pandemia, 80% dos entrevistados alegaram não ter recebido visitas de agentes 

comunitários de saúde. A falta de ações efetivas de promoção a saúde para o 

enfrentamento à proliferação da vírus em territórios quilombolas mostra a 

necessidade de intervenções de educação em saúde no combate a Covid-19, 

buscando aconselhar a comunidade quilombola, a fim de melhorar o conhecimento 

da população frente a pandemia. 

 

Palavras-chave: Covid-19. Educação em saúde. Promoção da saúde. Quilombo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As comunidades quilombolas e os grupos remanescentes dos quilomboscresceram e hoje fazem 

parte de todo território nacional. De acordo com a Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) existem mais de seis mil comunidades 

quilombolas no país, porém menos da metade dessas comunidades são certificadas (CONAQ, 

2004). Segundo a Fundação Cultural Palmares (FCP) o Estado do Rio de Janeiro possui 41 

comunidades quilombolas registradas e certificadas (BRASIL 2017). 

As comunidades quilombolas resistem e enfrentam diversos tipos de dificuldades. Uma 

das principais dificuldades que os quilombolas enfrentam é a ausência de políticas públicas de 

promoção à saúde, o que reflete na desigualdade que existe no direito de acesso a saúde no 

Brasil. 

Em reconhecimento a essasdesigualdades, foi criada, em2009, a Política Nacional 

deSaúde integral da PopulaçãoNegra, que em seu texto diz:  

[...] um compromisso firmado pelo Ministério da Saúde no combate às desigualdades no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e na promoção da saúde da população negra de forma 

integral, considerando que as iniquidades em saúde são resultados de injustos processos 
socioeconômicos e culturais – em destaque, o vigente racismo – que corroboram com a 

morbimortalidade das populações negras brasileiras. 

 

Que ainda instituem como seus objetivos e metas:  

Garantir e ampliar o acesso da população negra do campo e da floresta, em particular as 

populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde; 

 

Estabelecimento de metas específicas para a melhoria dos indicadores de saúde da 

população negra, com especial atenção para as populações quilombolas;  
 

Qualificar e fortalecer o acesso da população negra e das comunidades tradicionais 

(Quilombolas e Terreiros) aos serviços de saúde da atenção básica, em tempo adequado 

ao atendimento das necessidades de saúde, conforme a Política Nacional de Atenção 

Básica – PNAB, em especial a Estratégia de Saúde da Família; 

 

Apesar de políticas públicas serem criadas para atender essa parcela da população, isso 

não garantiu que eles tenham o mesmo direito à saúde pública, gratuita e de qualidade. O 

decorrer da historia mostra que as comunidades quilombolas brasileiras sãonegligenciadas pelo 

poder público, sendo expostas a condições precárias e quase inexistentes de saúde, gerando uma 

invisibilidade destes sujeitos dentro da sociedade (MENESES et al., 2015; SANTOS et al., 

2020). 

No ultimo levantamento epidemiológico feito pela CONAQ (28/08/2020) foram 

registrados 4.504 casos e 155 óbitos confirmados de quilombolas no Brasil emdecorrência da 

Covid-19.  436



 

No Rio de Janeiro, um levantamento da Associação das Comunidades Quilombolas do 

Rio de Janeiro (ACQUILERJ) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro, mostra que 38 quilombolas morreram em decorrência da Covid-19 no Estado, colocando 

o Rio de Janeiro como o segundo Estado em que mais quilombolas morreram em decorrência da 

Covid-19.Nas comunidades quilombolas do Brasil, cerca de 30% são idosos. Além disso, a 

população negra tem maior prevalência de hipertensão e diabetes, todas essas condições estão 

relacionadas ao agravamento dos casos de Covid-19 (BRASIL, 2018; SANTOS et al., 2020; 

CONAQ, 2004). 

 

  1.1 Promoção da Saúde  

Conceituada pela Carta de Ottawa, a Promoção da Saúde foca na capacitação e atuação 

de populações para atuar na melhoria de qualidade de vida e saúde individual e coletiva e na 

redução de desigualdades em saúde (OTTAWA, 1986). 

No Brasil, as ações de promoção da saúde foram instituídas em 2006 por meio da Política 

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) passando por um longo processo de melhorias do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e do debate sobre as desigualdades sociais no Brasil (DURAND 

e HEIDEMAN, 2018; HEIDEMAN et al., 2018). 

Dessa forma, segundo Meneses et al (2015) é preciso criar um modelo de enfrentamento 

para fortalecer e capacitar individualmente os sujeitos e as ações comunitáriasfrente as doenças 

que possam avançar nessa comunidades. 

Corroborando com a idéia do autor acima citado, Heidman et al (2015) diz que o 

“engajamento comunitário pode ocorrer o autocontrole das comunidades sobre as decisões que 

afetam diariamente as suas vidas e promovem o empoderamento, a coesão social, a solidariedade 

e possibilitam a diminuição das desigualdades sociais”. 

Portanto, para buscar o engajamento comunitário dos indivíduos no enfretamento dessas 

doenças, deve-se construir alternativas que contribuam para um melhor entendimento das 

desigualdades no acesso asaúde e na busca da equidade. (HEIDEMAN et al., 2018; MENESES 

et al., 2015). 

 

1.2 O Quilombo Dona Bilina  

O Quilombo Dona Bilina está localizado na Serra do Rio da Prata, em Campo Grande, 

Rio de Janeiro, foi certificado e registrado pela Fundação Cultural Palmares, em fevereiro de 

2017. A origem de seu nome é em homenagem a uma rezadeira e parteira muito querida e 

437



 

respeitada que morou no Quilombo. Muitas famílias do quilombo adquirem suas rendas 

vindas do extrativismo e da venda de seus produtos, num exercício consciente de uso e proteção 

da vegetação local. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Socioambiental (29/06/2020) o 

Quilombo Dona Bilina lidera em número de mortes em decorrência da Covid-19 no Rio de 

Janeiro, com um total de 26 mortes, cerca de 72% do total de óbitos de quilombolas no Estado. 

 

1.3 Objetivo 

Conhecer a opinião e o grau de conhecimento dos quilombolas da comunidade Dona 

Bilinasobre aCovid-19 (riscos, sintomas e prevenção individual e coletiva) e sobre a relação da 

doença com os impactos antrópicos.  

 

2 METODOS  

 

Realizamos entrevistas individuais com os moradores do quilombo.Os dados foram 

coletados por meio de um questionário estruturado, com o objetivo de avaliar o nível de 

conhecimento do grupo entrevistado sobre a Covid-19. Foram feitas perguntas sobre as noções 

gerais, os riscos, os sintomas e a prevenção individual e coletiva frente a Covid-19, além de 

dados sociodemográficos como idade, gênero, cor/raça, renda, escolaridade, número de pessoas 

que moram na mesma casa, tempo no quilombo entre outros. 

 

3 RESULTADOS E CONCLUSÕES PRELIMINARES 

 

Até o momento entrevistamos dez moradores do Quilombo Dona Bilina. Dos quais 70% 

são mulheres e 30% são homens, com média de idade de 55 anos (entre 25 a 85 anos). Quanto a 

cor/raça, 60% se autodeclararam negras (40%) ou pardos (20%) e 40% brancos. Quanto a 

escolaridade, 10% estudou até o primeiro segmento do ensino fundamental, 40% estudou até o 

segundo segmento do ensino fundamental, 30% concluíram o ensino médio, 10% concluiu o 

ensino superior e 10% nunca frequentou a escola. Em relação ao número de pessoas que moram 

na mesma residência, 40% dos entrevistados moram com quatro pessoas na mesma residência, 

30% com três pessoas na, enquanto 30% moram com uma pessoa. Quando perguntados sobre o 

que era a Covid-19, registramos que 30% dos indivíduos não possuíam compreensão adequada, 

mas 60% compreendem que possuem chances de serem contaminados.Todos os entrevistados 

(100%) conhecem ou já tiveram contato com pessoas infectadas pela Covid-19. Os moradores 

relatam a ausência do poder público nesses territórios durante a pandemia, cerca de 80% dos 

entrevistados alegaram não ter recebido visitas de agentes comunitários de saúde.  
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Os dados prévios mostram até o momento uma carência de programas de promoção a 

saúde voltada para comunidade quilombola Dona Bilina. A falta de ações efetivas de 

enfrentamento à proliferação da COVID-19 em territórios quilombolas mostra a necessidade de 

intervenções de educação em saúde relacionadas a Covid-19, buscando aconselhar a comunidade 

quilombola, a fim de melhorar o conhecimento da população frente a Covid-19. 
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas considerações 

acerca do projeto de pesquisa em desenvolvimento “História, Literatura e 

Memória: uma leitura de Chimamanda Adichie”, que conta com bolsas de 

iniciação científica do Programa Jovens Talentos para a Ciência, da FAPERJ. 

Nele, são analisados os contos da coletânea No seu pescoço, buscando 

compreender de que forma abordam diferentes experiências femininas em 

contextos distintos, na Nigéria e nos Estados Unidos. Temas como racismo, 

preconceitos, relações de gênero, conflitos religiosos, autoritarismos, imagens 

distorcidas sobre a África, bem como passagens da história da Nigéria e a herança 

do colonialismo, são desvelados nas histórias presentes no livro, de modo que se 

constrói um esforço de ruptura com a visão de uma história única sobre o 

continente africano. A abordagem proposta se articula com a perspectiva de se 

pensar a literatura em sintonia com a história, inserindo-a no movimento da 

sociedade e compreendendo os mecanismos pelos quais representa aspectos da 

realidade social, bem como se mostra capaz de elaborar leituras múltiplas do 

passado. Para este texto, três contos foram selecionados: em “Réplica”, as 

relações de gênero dentro do casamento assumem o primeiro plano na narrativa, 

associadas à imigração e aos deslocamentos, bem como à herança do 

colonialismo; em “Jumping Monkey Hill”, as imagens tradicionais da África 

entram em foco, também articuladas à perspectiva feminina; e, por fim, em “A 

historiadora obstinada”, o passado colonial da Nigéria assume o eixo da narrativa, 

destacando o olhar do colonizado na leitura elaborada sobre a história nigeriana. 

 

Palavras-chave: História e Literatura. História da África. Relações de 

Gênero. Representações.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho propõe apresentar algumas considerações sobre a pesquisa em 

andamento intitulada “História, Literatura e Memória: uma leitura de Chimamanda Adichie”, 

cujos objetivos centrais consistem em analisar e discutir as experiências femininas narradas 

em contos selecionados da coletânea No seu pescoço (The thing around your neck, 2009), 

buscando compreender como se articulam com um olhar crítico frente às representações sobre 

a história da Nigéria — país de origem de Chimamanda —, ao legado do colonialismo e às 

relações de gênero.1 A interface entre História e Literatura proposta aqui toma como central a 

relação desta última com a cultura histórica, esta concebida como um fenômeno social que 

abrangeria uma série de operações associadas ao trato da temporalidade e construídas por 

diferentes sujeitos sociais a partir de suas lutas e bandeiras políticas, culturais ou identitárias 

— o que implica considerar o seu papel na produção de leituras do passado que não se 

confundem com a produção historiográfica (ABREU, SOIHET, GONTIJO, 2007). 

Personagens femininas fortes constituem um aspecto frequente na obra da escritora, o 

que também se expressa nos contos reunidos na coletânea que analisamos nesta pesquisa.2 

Para este texto, três contos foram selecionados, articulados às três temáticas centrais 

analisadas na obra: em “Réplica”, as relações de gênero dentro do casamento assumem o 

primeiro plano na narrativa, associadas à imigração e aos deslocamentos; em “Jumping 

Monkey Hill”, as imagens tradicionais da África entram em foco, também articuladas à 

perspectiva feminina; e, por fim, em “A historiadora obstinada”, o passado colonial da 

Nigéria assume o eixo da narrativa, destacando o olhar do colonizado na leitura elaborada 

sobre a história nigeriana. 

 

2 NO SEU PESCOÇO: HISTÓRIA, LITERATURA E ESCRITA DO PASSADO 

 Em “Réplica”, o primeiro dos contos analisados neste trabalho, a trama é centrada em 

Nkem, nigeriana de nascimento. Vivendo nos Estados Unidos, enquanto seu marido Obiora 

passa vários meses na Nigéria a trabalho, a protagonista suspeita estar sendo traída no 

casamento, ao saber, por uma amiga, que outra mulher ocupava sua antiga casa no país natal. 

A partir deste desapontamento, ela começa a refletir sobre seu relacionamento e sobre a 

experiência da imigração: seu deslocamento da Nigéria para os Estados Unidos, pela via do 

casamento, é objeto de analogia com as máscaras africanas que decoravam sua casa, também 
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extraídas de seus locais de origem e convertidas em itens exóticos sob uma perspectiva 

colonialista. A isto, soma-se o fato de que, na casa de Nkem, tais artefatos eram, em sua 

maioria, réplicas, ou seja, meras cópias. A personagem imaginava, assim, haver se tornado 

uma réplica de si mesma, apenas para decorar a vida do marido no novo país, assim como as 

máscaras decoravam a casa. Nkem era também silenciada no casamento: sentira-se orgulhosa 

ao se casar com Obiora, membro do que chama de clube “dos Homens Nigerianos Ricos que 

Mandam as Esposas Terem Seus Bebês nos Estados Unidos”, porém nunca opinara sobre as 

escolas em que seus filhos seriam matriculados, e nem sobre o tempo de permanência longe 

do marido. Contudo, ao descobrir a traição e sua provável substituição no lar nigeriano por 

outra mulher, Nkem passa a questionar seu papel e a acionar os sentimentos de não 

pertencimento ao novo país, bem como as saudades da terra natal. O conto se encerra com o 

que se subentende como o anúncio da decisão de retornar à Nigéria: “’Se é isso que você 

quer’, diz Obiora, após alguma hesitação. ‘Nós podemos conversar’. (...) Não é preciso 

conversar sobre mais nada, Nkem sabe. Está decidido”. (ADICHIE, 2017, p.49) 

Silenciamentos e busca por espaços de fala também constituem um elemento central 

em “Jumping Monkey Hill”. Um resort situado na África do Sul que dá nome ao conto é o 

local de realização de um workshop para escritores africanos iniciantes, sob a tutela de 

Edward Campbell, acadêmico de origem europeia. A narrativa é construída pelo olhar de 

Ujunwa Ogundu, escritora nigeriana cuja posição se assemelha à da própria autora. As 

impressões da protagonista sobre o resort e seus hóspedes assinalam percepções colonialistas 

sobre o continente africano, sendo o hotel retratado pela narradora como um local onde 

“turistas estrangeiros ricos corriam de um lado para o outro tirando fotos de lagartos, para 

depois voltar para casa ainda sem ter muita consciência de que, na África do Sul, havia mais 

negros do que lagartos de cabeça vermelha” (ADICHIE, 2017, p.105). A perspectiva da 

“África exótica” se expressa, ainda, no racismo experimentado por ela e pelos demais 

participantes africanos, alvos de olhares desconfiados sempre que transitavam pelo hotel, bem 

como na figura de Edward Campbell, organizador do evento e símbolo do colonizador. Seu 

tratamento dispensado às escritoras une a isto uma perspectiva de gênero, através do assédio 

que pratica: “(...) a zimbabuense disse que sempre havia uma expressão faminta nos olhos de 

Edward quando ele fitava Ujunwa; a sul-africana disse que Edward jamais olharia daquele 

jeito para uma mulher branca (...)” (ADICHIE, 2017, p.119). O desfecho do conto marca a 
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posição de crítica da autora à multiplicidade de representações tradicionais sobre a África, 

seja em termos políticos, sociais ou de gênero. No conto apresentado por Ujunwa, sua 

protagonista passa por abusos sexuais ao tentar obter um emprego. À observação de Campbell 

de que se tratava de “literatura ideológica”, por não ser “uma história real sobre gente de 

verdade” (e, deve-se acrescentar, africana), Ujunwa afirma ter vivenciado ela mesma tal 

situação. Assim, através da narrativa que constrói, a personagem se torna sujeito do olhar 

sobre o continente e sobre as mulheres africanas, no âmbito ficcional e nas suas experiências 

no workshop. 

 Conto que encerra a coletânea, “A historiadora obstinada” retoma o eixo da narrativa 

pelo olhar do subalterno e do feminino, ao centrar a trama inicialmente em Nwamgba e suas 

desventuras após a morte de Obierika, seu marido. Nesta ocasião, ela passa a enfrentar as 

hierarquias de gênero presentes na etnia da qual fazia parte a fim de garantir sua herança. 

Com a chegada do colonizador europeu na região, a personagem imagina que poderia obter 

suas terras de volta no “tribunal dos homens brancos”, entretanto dificuldades se impunham 

por ela não falar a língua do colonizador. A saída que encontra é levar seu filho com Obierika, 

Anikwenwa, para ser educado dentro dos moldes europeus, sob a perspectiva do cristianismo. 

O contato do filho com o colonizador desencadeia um dos pontos fundamentais do conto, o 

choque entre as culturas tradicionais e a colonização, representado pela relação entre mãe e 

filho. A primeira marca imposta pelo colonialismo foi a troca do nome de Anikwenwa para 

Michael, seguida pela rejeição da cultura tradicional da mãe, considerada pagã. A esperança 

de Nwamgba se renova na expectativa de que o neto, fruto da união de Anikwenwa e 

Mgbebe, também cristã, mantivesse sua cultura viva. A nova geração, assim, na figura de sua 

neta Grace, recupera o que poderíamos chamar de voz subalterna, ao iniciar uma carreira 

intelectual e se debruçar sobre a narrativa de seu próprio passado e da história de seu povo, 

sob uma perspectiva do colonizado, não mais do colonizador. Questionando a conjuntura 

preconceituosa e machista do próprio país, Afamefuna, nome que adota após abandonar o 

nome cristão, se torna a voz que é finalmente ouvida e a “historiadora obstinada” que dá título 

ao conto. Atravessando diferentes temporalidades e gerações, o conto retoma múltiplos 

posicionamentos em relação ao processo de colonização e também à escrita sobre ele, tendo 

em Afamefuna (Grace) a perspectiva da reescrita da história pelo olhar do colonizado. De 

forma similar aos demais contos discutidos neste trabalho, experiências pessoais, localizadas 
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em um microcosmo, pode-se dizer, agem no sentido de promover discussões amplas, sobre as 

relações de gênero, sobre o passado nigeriano e a escrita de sua história. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Segundo Alyxandra Nunes (2016), Chimamanda Adichie é uma escritora que 

representaria, em grande medida, uma nova geração de autores nigerianos que escrevem a 

partir de uma “diáspora nigeriana”, trazendo novas perspectivas sobre o país e sua história, 

“para contar ao mundo uma outra visão da história, que vai em contraposição tanto ao 

discurso nacional nigeriano quanto às expectativas do que o ocidente espera ouvir de um 

escritor(a) nigeriano(a)” (NUNES, 2016, p.130). Na obra de Adichie, a perspectiva de se 

discutir uma “história única” vigente sobre a África e sobre a Nigéria se expressa na crítica a 

relatos tradicionais e superficiais sobre o continente e sobre seu país, que deram origem a 

histórias exclusivas de miséria, fracasso, fome e epidemias (ADICHIE, 2019). Ao discutir 

temáticas associadas a tais imagens sobre o continente africano e sobre seu passado, a 

escritora abre espaço para vozes outras que não aquelas das narrativas europeias. O mesmo 

pode ser pensado se consideramos as experiências femininas, vislumbradas em seus contos a 

partir de perspectivas múltiplas, em diferentes contextos e sociedades. 
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1 A pesquisa contou com bolsas Jovens Talentos para a Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 
2 A produção literária da autora ainda inclui três romances — Purple Hibiscus (Hibisco Roxo), lançado em 

2003; Half of a Yellow Sun (Meio Sol Amarelo), de 2006; e Americanah, de 2013. Adichie ainda é 

conhecida por palestras no TED Talks, como “The danger of a single story” (“O perigo da história 

única”, 2009) e “Sejamos todos feministas” (2012). 
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Grupo Temático: Ensino e formação de professores 

 

Resumo. Este trabalho é fruto de uma pesquisa realizada na disciplina 

Contemporaneidade, Subjetividade e Práticas Escolares do curso Licenciatura em 

Matemática do IFRJ/Campus Volta Redonda. O objetivo é propiciar um 

entendimento sobre as dificuldades enfrentadas pela escola na atualidade, com foco 

na valorização/desvalorização docente. Para isso, como metodologia, foi adotada a 

pesquisa bibliográfica. São várias as causas da desvalorização, entre elas o baixo 

investimento na formação inicial e continuada, remuneração aquém do esperado 

para o nível de formação e plano de carreira desestruturado, entre outros. Ao longo 

do trabalho são apresentadas possíveis ações para valorização da profissão docente. 

É indispensável, para a manutenção e evolução da qualidade da educação brasileira, 

considerar a prática de um piso salarial adequado para a categoria, definição de um 

plano de carreira mais atrativo, melhores condições de infraestrutura nas 

instituições de ensino da rede pública e o investimento na formação do professor 

para a sua atualização. Acredita-se que essas são chaves para o processo de 

revalorização do profissional. 

 

Palavras-chave:  Carreira docente. Desvalorização profissional. Formação 

docente   
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1 INTRODUÇÃO 

 A discussão acerca do impacto da ação do docente na sociedade contemporânea não é 

recente. Há muito se compreende que a função realizada pelo professor no meio escolar 

extrapola os limites do ensino conteudista. Ou seja, ele não é apenas um palestrante de sua área 

de formação, ou mesmo age como incentivador da busca pelo conhecimento. Mais que isso, do 

professor tem sido demandado o ofício de que “além de ensinar, deve participar da gestão e do 

planejamento escolares, o que significa uma dedicação mais ampla, a qual se estende às famílias 

e à comunidade” (GASPARINI, 2005, p. 191). 

Se por um lado o papel social do docente cresceu com o passar dos anos, por outro lado 

a valorização do profissional não parece ter acompanhado as mudanças. Apontam-se algumas 

formas de desvalorização desse profissional em diversos âmbitos como “o econômico, o social, 

o psicológico, o da obsolescência e por fim, o da desqualificação ou da degenerescência” 

(SANTOS, 2015, p. 349). 

Tendo em vista esse quadro, este trabalho tem como objetivo abordar os principais 

fatores que tornam a profissão de docente uma das mais desvalorizadas em nosso país na 

atualidade e apresentar alguns pontos sobre como reverter esse processo promovendo a 

revalorização do profissional, indispensável para o desenvolvimento da educação brasileira. 

 

2 METODOLOGIA 

Para consecução dos objetivos dessa pesquisa foi realizada pesquisa bibliográfica 

online com artigos científicos do Google Scholar e semelhantes, com ênfase no período de 2018 

a 2020 utilizando-se, para isso, as palavras-chave desvalorização, carreira docente, educação, 

professor e ensino. 

 

2.1 A desvalorização do profissional e suas consequências 

São muitos os fatores que levaram à desvalorização do docente na sociedade, sobretudo 

nas últimas décadas. Um deles é a defasagem do salário do professor em relação às demais 

profissões de mesmo nível acadêmico. Outro fator é a falta de recursos nas instituições de 

ensino. Atualmente cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país é destinado à Educação. 

A fatia em porcentagem é semelhante à de países desenvolvidos, entretanto, “dado o pequeno 
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tamanho do PIB brasileiro (...), chega-se a valores três a quatro vezes menores que aqueles 

praticados pelas nações que já resolveram seus problemas básicos de acesso e permanência no 

sistema educacional” (PINTO, 2018, p.1).  

Outros problemas podem ser adicionados a essa equação que resulta na perda do valor 

social do professor como, por exemplo, a jornada de trabalho. “(...) o exercício do magistério 

exige uma carga horária extensa, além das atividades em sala de aula, esse profissional tem que 

dar conta das demandas extraclasse, correção de atividades, planejamento de aulas, reuniões 

com os segmentos da escola” (MELO, 2015, p. 8). Neste contexto, “a escolha por seguir uma 

carreira no magistério está cada vez menos desejada” (MELO, 2015, p.8).  

Vicentini e Lugli (2009) vão definir o magistério como uma profissão cujo profissional 

é mal preparado, com baixa remuneração e pouco prestígio na sociedade estando em situação 

de constante ameaça. 

 

2.2 O processo de “revalorização” da profissão 

O processo de valorização da docência é urgente se considerarmos o professor  

indispensável na formação acadêmica dos estudantes. Carissimi (2011) apresenta como 

principais formas de valorização a formação inicial e continuada, a remuneração e as condições 

de trabalho. A autora afirma que no período de 2007 a 2008, 89,3% dos professores tinha 

formação de Nível Superior. Entretanto, sinaliza que ainda há poucas garantias de que esta 

formação inicial seja de qualidade.  

Outro fator relevante é a atualização dos salários dos docentes de modo a que se equipare 

às demais profissões de mesmo nível de formação. Dados apresentados pela ONG Todos Pela 

Educação apresentam que a remuneração na educação básica é de apenas um terço comparada 

aos demais profissionais das ciências exatas. De acordo com o relatório anual da Organização 

para a Cooperação Desenvolvimento Econômico, publicado em 2018, a remuneração do 

profissional no Brasil ocupa a 40ª posição no ranking mundial. A prática do piso salarial por 

todos os estados brasileiros é condição mínima para iniciar o processo de reversão da 

desvalorização do professor.  

Em resumo, a valorização dos profissionais da educação é um processo complexo e 

multivariável que depende da reestruturação da carreira em todos os níveis de ensino. 
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Compreende componentes das mais diversas naturezas como a econômica, infraestrutural e 

pedagógica, necessitando de uma gestão e investimento de políticas públicas em nível nacional. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O panorama da educação nacional, no que tange à valorização do professor como agente 

ativo no processo de aprendizagem, mostra que ainda é preciso evoluir significativamente para 

que este alcance uma justa posição social da carreira. 

O despertar do interesse pela profissão pelos mais jovens virá quando do real 

entendimento da importância do professor como gestor do conhecimento, incentivador do 

processo de aprendizagem que parte do interesse dos alunos.  

Por fim, a conscientização do Estado para o desenvolvimento de políticas públicas de 

incentivo à docência com um plano de carreira que a valorize e incentive as futuras gerações a 

enxergar o magistério como a profissão das profissões e não como uma opção alternativa no 

momento da escolha da sua carreira. 
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Grupo Temático: Ensino e Formação de Professores 

 

Resumo. O trabalho faz parte de uma pesquisa do Programa Jovens Talentos. O 

objetivo é apresentar dois jogos sobre Funções construídos no Software 

GeoGebra e propor sua aplicação em aulas sobre Funções. Acreditamos que os 

Jogos Matemáticos sejam capazes de motivar e auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem. Foram construídos dois jogos: o Simulador de Funções 

Quadráticas e o Em Função do Tesouro. O primeiro trata de conteúdos de 

Funções Quadráticas a partir de gráficos de parábolas, e o segundo de Funções 

Exponenciais e Logarítmicas explorando pontos e os gráficos no plano cartesiano. 

As construções se baseiam nos principais tópicos de funções abordados no Ensino 

Médio, e utilizam ferramentas de programação do Software GeoGebra. Pode–se 

pensar em uma continuidade da pesquisa a partir da aplicação dos jogos para 

turmas de Ensino Médio e a análise dessa aplicação.  

 

Palavras-chave: Jogos. Funções. GeoGebra 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização de tecnologias para o ensino de matemática vem crescendo ao longo dos 

anos. Devido aos rápidos avanços e a facilidade de utilização pelos alunos é tentador utilizá–

las no processo de ensino e aprendizagem.  

As dificuldades enfrentadas pelos alunos do Ensino Médio que são colocados diante 

de um ensino tradicional de definições, fórmulas e repetição de atividades em que se decoram 

procedimentos, aumenta a necessidade de se pensar um ensino mais dinâmico e de caráter 

investigativo onde o aluno é colocado na condição de pesquisador.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)  

[...] o uso de tecnologias possibilita aos estudantes aprofundar sua participação ativa 

nesse processo de solução de resolução de problemas. São alternativas de 

experiências variadas e facilitadoras de aprendizagens que reforçam a capacidade de 

raciocinar logicamente, formular e testar conjecturas, avaliar a validade de 

raciocínios e construir argumentações. (BRASIL, 2017, P.528) 

É um desafio pensar em metodologias que estimulem a participação ativa dos alunos 

dentro das atividades de sala de aula. O presente trabalho surgiu a partir do questionamento: 

os Jogos Matemáticos são capazes de despertar o interesse e auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem de Funções?  

De acordo com Molinari, Retslaff e Santos (2019) a metodologia de Investigação 

Matemática e as Mídias Tecnológicas são capazes de fazer com que o aluno desperte o 

interesse em estudar. Acreditamos que o caráter investigativo dos jogos e as múltiplas 

possibilidades de construção de atividades do Software GeoGebra possibilitem um processo 

de aprendizagem mais dinâmico e desafiador do conteúdo de Funções.  

 

2 CONTEÚDO 

O trabalho iniciou–se com o levantamento bibliográfico em artigos e dissertações e o 

estudo dos principais temas de Funções. Posteriormente buscou–se materiais relativos à 

programação de jogos no Software GeoGebra. Chegou–se a viabilidade de construção de dois 

jogos detalhados nas próximas subseções. 

Os jogos foram construídos a partir de fases com níveis de dificuldade crescente com 

informações e dicas que possam auxiliar o jogador do início ao fim do jogo. Com isso 

sugerimos que os jogos sejam aplicados como um exercício de fixação depois que os alunos 
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tenham estudado o tema. E por se tratar de jogos autoexplicativos não se faz necessárias 

intervenções do professor ao longo da aplicação, mas simplesmente chamar atenção dos 

alunos para as informações e dicas que aparecem ao longo do jogo, buscando aumentar a 

autonomia, a capacidade de raciocinar logicamente para resolver problemas, estimulando a 

curiosidade e o interesse dos alunos pelos temas. 

 

2.1 Jogo: Em Função do Tesouro 

“Em Função do Tesouro” se baseia em cumprir desafios de funções logarítmicas e 

exponenciais em um mapa. O mapa possui três ilhas: Nassau, Kingston e Príncipe. Ilhas reais 

que foram cenários da época de ouro da pirataria (1714 até 1726).  O jogo consiste em 

determinar funções no mapa seguindo as dicas e informações ao longo de cinco fases. 

Figura 1: Tela inicial do Jogo “Em Função do Tesouro” 

 

Fonte: Imagem feita pelos autores.  

 

Na figura 1 encontra–se a tela inicial, onde é mostrado o mapa e um botão no centro 

do plano cartesiano para iniciar o jogo. À esquerda encontra–se o texto sobre aplicações e as 

definições de Função Exponencial e Logarítmica que podem ser encontrados em Silva (2015).  

Figura 2. Fase 1 do Jogo “Em busca do Tesouro” 

 

Fonte: Imagem feita pelos autores. 
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Na figura 2 encontra–se a imagem inicial da primeira fase que ilustra a formatação de 

todas as fases do jogo. À direita aparece uma informação inicial relacionado à função 

exponencial e logarítmica, através da qual o jogador deverá encontrar algum ponto ou função 

no mapa. É possível ver o botão de dicas em cada fase do jogo.  

 

2.2 Jogo: Simulador de Funções Quadráticas 

O “Simulador de Funções Quadráticas” é um jogo que busca expandir e fortalecer os 

conhecimentos de funções quadráticas em quatro fases. No jogo são abordados os seguintes 

temas de função quadrática: formula do vértice, fórmula de soma e produto, propriedades dos 

coeficientes, propriedades de crescimento e decrescimento, construção de gráficos. 

Após escolher uma dificuldade o jogador é direcionado para a primeira fase. Nessa 

fase as opções dos coeficientes     e   são           Nas fases dois e três são adicionados 

alguns valores para as variáveis e o vértice da parábola. Na fase quatro as raízes são 

escolhidas aleatoriamente e o jogador tem que usar as fórmulas de soma e produto das raízes. 

 

Figura 3. Fase Tela inicial do Jogo “Simulador de Funções Quadráticas” 

 

Fonte: Imagem feita pelos autores. 

 

Na figura 3 encontra–se a tela inicial, com um texto sobre aplicações e definição de 

função quadrática que podem ser encontrados em Molinari e Retslaff (2018), além dos botões 

de reiniciar e de escolha de dificuldade. Dependendo do nível de dificuldade escolhido o 

jogador tem acesso a algumas informações e fórmulas que irão auxiliar para que possa 

avançar nas fases. 
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Figura 4. Fase 1 do Jogo “Simulador de Funções Qudráticas” 

 

Fonte: Imagem feita pelos autores. 

 

Na figura 4 encontram-se a fase 3, à esquerda uma parábola azul é sorteada. Após 

apertar o botão “Conferir” caso a escolha seja errada, aparecerá o texto indicando que o 

jogador errou e a parábola correta irá surgir em verde. É possível ainda ver os botões de 

informações e dicas que estão presentes em todas as fases. Os links de acesso aos jogos e seus 

protocolos de construção no GeoGebra podem ser encontrados em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1V3tJ_GQZeeCP5N79JSJBEj-_HRo2s1Zw?usp=sharing. 

 

3 CONCLUSÃO 

Durante o desenvolvimento dos jogos buscamos encontrar elementos que pudessem 

fazer com que os alunos aprendessem enquanto jogam levando-se em consideração os 

diversos níveis de dificuldade que cada aluno possa ter naquele determinado tema. Com o 

resultado final das construções, entendemos que esses jogos possuem a forma e dinamismo 

capazes de despertar o interesse e auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Esperamos poder contribuir com a aprendizagem de funções através dos jogos criados. 
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Resumo.
O presente trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade de se desenvolver
uma proposta de ensino a partir do tema central na área de astrofísica de partículas,
especificamente sobre raios cósmicos de energia ultra alta sob a influência do campo
magnético galáctico. A ideia é adequar os conhecimentos sobre esse assunto, ampla-
mente discutido e estudado no ambiente acadêmico, para ser explorado em sala de
aula através do uso de simuladores. A análise sobre a viabilidade desse movimento,
do conhecimento científico para a escola, foi realizada baseando-se nos pressupostos
da Teoria da Transposição Didática, proposta por Yves Chevallard, por meio da qual
um determinado conteúdo passa por um critério lógico e sistemático a fim de se
certificar não somente sua mobilidade para outro nível de ensino como também sua
sobrevivência no ambiente escolar. Visando facilitar a visualização dos fenômenos
estudados, bem como contornar as dificuldades envolvidas no instrumental matemá-
tico necessário para compreendê-lo, foram desenvolvidas simulações computacionais
capazes de reproduzir as trajetórias das partículas carregadas no meio galáctico, sob
a influência da força magnética, controladas por diversos parâmetros que podem
ser facilmente manipulados em uma estratégia didática. Essas simulações foram
elaboradas para serem executadas em um aplicativo de dispositivos que utilizam
o Android, como smartphones e tablets. Como são equipamentos que já fazem
parte do dia a dia da maioria das pessoas, a proposta deste trabalho apresenta uma
possibilidade de acessibilidade significativa, uma vez que poderá ser empregada
mesmo em escolas que não possuem salas de informática.

Palavras-chave: Transposição didática, Raios Cósmicos, Simulações computaci-
onais.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da pesquisa científica tem produzido novas tecnologias capazes de gerar
um quadro de realidade em frequente transformação. Das primeiras máquinas a vapor aos atuais
trens-bala, a sociedade, como um todo, tem se adaptado à essas mudanças causadas pelo avanço
da ciência. Soma-se a isto a crescente veiculação de notícias na mídia que abordam questões
científicas não necessariamente com um viés de aplicação tecnológica, como a descoberta
de exoplanetas, buraco negros e outras questões astronômicas, astrofísicas e cosmológicas
relacionadas (HORVATH, 2008). Nesse contexto, a grande questão que nos é imposta é como
se articula esse avanço científico, usualmente produzido no meio acadêmico e nos centros de
pesquisa, com a noção geral de ciências na formação do cidadão comum.

Uma proposta de análise sobre a viabilidade de que alguns princípios científicos, necessá-
rios à compreensão dessas novas tecnologias, possam ser levados para o ambiente escolar surgiu
em 1985, através das ideias do matemático didata francês Yves Chevallard (CHEVELLARD,
1985). A Teoria da Transposição Didática (TTD), proposta por Chevallard, tornou-se uma
ferramenta amplamente empregada para se analisar os currículos escolares visando atualizar os
conteúdos não somente na área de matemática mas, sobretudo, na área do ensino de ciências
(ASTOLFI; DEVELAY, 2014; BROCKINGTON; PIETROCOLA, 2016).

A partir dos pressupostos da TTD, foi realizada uma análise sobre a viabilidade de explorar
o conteúdo sobre raios cósmicos sob a influência do campo magnético galáctico para o ambiente
escolar. Uma vez concluída, a segunda etapa foi elaborar uma sequência didática capaz de
adequar esse conhecimento para o público-alvo selecionado: alunos do terceiro ano do Ensino
Médio, que já estudam conceitos de magnetismo dentro do currículo mínimo estabelecido nas
escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro.

Por se tratar de um conteúdo que aborda partículas subatômicas e campos magnéticos
galácticos, é preciso pensar sobre maneiras de desenvolver propostas de ensino com materiais
que estão fora do alcance dos sentidos humanos, por não poderem ser diretamente manipulados
numa estratégia experimental no ambiente escolar. Assim, optou-se por inserir na sequência
didática proposta, simulações computacionais com objetivos didáticos, capazes de modelar o
comportamento dos raios cósmicos sob a influência do campo magnético galáctico, visando
criar um ambiente no qual os aprendizes possam compreender melhor a dinâmica envolvida
nesse fenômeno bem como manipular alguns parâmetros (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002).
As simulações foram desenvolvidas na forma de um aplicativo de dispositivos que utilizam o
Android, com smartphones e tablets, que tem se tornado cada vez mais comuns tanto fora quanto
dentro da sala de aula.
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2 CONTEÚDO

A análise do conteúdo de raios cósmicos sob a influência do campo magnético galáctico foi
realizada investigando se as regras da TTD eram aplicáveis à proposta deste trabalho. O resultado
é exibido na Tabela 1, que resume como os conteúdos analisados são elegíveis para serem
explorados em um ambiente escolar. A primeira coluna desta tabela exibe os pressupostos da
TTD relacionados à sobrevivência do chamado “saber ensinado”, ou seja, aquele conhecimento
já reconstruído e adaptado para sala de aula. A segunda coluna da mesma tabela exibe os
argumentos relacionados a cada um dos pressupostos da TTD que poderiam servir de base para
justificar que o referido tema apresenta um potencial de ser explorado em uma sala de aula, em
uma proposta pedagógica.

Tabela 1. Análise do tema raios cósmicos de acordo com os pressupostos da teoria da transposição didática de Yves Chevallard.
Baseado em (SARAN, 2012).

Pressupostos da TD Argumentação

Consensualidade

O tema Raios Cósmicos é amplamente pesquisado e difundido na comunidade científica atual. Em
1920, Victor Hess foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em função da descoberta dessas
partículas. Além disso, partir da construção de modernos observatórios foi possível esclarecer mais
questões relacionadas à física dos raios cósmicos de modo que esse tema, embora não totalmente
conhecido e explorado, é aceito universalmente no meio acadêmico.

Atualização biológica

Um dos temas mais debatidos sobre os raios cósmicos é quais os mecanismos astrofísicos capazes de
acelerar partículas ao ponto de se constatar a existência de raios cósmicos de altíssima energia. Além
disso, a composição química dos raios cósmicos e quais são as possíveis fontes dessas partículas
continuam sendo questões ainda não totalmente compreendidas. Deste modo, muitas pesquisas
estão sendo realizadas no sentido de elucidar melhor esses temas tornando o conhecimento sobre
raios cósmicos de altíssima energia um assunto constantemente em atualização.

Atualização moral

A pesquisa sobre raios cósmicos ao longo dos anos tornou possível a descoberta de novas partículas,
como o méson, e a geração de novas tecnologias aplicadas à medicina, como o PET (Positron
Emission Tomography). Tais avanços tecnológicos não fazem parte da cultura popular e estão muito
distantes do que as famílias poderiam transmitir aos seus filhos sendo, portanto, candidatos a estarem
presentes no currículo escolar.

Operacionalidade

É possível desenvolver atividades sobre o tema raios cósmicos utilizando os conceitos adjacentes
relacionados, como energia, velocidade, dentre outras. O tema campo magnético galáctico, correla-
cionado com os raios cósmicos, também é operacional uma vez que campos magnéticos já fazem
parte do currículo no ensino médio. Utilizar simulações com objetivos didáticos também apresenta
um outro grande potencial para a visualização das trajetórias dessas partículas sob a ação da força
magnética.

Criatividade didática

A elaboração de exercícios de fixação e a escala de velocidade, adaptadas ao conteúdo de partículas
ultra-relativísticas, é um exemplo de como é possível desenvolver atividades próprias para o ambiente
escolar a partir dos conceitos abordados em nossa proposta. Além disso, o uso de simulações
didaticamente preparadas, as quais permitem visualizar a trajetória dessas partículas podem ser
usadas para facilitar um enfoque mais conceitual dos temas abordados na sequência de ensino e
aprendizagem proposta.

Terapêutico

Para ser considerada terapêutica, a proposta de transposição precisa ser aplicada várias vezes, testada
quanto à sobrevivência no meio escolar. Não se trata do objetivo desse trabalho avaliar esse aspecto
da transposição. Porém, as atividades desenvolvidas serão aplicadas para se ter uma noção de seu
sucesso escolar, de forma preliminar.

Uma vez que à luz da análise realizada pela TTD, o tema raios cósmicos sob a influência
do campo magnético galáctico apresenta potencial de ser explorado em sala de aula, o próximo
passo foi elaborar uma sequência didática capaz de propor atividades nas quais os conteúdos
associados pudessem ser efetivamente introduzidos na sala de aula. Como já mencionado,
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optou-se por desenvolver simulações para reproduzir as trajetórias dessas partículas no interior
da Via Láctea, fornecendo assim aos estudantes a visualização dos fenômenos relacionados e sua
consequente compreensão, sem fazer uso do instrumental matemático que poderia estar além do
nível de ensino considerado.

As simulações foram desenvolvidas utilizando a linguagem científica C++, utilizando-
se a linguagem Java como interface. O resultado é um aplicativo que pode ser executado em
dispositivos Android, sendo amplamente acessível aos estudantes por meio do uso do smartphone,
sem a necessidade de se utilizar computadores em laboratórios de informática. A Figura 1 exibe
a tela inicial do aplicativo rodando em um smartphone. Nela é possível alterar a energia da
partícula, sua carga elétrica e, em seguida, iniciar a propagação do raio cósmico desde o momento
em que ele entra na fronteira da Via-láctea até atingir o planeta Terra. As deflexões visualizadas
na trajetória irão contribuir para o entendimento de como a presença do campo magnético no
interior da galáxia afeta a trajetória das partículas carregadas, ampliando o conceito de campo
magnético presente nos livros didáticos.

Figura 1. Tela inicial do aplicativo desenvolvido neste trabalho para simular a trajetória de raios cósmicos sob a influência do
campo magnético galáctico. Elaborado pelo autor.

3 CONCLUSÃO

O presente trabalho, fruto de uma sequência de estudos sobre raios cósmicos, foi desenvol-
vido em duas etapas. Primeiro, a análise sobre a viabilidade de se explorar o referido conteúdo
em sala de aula, à luz dos pressupostos da Teoria da Transposição Didática. Segundo, uma vez
determinada essa possibilidade, o próximo passo foi elaborar um aplicativo capaz de simular
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as trajetórias das partículas carregadas no interior da Via-Láctea, sofrendo deflexões devido à
existência de um campo magnético galáctico, o qual sofre variação dependendo da posição na
qual as partículas percorrem o espaço, o qual poderia ser utilizado em uma sequência didática
sobre o assunto.

O próximo passo será a elaboração de uma sequência didática na qual as simulações serão
inseridas como uma das atividades propostas. A ideia é aplicar essa sequência visando mensurar
a mudança conceitual dos alunos e a receptividade dos conteúdos abordados, a fim de se certificar
se a proposta apresentada realmente tem potencial de se concretizar como uma inserção de um
tema de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio.
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Resumo. A quantidade de lixo descartada inadequadamente tem sido uma grande 

problemática dos últimos tempos. A compostagem se mostra como uma maneira 

eficaz de reaproveitar o lixo orgânico, o que poderia ocasionar uma considerável 

redução desse resíduo, que representa quase metade dos resíduos sólidos urbanos. 

Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar os processos necessários para a 

produção de uma composteira no IFRJ, campus Volta Redonda, e também propor 

uma maior divulgação do tema “Compostagem” para a população do município. 

Inicialmente, foram quantificados a massa e o volume da matéria orgânica 

produzida na cozinha da escola para analisar a possibilidade de uma composteira 

no instituto. Além disso, foi divulgado no campus, em um evento, o que seria 

compostagem e como formar uma composteira. Outra ação realizada foi uma 

oficina para um centro social da cidade. A quantificação da matéria orgânica 

mostrou que em média são descartados 10,12 Kg/dia que poderiam ser destinados 

a compostagem no campus do IFRJ. Portanto, percebeu-se a viabilidade da ter 

uma composteira no instituto. Ademais, com as duas oficinas realizadas foi 

notório observar dúvidas sobre o tema “Compostagem”, que podem ser facilmente 

esclarecidas. Portanto, o emprego da compostagem é viável e deve possibilitar a 

redução do lixo orgânico e a sensibilização do que poderia ser feito para que haja 

mudança no município com políticas sustentáveis. 
 

Palavras-chave: Poluição Ambiental. Biorremediação. Microrganismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, a produção de lixo tem aumentado de maneira preocupante. De 2018 para 

2019 houve aumento de 1% na produção de lixo, atingindo a média anual de resíduos sólidos 

urbanos de 79 milhões de toneladas (ABRELPE, 2018/2019). Em 2018, a fração orgânica 

correspondeu a cerca de 37 milhões de toneladas (SNIS-RS, 2019). Apesar de ser uma parcela 

significativa, apenas 1% desse lixo orgânico é reaproveitado no país. A maior parte ainda 

segue para lixões e aterros sanitários ou até mesmo não recebem destinação (ASSEMAE, 

2019). Uma prática que geraria uma expressiva redução do lixo orgânico através do seu 

reaproveitamento na forma de adubo seria a compostagem, um processo natural de 

decomposição, que transforma os restos de alimentos e podas em um produto rico 

denominado composto. Este processo é realizado por micro-organismos, os fungos e as 

bactérias, através dos ciclos biogeoquímicos (BEZERRA, 2019). 

Além de ajudar na redução dos desperdícios, de diminuir os custos da coleta pública 

de resíduos e de ser uma forma natural, barata e segura de tratar os resíduos orgânicos, a 

compostagem também tem apresenta outras vantagens. A prática contribui para a prevenção 

da proliferação de animais vetores de doenças em lixões, para a redução da emissão de gás 

metano (   , gás de efeito estufa mais potente que o    ), para o aumento da vida útil dos 

aterros sanitários e para a redução do uso de fertilizantes inorgânicos, que podem apresentar 

em sua composição metais pesados, contaminando os lençóis freáticos, rios e, 

consequentemente, animais e plantas (VARENHOLT, 2015; ASSEMAE, 2019). Assim, o 

composto melhora a qualidade do solo e reduz a contaminação ambiental, estimulando o 

exercício à cidadania e melhorando a eficiência da agricultura (OLIVEIRA et al, 2005) 

No presente trabalho, iniciou-se a prática da compostagem no IFRJ campus Volta 

Redonda, a fim de desenvolver uma forma alternativa e sustentável de reaproveitar o lixo 

orgânico gerado no Instituto, educar os alunos e, futuramente, a população do município. Isso 

vem foi feito através da prática em sala de aula e com oficinas, que mostram a importância 

dos fenômenos biológicos, químicos e físicos envolvidos no processo. 

 

2 METODOLOGIA 

Para quantificação da matéria orgânica úmida gerada no IFRJ campus Volta Redonda, 

em novembro de 2019, foram utilizadas uma balança e baldes com marcações de volume de 

1L a 20L, separando matéria crua e matéria cozida do refeitório. Essa separação foi realizada, 
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pois alimentos cozidos geralmente representam o desperdício de alimentos. Além disso, o 

preparo para cozinhar adiciona sal e gorduras a comida, que dificultam a decomposição. 

Somado a isso, restos de carnes atraem insetos e roedores para a composteira, o que não é 

desejado. (OLIVEIRA et al, 2005). Por 5 dias letivos consecutivos, as massas dos resíduos e 

os volumes que eles ocupavam foram medidos ao final das tardes para se determinar a 

produção de matéria orgânica de cada dia inteiro no Instituto. 

Somado a isso, também foram realizadas ações de ensino e extensão para divulgar a 

compostagem nos anos de 2018 e 2019. Foram utilizados os espaços das aulas de Biologia, do 

segundo período do Ensino Médio Integrado de Automação Industrial, e a Semana de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - SEMEPE 2019, durante a Oficina Experimentando Biologia, quando a 

compostagem foi apresentada para os alunos. No segundo semestre de 2019, também foi 

realizado um curso para um grupo de pessoas de terceira idade em parceira com a Prefeitura 

Municipal de Volta Redonda com o mesmo intuito. 

 

3 RESULTADOS 

A matéria cozida é muito pouco descartada no campus, o que deve facilitar a 

decomposição na composteira (CHAVES, 2017). Já a matéria orgânica crua é produzida em 

maior quantidade (Tabela 1). A produção média de matéria orgânica úmida é de 10,12 Kg/dia. 

Como o refeitório funciona 5 dias na semana, a produção média mensal é pouco mais que 200 

Kg/mês, atingindo próximo de 2 toneladas desse resíduo por ano. 

 

Tabela 1. Produção diária média de matéria orgânica úmida no refeitório do IFRJ campus Volta Redonda. 

Tipo de matéria Massa (Kg) Volume (L) 

Crua 9,96 10,75 

Cozida 0,16 0,23 

Total 10,12 10,98 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

O descarte não é totalmente previsível porque varia de acordo com a quantidade de 

alunos e funcionários que almoçam no campus, a depender das atividades realizadas no 
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contraturno (aulas extras, aulas de reposição, interclasses, reuniões e etc). Todavia, com os 

dados produzidos, é possível estimar a produção mensal e anual do campus. Munidos de tal 

informação, será possível calcular o tamanho da composteira a ser instalada no Instituto e a 

quantidade de solo e matéria seca a serem empregados no processo.  

No âmbito da divulgação científica, desde o início do trabalho, o objetivo era 

introduzir essa iniciativa tanto no campus quanto em outros ambientes, para atingir públicos 

de diferentes idades e localidades do município de Volta Redonda, incentivando o máximo 

possível de pessoas a aderirem à prática da compostagem. Logo, as primeiras apresentações 

ocorreram no próprio campus. Nas aulas de Biologia, em torno de cem alunos já montaram 

suas próprias composteiras em casa. Na SEMEPE 2019, a proposta foi levada para mais 80 

pessoas, incluindo alunos da escola e visitantes. Expandindo a ideia para outros locais do 

município, a oficina de compostagem foi oferecida para um grupo de terceira idade a convite 

da Secretaria Municipal de Saúde, onde os 20 idosos que participaram, poderão aplicar a 

compostagem no plantio de plantas medicinais, que é o trabalho realizado pelo grupo. Assim, 

a compostagem já foi difundida para pelo menos 200 pessoas através da ações desenvolvidas 

pelo grupo de pesquisa em Microbiologia Ambiental do IFRJ. 

 

4 CONCLUSÃO 

A partir dos dados obtidos até o momento, conclui-se que há um grande descarte da 

matéria orgânica no campus. Com isso, é possível reafirmar a importância de se implantar a 

prática da compostagem no IFRJ Volta Redonda, promovendo um primeiro passo na 

sustentabilidade no município. E no contexto da divulgação cientifica, percebeu-se o interesse 

das pessoas e as dúvidas frequentes sobre a utilização, seleção dos materiais orgânicos e a 

produção de composteiras. Os alunos do Instituto puderam ajudar esclarecendo essas questões 

da população. 
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Resumo. Macrófitas aquáticas como T. domingensis são utilizadas no tratamento 
de efluentes e apresentam tolerância a cádmio e cobre. Tal característica pode 
estar relacionada à sua associação com microrganismos benéficos capazes de 
promover o crescimento vegetal e resistir a metais, auxiliando na biorremediação, 
uma técnica de baixo custo e eficaz em termos ecológicos, pois, em geral, não 
causa poluição secundária. A desvantagem é que esse tratamento é lento. Os 
microrganismos, por seu metabolismo rápido, podem acelerar o processo. Neste 
sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar a resistência de bactérias isoladas da 
planta aquática T. domingensis a Cd e Cu. Foram selecionadas quatro bactérias de 
uma Coleção de Microrganismos isolados de T. domingensis: Raoultella 
ornithinolytica, Serratia marcescens, Klebsiella variicola e Enterobacter 
asburiae. Em seguida, essas bactérias foram cultivadas em meio Lurian Bertani 
(LB) por 16 h sob agitação constante a 30 ºC. Após este período, os 
microrganismos foram repicados em placas de Petri contendo concentrações 
crescentes de Cd (0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 e 3 mmol L -1) e Cu (1; 5; 7; 9 e 10 mmol L -1) 
para encontrar a concentração inibitória mínima (CIM) desses metais. Como 
resultado, observou-se que que E. asburiae e S. marcescens foram as bactérias 
mais resistentes, com CIM superiores a 3 mmol L -1 de Cd. Para Cu, E. asburiae 
apresentou CIM de 9 mmol L -1, enquanto S. marcescens teve CIM igual a 10 
mmol L -1, sendo candidatas promissoras para tornar o tratamento de efluentes 
industriais e de esgoto mais eficiente. 
 
Palavras-chave: Poluição Ambiental. Biorremediação. Microrganismo.  
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1 INTRODUÇÃO 

Fitorremediação é o processo de tratamento de áreas contaminadas mediado por 

espécies vegetais que vão extrair, sequestrar e desintoxicar o ambiente de poluentes 

(REZANIA et al., 2016). As espécies de macrófitas aquáticas adequadas para fitorremediação 

de metais são altamente tolerantes ao estresse causado por esses agentes. Além disso, elas têm 

um crescimento rápido, possuem biomassa elevada e podem acumular altas concentrações de 

metais em seus tecidos (LIU et al., 2016). Dessa forma, espécies como Typha domingensis, 

Typha latifolia e Typha angustifolia têm sido empregadas em processos de fitorremediação, 

como a fitoestabilização e a fitoextração (PANDEY et al., 2014), atraindo interesse por sua 

utilidade na purificação de água poluída e na restauração da diversidade de áreas úmidas 

(BOERS et al., 2007). 

Os metais são um grupo particular de elementos, que diferentemente dos compostos 

orgânicos, não podem ser degradados por processos biológicos (MUHAMMAD et al., 2009). 

Neste sentido, o excesso de metais é prejudicial aos ecossistemas aquáticos, pois tanto 

solúveis na água como depositados no sedimento, esses elementos podem se acumular na 

cadeia alimentar. Desse modo, a maior concentração de metais deverá ser observada nos 

níveis tróficos mais altos, podendo causar distúrbios crônicos e agudos em humanos e animais 

(GALL et al., 2015). Todavia, alguns metais são essenciais para os seres vivos. Alguns deles 

como Ni, Fe, Cu e Zn, quando em baixas concentrações, atuam como micronutrientes e 

cofatores de muitas enzimas. Por outro lado, Hg, Ag e Cd não possuem função biológica 

conhecida e mesmo em baixas concentrações são danosos (KHAN et al., 2009).  

Uma maneira de tornar o processo de fitorremediação ainda mais eficiente é utilizar 

microrganismos associados com as plantas (AAFI et al., 2012; YANG et al., 2012). No geral, 

as atividades microbianas melhoram a eficácia desse processo de duas maneiras 

complementares: (i) favorecendo diretamente a fitorremediação, na qual os microrganismos 

associados a planta melhoram a translocação de metais (facilitando a fitoextração) ou 

reduzem a mobilidade e disponibilidade de metais na rizosfera (no caso da fitoestabilização), 

e (ii) indiretamente, na qual os microrganismos conferem à planta tolerância ao metal e/ou 

aumentam a produção de biomassa vegetal, auxiliando na remoção dos contaminantes  

(RAJKUMAR, 2012).  
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Esse trabalho propôs avaliar a resistência aos metais Cd e Cu em bactérias isoladas da 

planta aquática T. domingensis. Para tanto, foi determinada a concentração inibitória mínima 

(CIM) desses metais para cada uma delas.  

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Material Biológico e cultivo 

A partir do trabalho de Barroso (2018), foram selecionadas quatro bactérias isoladas 

de T. domingensis: Enterobacter asburiae (4.2.5.0.X.A), Klebsiella variicola (4.2.5.2.X.A), 

Raoultella ornithinolytica (4.2.5.2.X.B) e Serratia marcescens (4.2.5.2.X.C). Os 

microrganismos foram mantidos em culturas estoque no laboratório. Foi realizado estoque das 

culturas em glicerol 10% a -20 ºC.  

Para o cultivo em meio sólido, as bactérias foram riscadas com uma alça de platina de 

inoculação de 1 μL a partir dos tubos estoque em placas de Petri contendo meio Lurian 

Bertani (LB) (composição: triptona 10 g; extrato de levedura 5 g; NaCl 5 g, Agar Agar 10 g/L 

de água destilada). As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 30 ºC por um 

período de 24 h para crescimento das colônias bacterianas.  

Para o cultivo em meio líquido, uma alça de inoculação de 10 μL foi inoculada em 3 

ml de meio LB (sem adição de Agar Agar) em tubo de 5 mL. Os frascos foram mantidos em 

shaker a 175 rpm na temperatura de 30 ºC por 16 h.  

 

2.2 Ensaio de concentração inibitória mínima 

A concentração inibitória mínima (CIM), definida com a menor concentração de uma 

substância capaz de inibir o crescimento de um organismo (WIEGAND et al., 2008), foi 

utilizada para estimar a resistência das cepas aos metais Cd e Cu. Para tanto, uma alíquota de 

15 μL de cada microrganismo crescido em meio LB líquido foi inoculada na forma de spot 

em placas de Petri contendo meio de cultura LB com concentrações crescentes de CuCl2 (1, 5, 

7, 9 e 10 mmol L -1) e de CdCl2 (0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 e 3 mmol L -1) e placas controle sem a 

adição dos metais. Todas as placas foram incubadas por 5 dias em estufa a 30 ºC. Ao final do 

experimento, foi feito o registro fotográfico das placas em câmera Samsung SM-A505GT / 

F1,7 / Balanço de branco automático e sem flash. De acordo com a ausência e presença de 
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crescimento celular, foi determinada a CIM e ponderado aquele isolado que apresentou a 

maior resistência aos metais Cd e Cu. O ensaio foi realizado em triplicata.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das quatro bactérias estudadas, R. ornithinolytica foi mais sensível a Cd e Cu. Em 

contrapartida, E. asburiae e S. marcescens foram as cepas mais resistentes, não sendo 

possível determinar uma CIM de Cd, pois as duas bactérias foram capazes de crescer na 

concentração mais alta testada. Para Cu, S. marcescens foi ainda mais resistente que E. 

asburiae (Figuras 1 e 2). Como se pode observar, o crescimento microbiano reduziu à medida 

que a concentração dos metais aumentou. No caso de K. variicola, também foi verificada uma 

alteração de morfologia da colônia. A estrutura de franja presente nas bordas da colônia na 

condição controle é perdida quando se adiciona Cd ao meio de cultura e reduzida quando se 

acrescenta Cu (Figura 1B e 2B).  

 
As bactérias resistiram a concentrações mais elevadas de Cu que Cd. Possivelmente, 

isso está relacionado à alta toxidez do Cd. Por outro lado, tem-se a necessidade de Cu como 

micronutriente, o que justificaria a maior resistência a este metal (KHAN et al., 2009). 

 

4 CONCLUSÃO 

Foi verificado que as quatro bactérias resistem a concentrações elevadas de Cd e Cu, 

sendo R. ornithinolytica a mais sensível entre elas. Já os isolados de E. asburiae e S. 

marcescens são candidatos promissores para avaliar o potencial de uso no tratamento de 

efluentes industriais, pois apresentaram maior resistência aos metais. 

Figura 1 Resistência a cádmio em: A) Enterobacter 
asburiae; B) Klebsiella variicola; C) Raoutella 
ornithinolytica; D) Serratia marcescens. A barra de escala 
representa 1 cm. 

Figura 2 Resistência a cobre em: A) Enterobacter 
asburiae; B) Klebsiella variicola; C) Raoutella 
ornithinolytica; D) Serratia marcescens. A barra de 
escala representa 1 cm. 
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Resumo. O crescimento das mídias sociais causou uma mudança na forma em 

que a informação é consumida. Passamos de um processo mediado, onde, por 

exemplo, a informação era dada por um jornalista, para um processo mais ativo, 

onde os próprios usuários selecionam informações baseadas em seus sistemas de 

crenças e interesses. Assim, formam-se grupos de pessoas com ideias 

semelhantes, as chamadas câmaras de eco. Algoritmos de promoção de conteúdo 

favorecem esse fenômeno, mostrando conteúdos que os usuários preferem, 

limitando a exposição de conteúdos não selecionados. No âmbito da divulgação 

científica, as redes sociais podem facilitar a comunicação do cientista com a 

sociedade, disseminando conteúdo de qualidade. Com isso, o objetivo do trabalho 

foi utilizar o Facebook como ferramenta para divulgação científica. O método 

empregado foi à produção de conteúdo pautado em dados científicos com 

postagens regulares na página do Facebook do Ciência pra Gente. Em seguida, foi 

realizada uma análise do público na página e contas alcançadas. A partir disso, 

foram analisados os resultados de métrica fornecidos pelo Facebook Insight, 

referente a 130 postagens realizadas entre Abril e Agosto de 2020. Os dados 

analisados foram alcance da publicação e taxa de engajamento. Como resultado, 

foi observado que o público da página é 69% feminino, tendo a maioria entre 25-

34 anos e a principal localização de acesso é São Fidélis, RJ. A página alcançou 

41.359 pessoas e teve um engajamento de 2.623. Dessa forma, conclui-se que é 

possível trazer a linguagem científica e fazer divulgação de conteúdo com 

qualidade para o Facebook. 
 

Palavras-chave: Redes Sociais. Divulgação Científica. Popularização da ciência.  
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1 INTRODUÇÃO 

Rede Social é um processo de socialização, um tipo de interação coletiva e social, 

presencial ou virtual, que pressupõe a partilha de informações, conhecimentos, desejos e 

interesses (FRANCO, 2012). Assim, no campo da educação, as redes sociais se tornam 

espaços coletivos e colaborativos de comunicação e troca de informação, podendo facilitar a 

aprendizagem desde que exista uma intenção educativa explícita (MOREIRA, 2014). 

As mídias sociais permitem que pessoas de todo o mundo se conectem, mantendo-se 

atualizadas de novas descobertas e tendências. Apesar disso, existem aspectos negativos, 

porque muitas vezes carecem de informação com qualidade. Cabe ao usuário selecionar as 

contas a seguir e nem sempre isso inclui uma lista de cientistas e jornais científicos, para gerar 

um feed com notícias de fontes confiáveis, facilitando a propagação de notícias falsas 

(LEWIS et al., 2018). 

Nas redes sociais online, algoritmos fomentam conteúdos personalizados de acordo 

com os gostos do usuário - ou seja, mostram aos usuários pontos de vista com os quais eles já 

concordam. Mas ainda pouco se sabe sobre os fatores que afetam os resultados dos 

algoritmos. O Facebook, por exemplo, promove postagens para os usuários de acordo com as 

histórias de amigos com quem eles mais interagem. O número de comentários e curtidas que 

uma postagem recebe e que tipo de história é - foto, vídeo, atualização de status - também 

podem aumentar a probabilidade de uma postagem aparecer (BESSI et al., 2016). 

Pesquisas em mídias sociais na educação sugerem que a integração dessas mídias em 

ambientes de aprendizagem e ensino podem produzir novas formas de investigação, 

comunicação, colaboração, trabalho de identidade ou ter impactos cognitivos, sociais e 

emocionais positivos (GAO, LUO e ZHANG 2012; GREENHOW, BURTON e ROBELIA 

2011; PIMMER, LINXEN e GROHBIEL 2012; RANIERI, MANCA e FINI 2012). Alguns 

pesquisadores sugerem que a apropriação da mídia social pode facilitar a integração "perfeita" 

entre situações de aprendizagem, unindo conteúdo formal e informal (DABBAGH e 

KITSANTAS 2012). 

O construtivismo social e o conectivismo ajudam a relacionar mídia social e 

aprendizagem com atributos variados de formalidade e informalidade. O construtivismo 

social baseia-se na ideia de que a aprendizagem é situada no contexto das circunstâncias, 

atividades ou cultura. O que é conhecido reside não apenas no indivíduo, mas também na 

colaboração e interação entre muitos (VYGOTSKY 1978; WINDSHITL 2002) 
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Conceitualmente, as práticas de mídia social parecem bem alinhadas com visões 

construtivistas sociais de aprendizagem, como participação em um contexto social e valores 

de conhecimento como descentralizados, acessíveis e co-construídos entre uma ampla base de 

usuários (DEDE, 2008). No conectivismo, as decisões são baseadas em fundamentos que 

mudam rapidamente, novas informações são sempre adquiridas e a habilidade de distinguir 

entre informações de qualidade é importante (SIEMENS, 2005). 

Com isso, o trabalho busca identificar qual público consome informação de uma 

página no Facebook® e disseminar conteúdo científico de qualidade para seus usuários, 

ajudando no combate a desinformação. 

 

2 METODOLOGIA 

Foram produzidos materiais áudio visuais na forma de cards, vídeos, sugestões de 

filmes e entrevistas com profissionais da área de ciência. As postagens envolveram temas de 

sustentabilidade (sociedade, economia e meio ambiente), construídas com base em artigos 

científicos. O conteúdo foi publicado diariamente na página “Ciência pra Gente” no 

Facebook® no período entre Abril a Agosto de 2020. Todas as postagens passaram por 

revisão textual e curadoria científica para análise de escrita, conteúdo e verificação das fontes 

utilizadas. Uma profissional de jornalismo trabalhou o texto para adequar a linguagem, de 

forma a facilitar a comunicação com o público não cientista e despertar o interesse. O aspecto 

visual para o consumo daquele conteúdo também foi considerado.  

Após as publicações, foi realizada uma análise do perfil da página (principais cidades 

que acessam, a faixa etária e o gênero do público) e verificado o número de contas alcançadas 

a partir dos dados de métrica fornecidos pelo Facebook Insight. Também foi calculada a taxa 

de engajamento, somando-se o total das interações (número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos da postagem), dividido pelo número de curtidas na página e multiplicado 

por 100 para obter a taxa em porcentagem (ISHIDA 2015). Em seguida, a taxa de 

engajamento de cada postagem foi classificada de acordo com Leander (2018), sendo acima 

de 1% considerada boa; entre 0,5% e 0,99% média; e abaixo de 0,5% ruim.  

 

3 RESULTADOS 

Considerando que a taxa de engajamento pode ajudar a entender o quanto o público se 

identifica com conteúdo apresentado, não obtivemos valores satisfatórios em todas as 
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publicações. Todavia, a taxa manteve-se acima de 1% em 83 das 130 publicações realizadas, 

de modo que a página tem um bom engajamento. Também foi possível identificar dados 

importantes do nosso público como principais cidades de acesso, faixa etária e gênero, que 

devem ajudar a direcionar o conteúdo da página no futuro (Figuras 1 a 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONCLUSÃO 

A rede social Facebook mostrou-se uma ferramenta eficiente para realizar divulgação 

cientifica, tendo atingido um alcance total de 41.359 pessoas entre Abril e Agosto de 2020. 
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