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APRESENTAÇÃO 
 

Nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2017, o Campus Mata Norte promoveu a XVI Semana 
Universitária e o IV Encontro de Pós-Graduação e Pesquisa. A iniciativa foi resultado de 
um trabalho coletivo do corpo docente e discente no sentido de congregar três dias de 
debates, discussões e reflexões acadêmicas acerca de assuntos relacionados a todos os 
Cursos de Graduação e Pós-Graduação do Campus. Neste ano, sua temática foi: 
“Consolidação da Qualidade Acadêmica na UPE e os Desafios da 
Internacionalização”. A XVI Semana Universitária possibilitou atividades como 
apresentação de pôsteres, apresentações orais, oficinas, minicursos, mesas redondas e 
palestras, além da divulgação de obras bibliográficas, reunindo profissionais de diferentes 
instituições como convidados. Já o IV Encontro de Pós Graduação e Pesquisa permitiu a 
divulgação do andamento de todas as pesquisas desenvolvidas no Campus a partir de seus 
respectivos grupos de pesquisa. Nesta edição, a Semana Universitária vem inovando com 
a proposta de contemplar a divulgação científica e formação acadêmica pautando-se no 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Os desafios da contemporaneidade exigem da Universidade novos olhares que permitam 
vislumbrar heranças, limites e possibilidades em prol do desenvolvimento da sociedade. 
Dentre esses desafios, destaca-se a internacionalização da UPE: entende-se que as 
possibilidades de internacionalização ocorrem a partir de ações efetivas de fortalecimento 
da Academia, que muitas vezes confrontam-se a cenários políticos, econômicos e sociais 
tão peculiares nas escalas nacional e internacional. Sendo, portanto, os referidos Eventos 
uma oportunidade para difundir conhecimento a partir da integração de toda a comunidade 
acadêmica, mediada pela articulação entre as Coordenações Setoriais de: Graduação, 
Pós-Graduação e Pesquisa e Extensão e Cultura num momento especial em que o Campus 
Mata Norte iniciou mais um ano após seu jubileu de ouro, completado em 2016. 

Desse modo, o Campus Mata Norte vivenciou um importante momento para reflexões sobre 
a temática e tem seu público-alvo dirigido a estudantes, gestores, educadores e demais 
profissionais com abordagens realizadas em diferentes aspectos visando fortalecer o papel 
da Universidade com a disseminação do conhecimento científico e o compartilhamento de 
experiências profissionais e práticas docentes em prol de uma sociedade comprometida 
com a Educação e com a compreensão do mundo contemporâneo no Século XXI com 
redes colaborativas de parceiros de diversas Instituições.  

A Comissão Organizadora. 
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INTRODUÇÃO 

O convívio de populações humanas em comunidades adjacentes às áreas de Mata Atlântica 

tem contribuído para desenvolver ricos conhecimentos a respeito da biodiversidade existente nesse 

ambiente, o que tem favorecido a saúde e a qualidade de vida das pessoas (GOMEZ et al. 2016). No 

entanto, é preciso destacar quenem sempre esse convívio é harmônico, pois em alguns casos essas 

populações utilizam os recursos de forma insustentável, gerando degradação ambiental e perda de 

biodiversidade. Associados a isso, mudanças ocasionadaspela transformação de áreas rurais 

emcentros urbanos, e o aumento da monocultura de cana-de-açúcar, temocasionado a extinção local 

de muitas espécies de animais e vegetais; e muitas populações humanas que dependem destes 

recursosestão enfrentando dificuldades (LIMA; POZZOBON, 2005). Dessa forma, faz-se necessário 

buscar estratégias que ajudema conservação dos recursos naturais, refreando a perda da 

biodiversidade, seja pela importância ecológica destes ambientes, como pela importância utilitária 

para diferentes populações humanas que dependem destes recursos como fonte de subsistência. 

Segundo Medeiros e Albuquerque (2013)os sistemas de conhecimento são dinâmicos e podem 

conter um forte componente adaptativo, sendo assim a utilização de espécies exóticas surge, em 

alguns casos,como alternativa para diversificar o repertório local e contribuir para uma maior 

variedade de usos.Dessa maneira, o presente estudo pretende registrar a riqueza de espécies úteis 

conhecidas pela comunidade Limeirinha, município de Nazaré da Mata – PE, Nordeste do Brasil, 

eanalisar a contribuição de plantas nativas e exóticas. 

METODOLOGIA 

Para o presente estudo foi escolhida a comunidade rural de Limeirinha, localizada no 

município de Nazaré da Mata, Pernambuco, Nordeste do Brasil. A comunidade possui 269 habitantes 

distribuídos em cerca de 80 residências, e encontra-se próxima a um fragmento de floresta 

semidecidual denominada Mata de Alcaparra, que apresenta cerca de 83,8 hectares pertencente a 
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usina Petribu S/A. sendo este fragmento o principal local de acesso aos recursos vegetais utilizados 

pela população da comunidade. 

 Foram realizadas 68 entrevistas com um chefe de famíliade cada residência,estes foram 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)seguindo as normas 

éticas de trabalhos que envolvem seres humanos. Para coleta de dados foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas e aplicadas técnicas de lista livre e nova leitura. As espécies vegetais citadas nas 

entrevistas foram identificadas e classificadas quanto a origem biogeográfica a partir de informações 

obtidas no REFLORA (Reflora - Herbário Virtual, 2010) e de consulta a literatura 

especializada.Todas etnoespécies citadas foram distribuídas em nove categorias de uso distintas, 

sendo estas: Alimentício, combustível, construção, mágico-religioso, medicinal, ornamental, 

tecnologia, veterinário e outros.Foi calculado o Valor de Uso (VU) de cada espécie segundo a 

proposta de Phillips & Gentry (1993), este índice tem o objetivo de medir a importância relativa das 

plantas considerando o número de usos atribuídos pela população e sua frequência de citação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No total foram citadas227 etnoespécies, das quais foi possível identificar cientificamente 201 

espécies distribuídas em 74 famílias botânicas, sendo Fabaceace (27 espécies), Lamiaceae (12 

espécies), Myrtaceae, Asteraceae e Anacardiaceae (8 espécies cada) as famílias botânicas com maior 

número de espécies citadas.  

Das 201 espécies identificadas na pesquisa 105 foram classificadas como nativas (52,2%) 

sendo as espécies que apresentaram maior valor de uso para essa origem:Anacardium occidentale L. 

– cajueiro (1,0882), Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul – angico (0,8088) e 

Spondias sp.- cajarana (0,7941), enquanto que 96 foram indicadas como plantas exóticas (47,7%) 

sendo Mangifera indica L. – mangueira (1,4411), Psidium guajava L. - goiabeira (1,1470) e Mentha 

arvensis L. – hortelã pequena (0,9706) as que se destacaram quanto ao valor de uso. Percebemos que 

as espécies de origem nativa dominam o repertório de plantas da comunidade local (Figura 1). 

Das nove categorias de uso identificadas neste trabalho, combustível, tecnologia, construção, 

veterinária e outros, foram as que apresentaram mais espécies nativas, enquanto as ornamental, 

medicinal, alimentícia e mágico-religiosa apresentaram mais espécies exóticas. 
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Figura 1: Origem biogeográfica das plantas distribuídas por por categorias de uso. 

Os recursos nativos apresentaram grande importância para a maioria das categorias de uso, 

principalmente para aquelas em que os usos estão relacionados aos recursos madeireiros 

(combustível, tecnologia e construção) demonstrando a forte relação que o fragmento de mata possui 

para fornecer recursos aos moradores da comunidade, sendo este o local onde a maior parte dos 

recursos vegetais são extraídos. Podemos notar a presença significativa das plantas exóticas, 

contribuindo para promover uma maior divisão de usos na comunidade, estudos como o de 

Albuquerque (2006) sugere que as espécies exóticas têm se destacado no repertório deplantas de 

muitas populações pois possuem a vantagem de apresentar maior palatabilidade, o que pode aumentar 

o benefício de seu consumo, tantomedicinal, como também alimentício.O conhecimento para plantas 

das categorias ornamental e mágico-religioso são, em maioria, referentes às espécies cultivadas, que 

devido ao perfil urbano, permite maior utilização dessas plantas em jardins e quintais, utilizadas para 

embelezamento ou proteção do local, fator que demonstra que a vegetação nativa apresenta pouca 

relevância na visão cosmológica e aparente da comunidade estudada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A comunidade estudada conhece um amplo repertório de plantas indicadas para diferentes 

usos, os moradores mantêm técnicas e práticas de produção e processamento dos recursos vegetais, 

cultivo e fabricação de utensílios que facilitem suas vidas. As espécies nativas representam a maior 

parte do repertório de plantas citadas pelos informantes da comunidade, demonstrando que a 

vegetação local possui grande importância para os usos desses recursos,nesse sentido é de extrema 

importância a preservação do fragmento de mata remanescente, mas esses resultados podem variar 

quando analisados por categorias isoladas, uma vez que, as espécies exóticas também representam 
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grande parte desse repertório, dividindo a utilização dos recursos vegetais e se destacando em algumas 

categorias. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 
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FATORES RELACIONADOS À INCIDÊNCIA DA ZOONOSE 

LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NO MUNICÍPIO DE 

MACAPARANA, PERNAMBUCO - BRASIL 
 

Rita de Cássia de Andrade1 (ritadecassia3011@gmail.com);Viviane Lúcia dos S. Almeida de 

Melo2(vls.almeida@yahoo.com.br) 
1Estudante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UPE; 2Professor Adjunto do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UPE. 

Palavras-Chave: Controle de Zoonoses, Informação, Parasitoses, Prevenção. 
 

INTRODUÇÃO 

A leishmaníase tegumentar constitui problema de saúde pública em 88 países de quatro 

continentes (Américas, Europa, África e Ásia), com registro anual de 1,5 milhão de casos (REY, 

2008). Caracteriza-se como uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários do 

gênero Leishmania, de transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas. É primariamente uma 

infecção zoonótica que afeta outros animais que não o homem, o qual pode ser envolvido 

secundariamente (BRASIL, 2010). 

No Brasil, a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma das afecções dermatológicas 

que merece mais atenção devido a sua magnitude, assim como pelo risco de ocorrência de 

deformidades que pode produzir no ser humano, e também pelo envolvimento psicológico, com 

reflexos no campo social e econômico, uma vez que, na maioria dos casos, pode ser considerada uma 

doença ocupacional. Apresenta ampla distribuição, com registro de casos em todas as regiões 

brasileiras (BRASIL, 2007). 

O município de Macaparana, localizado na Mata Norte de Pernambuco, apresenta alta 

prevalência da zoonose Leishmaniose Tegumentar Americana. Por isso, é importante o 

desenvolvimento de uma pesquisa para avaliar quais fatores estão associados à ocorrência desta 

patologia nesse município, gerando conhecimentos que possam contribuir para a redução de sua 

incidência. A presente pesquisa tem o objetivo de analisar os fatores que contribuem para a alta 

prevalência da Leishmaniose Tegumentar Americana - LTA no município de Macaparana, a fim de 

gerar conhecimentos que possam ser utilizados na redução de sua incidência na região.  

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no município de Macaparana, localizado na região da Mata Norte do 

Estado de Pernambuco. Sua população é de 25.114 habitantes, com área de 108,049 km2 (IBGE, 

2016). 
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Para identificação das comunidades com maior prevalência de LTA no município de 

Macaparana, foram utilizados dados oficiais dos últimos 11 anos (de 2005 a 2015), cedidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Para a coleta dos dados de campo, foram realizadas entrevistas com a população dos locais 

mais afetados pela zoonose. Foram entrevistadas 30 pessoas as quais residem nos locais onde foi 

identificada a maior prevalência da LTA. A entrevista foi composta por 13 questões, sendo seis 

questões objetivas e cinco subjetivas, com duração média de cinco minutos para cada entrevista.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos a partir das entrevistas, ao questionar aos entrevistados 

se já ouviram falar sobre a LTA, constatou-se que 50% dos mesmos responderam que sim. Uma das 

pessoas entrevistadas comentou que conhecia a doença como lastimonha ou ainda como sara morreu, 

nome popular que remete à ideia de que se a ferida sarasse era sinal que o paciente estava curado.   

Ao perguntar aos entrevistados se eles sabiam como se adquire a doença, apenas 26,7% 

responderam que sim e 73,3% não conheciam a forma de contágio.A forma de prevenção da doença 

é desconhecida pela maioria dos entrevistados, visto que apenas 13,3% afirmaram conhecer e 86,7% 

não sabiam. 

Em outro questionamento, observou-se que a minoria dos entrevistados (6,7%) relatou a 

ocorrência da LTA com algum familiar, enquanto 93,3%não houve nenhum caso. Entre os 

entrevistados que relataram a ocorrência dessa zoonose, em uma das famílias quase todos foram 

atingidos e ainda houve um caso de leishmaniose visceral com uma criança de um ano. 

Foi também questionado como foi realizado o tratamento das pessoas afetadas pela LTA, e 

todas responderam que procuraram orientação médica na Unidade Mista de Saúde do município.  

Na sexta questão, ainda referente ao tratamento da LTA, foi questionado se o paciente 

concluiu o tratamento, e apenas um não concluiu. Na sétima questão, referente aos hospedeiros da 

doença, foi perguntado aos entrevistados se além dos humanos, eles sabiam que doença atinge 

animais como cães e gatos. Constatou-se que 50% sabiam. 

Quanto à presença de animais domésticos, a minoria (10%) afirmaram não possuire 90% dos 

entrevistados possui animais domésticos. Entre os animais foram citados cães, gatos, boi, jumento, 

cavalo, bode e galinha. 

Na nona questão, perguntou-se aos entrevistados se os animais da casa são vacinados contra 

a leishmaniose, sendo que 77,8% responderam que sim e 22,2% que não.  
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Foi perguntado na décima questão como é realizado os cuidados quando o animal doméstico 

aparece com algum ferimento. Percebeu-se que nenhum dos entrevistados procura a Vigilância 

Sanitária,3,3% não cuida, 30,0% leva ao veterinário e a maioria (56,7%) realiza cuidados com 

remédios caseiros.   

Em relação ao vetor, foi perguntado aos entrevistados se existe muitos mosquitos na 

vizinhança. Evidenciou-se que 60% dos entrevistados responderam que sim e 40% que não. 

Quanto ao horário em que os mosquitos costumam aparecer com maior frequência (12ª 

questão), constatou-se que eles aparecem mais à noite (23,3%). Contudo, 16,7% dos entrevistados 

relataram ser o dia todo, 13,3% apenas à tarde e 6,7% pela manhã. 

Na 13ª questão foi perguntado aos entrevistados como se previnem dos mosquitos. Os mesmos 

citaram que usam repelente, mosquiteiros, ventilador, inseticidas em spray, bomba de remédio, vela 

sentinela, roupas compridas ou fazem limpeza da vegetação que fica próxima às casas. Outras pessoas 

afirmaram não usar nada para se prevenir.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, pode-se observar que a maioria dos entrevistados não possuem 

informações sobre a doença, principalmente ao se referir à forma de transmissão e prevenção da 

mesma, uma vez que muitos não conhecem o mosquito como vetor dessa parasitose, dessa forma 

também não sabem como se proteger. Nesse contexto, destaca-se como fator importante para a alta 

prevalência de leishmaniose no município de Macaparana a desinformação da população em relação 

à doença.  
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INTRODUÇÃO 

Os insetos vivem na Terra há aproximadamente 350 milhões de anos, em comparação aos 

menos de dois milhões de anos para os humanos. Durante este tempo, evoluíram em muitas direções, 

adaptando-se à vida em quase todos os tipos de habitat (com a notável integridade exceção do mar), 

e desenvolveram diversas características incomuns, pitorescas e até mesmo impressionantes 

(TRIPLEHORN, 2011). 

Seu corpo é subdividido em três partes: cabeça, tórax e abdome, cada uma com vários 

segmentados. Na cabeça há sempre duas antenas de diferentes formas, com muitos órgãos sensoriais 

táteis e olfativos distribuídos em toda a superfície. O complexo aparelho bucal é composto de três 

pares de peças, adaptado a diferentes modelos de captar e preparar o alimento a ser ingerido. O tipo 

mais comum é o aparelho triturador, com duas fortes mandíbulas. Ex: gafanhoto, baratas, besouros, 

cupins e formigas (JÚNIOR; SANSSON, 2005).  

Os insetos são indispensáveis para a continuidade da vida na terra, pois além de seu papel na 

cadeia alimentar, eles também contribuem no que diz respeito à criminalística. Os insetos necrófagos, 

que se alimentam de cadáveres, podem ajudar a obter informações a respeito do horário e local da 

morte de uma pessoa. É chamada de entomologia forense a técnica que relaciona insetos e outros 

artrópodes a detalhes de um crime (SANTOS, 2016).   

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a fauna de insetos de solo e aéreos de uma 

área selecionada, a fim de obter conhecimentos gerais sobre coleta, conservação e identificação 

desses organismos, em nível de ordem.  

METODOLOGIA 

mailto:ritadecassia3011@gmail.com
mailto:milamoraisdasilva@hotmail.com
mailto:karinanoemia@hotmail.com
mailto:Larissa-carneiro@hotmail.com
mailto:vls.almeida@yahoo.com.br
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A pesquisa de campo foi realizada no Sítio de Doutor Marchante localizado no Município de 

Bom Jardim - PE.  No local existem plantações de capim, palmas e algumas árvores frutíferas como 

aceroleira e mangueira. O solo é frequentemente úmido, pois, quando chove, parte da água infiltra-se 

e vai penetrando na terra até encontrar uma camada impermeável, encharcando-o. 

Foram utilizadas armadilhas aéreas e de solo, e iscas para atração dos insetos. Para a confecção 

das armadilhas foram utilizadas garrafas PET. Para as armadilhas aéreas, foram utilizadas nove 

garrafas de 500 ml, que continham três aberturas dispostas em diferentes alturas para promover a 

entrada dos insetos aéreos e por onde se colocava as iscas compostas por porções de diferentes frutas 

fermentadas. Para as armadilhas de solo, foram utilizadas três garrafas de 1,5 L, sendo estas cortadas 

em um terço de sua altura e cujo fundo continha orifícios para evitar acúmulo de água. Estas 

armadilhas continham iscas de diferentes tipos de carnes fermentadas. No total, foram utilizadas 12 

armadilhas, entre aéreas e de solo. 

As armadilhas permaneceram em campo durante três dias consecutivos, sendo que, no final 

de cada dia, foi realizada a retirada de uma réplica de cada tratamento das armadilhas aéreas, a qual 

era envolvida por um saco plástico e levada ao congelador por 3 a 6 horas para promover 

anestesiamento e morte dos insetos, os quais eram, posteriormente, conservados em álcool etílico em 

recipientes plásticos devidamente identificados para cada amostra.   

Já em relação às armadilhas de solo, os insetos capturados durante várias visitas diárias ao 

local de coleta eram conservados diretamente em álcool etílico em recipientes plásticos devidamente 

identificados para cada amostra, sendo que as mesmas armadilhas permaneceram em campo durante 

todo o período do experimento. Caso houvesse necessidade, as iscas eram repostas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De forma geral, foram registrados 172 indivíduos de insetos, distribuídos em seis ordens: 

Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera e Blattodea. 

Nas armadilhas aéreas foram registrados 16 indivíduos de insetos, distribuídos nas cinco 

ordens seguintes: Díptera (oito), Coleoptera (três), Blattodea (dois), Lepidoptera (dois), Hemiptera 

(um) (Tabela 1).  A mistura de frutas foi a que apresentou maior número de indivíduos, sendo 

registrados moscas pequenas, mosca grande, besouro, borboleta e percevejo. 

 

Tabela 1.  A - Insetos (indivíduos) coletados nas armadilhas aéreas. B - Insetos (ordens) coletados nas armadilhas aéreas. 

Coleta realizada no Sítio Doutor Marchante, Bom Jardim - PE, no período de 18 a 20 de maio de 2016.  
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Fonte: Andrade, Morais, Silva, Silva, 2016. 

Nas armadilhas de solo foram registrados 156 indivíduos de insetos, distribuídos em duas 

ordens, Hymenoptera e Hemiptera, com 155 e 1 exemplares, respectivamente. A isca que continha 

fezes humana foi a que obteve maior número de indivíduos, na qual foi encontrada uma grande 

quantidade de formigas (Tabela 2). 

 

Tabela 2. A- Insetos (indivíduos) coletados nas armadilhas de solo. B- Insetos (ordens) coletados nas armadilhas de solo. 

Coleta realizada no Sítio Doutor Marchante, Bom Jardim- PE, no período de 18 a 20 de maio de 2016. 

 

Fonte: Andrade, Morais, Silva, Silva, 2016. 

Levando em consideração as armadilhas mais eficientes para atrair um maior quantitativo de 

insetos, as armadilhas de solo se mostraram as mais viáveis, visto que coletaram maior quantidade de 

insetos. No entanto, em relação à diversidade de ordens, as armadilhas aéreas se sobressaíram, uma 

vez que obtiveram maior número de ordens que as armadilhas de solo. 

Nas armadilhas aéreas, no primeiro dia, não foi registrado insetos em nenhum tipo de isca. Já 

o segundo dia de coleta foi o que apresentou maior quantidade de insetos, com um indivíduo na isca 

de banana, dois na isca de mamão e 10 na isca de mistura. Quanto ao terceiro dia, o saldo diminui, 

visto que só foram registrados três insetos, um em cada tipo isca. 
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Quanto às armadilhas de solo, no primeiro dia foram registrados insetos apenas nas armadilhas 

que continham como iscas carne bovina e carne de frango (12 e 16 insetos, respectivamente). Já no 

segundo dia, a armadilha que continha carne bovina não apresentou nenhum inseto, e a de carne de 

frango registrou apenas um inseto; no entanto, a armadilha que continha como isca fezes humanas 

apresentou um total de 15 insetos. No terceiro dia, assim como no primeiro dia, foram registados 

insetos apenas nas armadilhas que continham como iscas carne bovina e carne de frango, com 12 e 

100 insetos, respectivamente.  

Além dos insetos, durante o período de coleta foram capturados, também, outros 

representantes do Filo Arthropoda nas armadilhas de solo sendo uma aranha (Filo Arthropoda, 

Subfilo Chelicerata) e um tatuzinho de jardim (Filo Arthropoda, Subfilo Crustacea). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O trabalho mostrou grande importância na obtenção de conhecimentos sobre coleta, 

conservação e identificação de insetos em nível de ordem. A utilização de materiais simples e baratos, 

com predominância de recicláveis, permite a realização desse trabalho em experiências didáticas 

futuras. 

 A partir dos resultados obtidos, foi possível constatar que a fauna de insetos de solo e aéreo 

da área selecionada não é diversificada, visto que foram coletados insetos de apenas seis ordens, com 

grande abundância de formigas. 

Em relação às armadilhas, podemos afirmar que as de solo são as mais eficientes para capturar 

maior quantidade de insetos, enquanto as aéreas registraram maior diversidade de ordens. 
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INTRODUÇÃO 

As parasitoses intestinais causam prejuízos e sérios danos ao organismo do hospedeiro, 

representando um grave problema de saúde pública. Entre a população, segundo Pinheiro (2011) o 

grupo mais atingido por enteroparasitoses é o infanto-juvenil, isso se deve a diversos fatores, como 

imunidade, nível de higiene, grau de instrução dos pais, tipo de alimentação, tipo de instituição escolar 

frequentada e entre outros. A diversidade de enteroparasitoses no meio escolar tem um número 

significativo, relacionado diretamente com os hábitos da população e até mesmo com a falta de 

informação.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais é fundamental que a escola aborde estes 

assuntos, para que a partir daí os alunos possam conhecer e se apropriarem do conteúdo e de medidas 

preventivas para transformar essa realidade, contribuindo com a diminuição da proliferação dessas 

patologias. “Com atenção especial, estudam-se as condições essenciais à manutenção da saúde da 

criança e medidas de prevenção às doenças infectocontagiosas” (BRASIL, 1997).  

A conscientização e o esclarecimento sobre as parasitoses causadas pelo contato com esses 

materiais infectados é o primeiro passo para transformar essa realidade. Este trabalho se justifica a 

partir de frequentes relatos da população sobre casos de parasitoses intestinais, sendo assim, a 

pesquisa tem como objetivo analisar a incidência de parasitoses intestinais em estudantes do Ensino 

Fundamental II da Escola Municipal João de Moura Cavalcanti, a partir do Ensino de Ciências.  

METODOLOGIA 

A pesquisa de campo foi realizada no distrito de Bizarra – Bom-Jardim – PE. Está subsidiada 

em uma abordagem quant-qualitativa, cuja característica principal está pautada em utilizar o ensino 

de ciências para contribuir com a prevenção a proliferação das parasitoses intestinais nos estudantes 

do Ensino Fundamental II da Escola Municipal João de Moura Cavalcanti, que se fundamenta a partir 

de pesquisas bibliográficas, obtenção de dados em campo, além da intervenção pedagógica. 
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A pesquisa de campo subsidiou o levantamento de dados para analise da ocorrência das 

parasitoses intestinais em estudantes do 7º ano do ensino fundamental II, com um número total de 

quarenta e oito (49) estudantes analisados. Como técnicas e instrumentos para registro dos dados foi 

aplicado um questionário direcionado como teste de verificação de conhecimentos para os estudantes 

e entrevista semiestruturadas. Além disso, foi realizada uma entrevista com a enfermeira da Unidade 

Básica de Saúde da comunidade. Diante dos resultados do levantamento de dados, foi realizada uma 

palestra na escola para os estudantes do 7º ano A e B, de acordo com o componente curricular do 

ensino de ciência abordando o tema “parasitoses, causas, transmissão, tratamento e prevenção”. Após 

a palestra foi aplicado novamente para os estudantes um teste de verificação de conhecimentos com 

o intuito de analisar e comparar os dados do primeiro teste com o segundo, observando a construção 

do conhecimento a partir do ensino de ciências. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As parasitoses intestinais ocupam um número elevado de ocorrências no distrito de Bizarra, e 

diante o resultado do questionário investigativo, assim como o esperado, os estudantes demonstraram 

a falta de conhecimento sobre o assunto abordado, que está intimamente relacionado ao índice de 

parasitoses intestinais. 

Ao analisarmos os resultados no gráfico 1 podemos constatar que a falta de conhecimento 

justifica o índice de parasitoses intestinais, pois leva a prática errada de hábitos de higiene, que é uma 

das principais causas de infecções parasitárias. A educação é, sem dúvida, um componente nobre para 

prevenir as parasitoses e “a educação para saúde precisa ser abordada em todas as escolas e ao longo 

de toda a educação básica” como afirma os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006). 

 



 

21 
 

Figura 1. Resultado do questionário investigativo – Perg. 1 Você sabe o que são parasitoses intestinais? Perg. 2 Você 

conhece medidas que ajudam a prevenir as parasitoses? Perg. 3 Você conhece os fatores que contribuem para causar as 
parasitoses intestinais? Perg. 4 Alguém em sua casa já teve algum tipo de parasitose? 

Após a palestra, analisando a participação dos alunos e o resultado do segundo questionário 

investigativo no gráfico 2, é evidente a evolução e a construção dos conhecimentos relacionados as 

parasitoses intestinais, afirmando que educação é o caminho para construir e moldar os 

conhecimentos, colaborando ativamente nas transformações dos hábitos diários e da realidade dos 

indivíduos. A intervenção educacional nesse contexto torna-se o agente transformador dessa 

realidade, pois “a educação pode incentivar atitudes e modos de vida voltados para a promoção da 

saúde e para a prevenção de doenças, como aquelas causadas por parasitos” (MOREIRA, 2014).  

 
Figura 2. Resultado do questionário investigativo – Perg. 1 Você sabe o que são parasitoses intestinais? Perg. 2 Você 

conhece medidas que ajudam a prevenir as parasitoses? Perg. 3 Você conhece os fatores que contribuem para causar as 
parasitoses intestinais? Perg. 4 Alguém em sua casa já teve algum tipo de parasitose? Perg. 5 Você acha necessário que 

a escola trabalhe o conteúdo sobre parasitoses, enfatizando as medidas preventivas? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A falta de conhecimentos leva os indivíduos a desenvolverem hábitos incoerentes, os quais 

contribuem diretamente para a proliferação de patologias, desse modo, é essencial a abordagem desse 

assunto nas aulas de ciências para construção de conhecimentos, fazendo com que os estudantes 

compreendam a sua realidade e a partir daí possam transformar os seus hábitos diários. Se a intenção 

é que os alunos se apropriem do conhecimento científico e desenvolvam uma autonomia no pensar e 

no agir, é importante conceber a relação de ensino e aprendizagem como uma relação entre sujeitos, 

em que cada um, a seu modo e com determinado papel, está envolvido na construção de uma 

compreensão dos fenômenos naturais e suas transformações, na formação de atitudes e valores 

humanos (BRASIL, 1997).  
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INTRODUÇÃO 

O grupo dos invertebrados, particularmente os insetos, está entre os mais abundantes e bem 

sucedidos animais terrestres, tornando-os excelentes bioindicadores ecológicos(HILTY e 

MERENLENDER, 2000 apud Ré, 2007). Pertencem ao filo Arthropoda, subfilo Uniramia e classe 

Hexapoda. Existem mais espécies de insetos do que de todas as outras classes de animais em conjunto. 

O número de espécies classificadas, atualmente, é de 1,1 milhão(HICKMAN et al., 2013), sendo 

classificadas em 33 ordens (MESSIAS, 2011). 

Para Messias (2011) as principais ordens e seus representantes são respectivamente: Diptera, 

moscas e mosquitos; Lepidoptera, borboletas e mariposas; Hymenoptera, formigas, abelhas e vespas; 

Coleoptera, besouros, incluindo vagalumes e gorgulhos; Hemiptera, percevejo, cigarras e pulgões; 

Phthiraptera, piolhos; Isoptera, cupins; Blattodea, barratas; Orthoptera, grilos e esperanças; 

Thysanura, traças. 

As percepções aguçadas dos insetos fazem com que respondam extremamente bem a muitos 

estímulos. Esses estímulos podem ser internos (fisiológicos) ou externos (ambientais), e as respostas 

são governadas tanto pelo estado fisiológico do animal quanto pelo padrão dos caminhos nervosos 

percorridos pelos impulsos. Muitas respostas são simples, como a orientação em direção ou 

contrariamente ao estímulo, como, por exemplo, a evitação de luz pelas baratas ou atração de algumas 

moscas pelo odor de carne podre (HICKMAN et al., 2013). 

De forma geral, os insetos possuem importância econômica, na cadeia alimentar, reprodução 

de algumas espécies de plantas, área criminalística e médica, e seu estudo se torna fundamental para 

avaliar sua correlação com o ecossistema. Nesse contexto, o presente trabalho teve o objetivo de 

analisar a fauna de insetos aéreos e de solo em uma residência localizada no munícipio de Limoeiro 

- PE, a fim de obter conhecimentos gerais sobre coleta, conservação e identificação desses organismos 

em nível de ordem. 
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METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado entre os dias 10 e 11 de julho de 2017, em uma residência 

localizada no município de Limoeiro- PE. Para capturar os insetos foram utilizadas seis armadilhas 

aéreas e três armadilhas de solo, confeccionadas a partir de garrafas pet.  

Os materias utilizados foram: seis garrafas pet de 500 mlcom furos nas laterais e três de 2L, 

doze frascos de plástico, barbante, sacolas plásticas, álcool comercial líquido, pinça clínica, etiquetas 

com tipo de armadilha, tipo de isca e data de coleta, tesoura, enxada, carne de frango, carne moída, 

banana e uva fermentadas. 

As iscas utilizadas nas armadilhas aéreas foram banana, uvas e a mistura das duas frutas, todas 

fermentadas. 

Para as armadilhas de solo, três garrafas de 2L foram cortadas ao meio e realizados alguns 

furos no fundo. As iscas utilizadas foram carne de frango, carne moída e a mistura das duas carnes, 

todas fermentadas. 

Após instalação das armadilhas, estas foram deixadas em campo por dois dias e os insetos 

capturados foram coletados em horários pré-estabelecidos, sendo colocados no congelador para 

anestesiamento e morte e, posteriormente, colocados para conservação em recipientes com álcool. O 

material coletado foi levado ao Laboratório de Zoologia para identificação em nível de ordem, com 

a ajuda de um microscópio estereoscópico e bibliografia especializada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados um total de 513 insetos, pertencentes a oito ordens. Hymenoptera e Diptera 

foram as ordens com maior abundância, respectivamente com 282 e 202 exemplares, seguidas de 

Coleoptera (11), Heminoptera (11), Orthoptera (3), Mantodea (2) e Odonata (1). 

Os insetos coletados nas armadilhas aéreas apresentaram uma grande variedade, de acordo 

com os dias e o estado de fermentação das frutas. No primeiro dia de coleta, foram encontrados na 

isca banana uma espécie de borboleta da ordem Lepdoptera, doze moscas pequenas, três grandes e 

três pernilongos da ordem Diptera, um besouro da ordem Coleoptera, três cigarrinhas da ordem 

Hemiptera e um louva-a-Deus da ordem Mantodea. 

Na isca que continha uva foram registradas doze espécies de moscas pequenas, duas grandes 

e um pernilongo da ordem Diptera, dois marimbondos da ordem Hymenoptera e um soldadinho da 

ordem Hemiptera. Na isca que continha a mistura da banana com a uva, foram encontradas quatro 
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espécies de moscas pequenas, três grandes e dois pernilongos da ordem Diptera, um marimbondo da 

ordem Hymenoptera e dois besouros da ordem Coleoptera. 

No segundo dia de coleta, foram encontrados na isca banana uma espécie de percevejos da 

ordem Hemiptera, aproximadamente setenta moscas pequenas e três grandes da ordem Diptera, uma 

formiga da ordem Hymenoptera e dois besouros da ordem Coleoptera. Na isca uva aproximadamente 

cinquenta e três espécies de moscas pequenas e três grandes da ordem Diptera, dois soldadinhos sendo 

um no estágio imaturo (ninfa) da ordem Hemiptera e um besouro da ordem Coleoptera. Na isca que 

continha à mistura da banana com a uva uma espécie de percevejo e dois soldadinhos da ordem 

Hemiptera, aproximadamente vinte e seis moscas pequenas e uma grande da ordem Diptera e uma 

libélula da ordem Odonata. 

No primeiro dia na armadilha aérea que continha à isca uva e no segundo na isca banana foram 

encontrados dois artrópodes do subfilo chelicerata. 

Nas armadilhas de solo os insetos coletados também apresentaram uma grande diversidade.No 

primeiro dia de coleta, foram encontrados na isca carne moída aproximadamente cinquenta espécies 

de formiga da ordem Hymenoptera, um louva-a-Deus da ordem  Mantodea e um besouro da ordem 

Coleoptera. Na isca carne de frango uma espécie de mosca grande da ordem Dipetra e cinquenta e 

seis formigas da ordem Hymenoptera.Na isca que continha à mistura da carne moída com a carne de 

frango duas espécies de besouros da ordem Coleoptera, aproximadamente sessenta formigas da ordem 

Hymenoptera e um grilo grande da ordem Orthoptera. 

No segundo dia de coleta, foram encontrados na isca carne moída duas espécies de besouro 

da ordem Coleoptera, um gafanhoto da ordem Orthoptera, uma mosca grande da ordem Diptera e 

aproximadamente cinquenta formigas da ordem Hymenoptera. Na isca carne de frango uma espécie 

de gafanhoto da ordem Orthoptera, uma cigarrinha da ordem Hemiptera, uma mosca grande da ordem 

Diptera e vinte e sete formigas da ordem Hymenoptera. Na isca que continha à mistura da carne moída 

com a carne de frango duas espécies de moscas grandes da ordem Diptera e trinta e cinco formigas 

da ordem Hymenoptera. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ordens que mais prevaleceram no local de coleta foram: Hymenoptera, com 282 

exemplares e Diptera, com 202. Essa diversidade ocorreu principalmente devido as condições do 

local e ao estado de fermentação das frutas. 
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A partir do trabalho em campo, podemos observar, mesmo que de maneira indireta, as 

correlações desses organismos com o ecossistema. Pôde-se observar, também, o hábito alimentar de 

algumas espécies, sendo registrado até casos de predação, principalmente na ordem Mantodea e no 

subfilo chelicerata. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Freitas (2011. p. 10) a classe Insectaé a mais evoluída do filo Arthropoda, e são 

genericamente denominados de insetos, e seu estudo dos chama-se Entomologia. A principal 

característica dos insetos é a presença de três pares de patas articuladas, e seu corpo está dividido em 

três partes: cabeça, tórax e abdome. 

De acordo com Messias (2011, p. 18), foi o naturalista sueco Carl Linnaeus que, em 1735, 

organizou os critérios para a definição dos nomes científicos de plantas e animais e sua distribuição nas 

categorias taxonômicas atuais: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. É de fundamental 

importância para o professor de biologia a obtenção de noções sobre a identificação dos insetos em nível 

de ordem, frente à importância deste grupo zoológico. 

A classe Insecta é dividida em 33 ordens, entre as quais podemos citar Diptera, Hemiptera, 

Hymenoptera, Lepidoptera e Thysanura (MESSIAS. 2011. p. 18, 19). 

É necessário um estudo mais aprofundado sobre a preservação das espécies dos insetos, pois eles 

são indicadores ambientais, ecológicos, de biodiversidade, etc. (WINK, 2005, p. 60) Além disso, os 

insetos são essenciais para as seguintes funções nos ecossistemas: dispersão de fungos, decomposição 

de cadáveres e excrementos e revolvimento do solo; propagação de plantas, incluindo polinização e 

dispersão de semente (GULLAN; CRANSTON. 2017) 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a fauna de insetos aéreos e de solo de uma área 

de vegetação na cidade de Nazaré da Mata - PE, a fim de obter conhecimentos gerais sobre coleta, 

conservação e identificação desses organismos em nível de ordem. 

METODOLOGIA 

O local escolhido para montagem das armadilhas e coleta dos organismos foi uma área 

próxima a UPE- Campus Mata Norte. As condições do local para esse tipo de pesquisa foi favorável, 

pois o solo era do tipo solo humífero, também conhecido como terra preta.  
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Para montagem das armadilhas foram utilizadas 10 garrafas pet de 500 ml a 2 litros, 14 frascos 

etiquetados, barbante, sacolas plásticas e álcool. Nas armadilhas aéreas, compostas por garrafas com 

três furos nas laterais e penduradas a um metro e meio em relação ao solo foram colocados três tipos 

de iscas, sendo estas iscas de banana fermentada, saputi fermentado e a mistura das duas frutas 

fermentadas. Para fermentação, as frutas foram colocadas à temperatura ambiente por 24h antes da 

instalação das armadilhas. Nas armadilhas de solo, compostas por garrafas cortadas ao meio e com 

furos embaixo para evitar acúmulo de água, as quais foram enterradas com abertura à altura do solo, 

foram utilizadas quatro iscas, sendo estas iscas de carnes fermentadas bovina, de frango, fígado e 

fezes humanas. 

O experimento de campo durou dois dias. As armadilhas foram instaladas às 08:00h da manhã 

do dia 28 de Junho de 2017 e foram checadas para coleta de insetos nos seguintes horários: 11:00h, 

14:00h e 17:00h. No segundo dia, foi acrescentado o horário de checagem às 08:00h. Os organismos 

foram anestesiados por congelamento, levando assim à morte do inseto; posteriormente, os insetos 

foram descongelados à temperatura ambiente por cerca de 1 hora e transferidos para conservação em 

frasco com álcool. A identificação taxonômica das ordens de insetos foi realizada no laboratório de 

Zoologia da UPE – Campus Mata Norte, tendo sido utilizado como base o livro de Gullan e Cranston 

(2017). 

Figura 1. Montagem, coleta e identificação das espécies. 

 
Fonte: Santana, Silva 2017 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De forma geral, houve a predominância da ordem Diptera, com o total de 45 insetos, a maior 

parte sendo representada pelas moscas. Foram também identificados 3 indivíduos de Lepidoptera, 

com a representação da borboleta; 17 insetos da ordem Coleoptera, com representação de besouro e 

joaninha; 2 organismos da ordem Orthoptera, representadas por grilo; 1 inseto da ordem Hemiptera; 

1 organismos da ordem Hymenoptera, representada por abelhas e formigas; 2 insetos da ordem 

Mecoptera e 4 organismos de outros grupos do filo Arthropoda. 

Figura 2. Representação percentual do número de indivíduos registrados em cada ordem de insetos. 
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Fonte: Santana, Silva, 2017 

 

Tabela 1. Ordens de insetos coletados nas armadilhas aéreas durante coleta realizada entre os dias 28 e 29 de Junho de 
2017, na cidade de Nazaré da Mata - PE. 

Fonte: Santana, Silva, 2017 

 
Tabela 2. Ordens de insetos coletados nas armadilhas de solo durante coleta realizada entre os dias 28 e 29 de Junho de 

2017, na cidade de Nazaré da Mata - PE.   

TIPO DE ISCA 1º dia 2º dia 

FRANGO 
Hymenoptera, Mecoptera e outros 
Arthropoda 

Hymenoptera e Mecoptera 

FÍGADO Hymenoptera e Coleoptera 
Hymenoptera, Coleoptera e outros 

Arthropoda 

CARNE Coleoptera, Diptera e Hymenoptera 
Coleoptera, Hymenoptera e outros 

Arthropoda 

Fezes Hymenoptera, Coleoptera e Diptera Hymenoptera e Coleoptera 

Fonte: Santana, Silva, 2017 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ordens, Diptera e Hymenoptera foram as que obtiveram maior ocorrência. A isca que atraiu 

mais insetos foi o saputi, utilizada na armadilha aérea. O maior número de insetos foi coletado no 

segundo dia. 
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INTRODUÇÃO 

Os insetos são do reino Animalia, filo Arthropoda, classe Insecta. São oito as ordens mais 

conhecidas na classe dos insetos, sendo elas: a ordem Odonata,  representada pelas libélulas; 

Orthoptera, formada pelas baratas, grilos e gafanhotos ; Hemiptera, que são os percevejos como a 

Maria-fedida e o transmissor da doença de Chagas, Triatoma infestans ; Homoptera, representada 

pelos pulgões ; Coleoptera, que são os besouros (as asas de cima são grossas e duras como carapaça); 

Lepidoptera, formada pelas borboletas e mariposas; Diptera, representada pelas moscas, mosquitos, 

pernilongos etc. e Hymenoptera, que são as vespas, abelhas e formigas. 

A classe Insecta, segundo Gallo et al. (2002), é considerada como a mais evoluída do filo 

Arthropoda, abrangendo cerca de 70% das espécies de animais.Os insetos podem ser diferenciados 

dos demais artrópodes pelo fato de apresentarem três pares de patas torácicas e, geralmente, na 

maioria das espécies, dois pares de asas. Em geral, têm tamanho reduzido e sãoconsiderados bons 

indicadores dos níveis de impacto ambiental, devido a sua grande diversidade de espécies e habitat, 

além da sua importância nos processos biológicos dos ecossistemas naturais.  

O presente trabalho teve por objetivo analisar a fauna de insetos aéreos e de solo em umaárea 

residencial, na cidade de Macaparana - PE, a fim de obter conhecimentos gerais sobre coleta, 

conservação e identificação desses organismos em nível de ordem.  

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado na cidade de Macaparana - PE. A montagem das armadilhas de solo 

e aéreas foi realizada no quintal de uma residência, nos dias 18 e 19 de junho. No local escolhido para 

mailto:kerolaynne22@hotmail.com
mailto:mariaedileuza1000@gmail.com
http://www.infoescola.com/insetos/gafanhoto/
http://www.infoescola.com/doencas/doenca-de-chagas/
http://www.infoescola.com/insetos/pulgoes/
http://www.infoescola.com/insetos/besouros/


 

32 
 

a realização do trabalho, o solo apresenta uma textura argilosa e coloração avermelhada, com vários 

fragmentos de rochas. A vegetação é composta por algumas plantas de pequeno porte e árvores como 

mangueira, pé de acerola, noni e ainda, pé de mamão e cana de açúcar, além da presença de plantas 

daninhas. 

Para a montagem das armadilhas aéreas foram utilizados os seguintes materiais: 6 garrafas 

pets de 500ml com 3 furos, 6 frascos de plástico, etiquetas, cordão, sacos plásticos, álcool comercial 

líquido e iscas (banana e manga). Já para a montagem das armadilhas de solo foram utilizados a 

metade inferior de 3 garrafas pets de 2L, ferramenta para cavar, 6 frascos de plástico, etiquetas, sacos 

plásticos, álcool comercial líquido e iscas (carne, fígado e frango). 

Após instalação das armadilhas, estas foram deixadas em campo por dois dias e os insetos 

capturados foram coletados em horários pré-estabelecidos, sendo colocados no congelador para 

anestesiamento e morte e, posteriormente, colocados para conservação em recipientes com álcool.A 

identificação dos insetos em nível de ordem foi feita com auxílio de estereomicroscópio, utilizando 

como base o livro de Gullan e Granston (2010). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas armadilhas aéreas foram identificadas duas ordens de insetos na isca demanga, três na de 

banana e quatro ordens na armadilha que continham a mistura das duas frutas (Tabela 1).Um total de 

325 insetos foram registradosnas armadilhasaéreas, destacando-se a isca de banana (Tabela2). 

Tabela 1. Insetos coletados nas armadilhas aéreas durante coleta realizada entre os dias 18 e 19 de Junho de 2017, no 

município de Macaparana - PE. 

Dia de coleta/Tipo de isca 1º dia 2º dia 

Manga Diptera e Hymenoptera 
Diptera, Coleoptera 

e Hymenoptera 

Banana 
Diptera,Hymenoptera e 

Coleoptera 
Diptera, Coleoptera 

e Hymenoptera 

Manga + Banana 
Diptera, Hymenoptera, 

Coleoptera, Hemiptera 

Diptera, Coleoptera 

e Hymenoptera 

                  Fonte: Araújo, 2017. 

 

 
Tabela 2. Total de indivíduos de insetos coletados nas armadilhas aéreas durante todo o período de estudo, distribuídos 

por isca e por dia de coleta. 

 

 

 

 

 

Armadilha aérea Banana Manga Mistura 

1º dia 66 10 28 

2º dia 70 56 95 

Total               136            66            123 
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Fonte: Araújo, 2017 

 

Foram identificadas três ordens de insetos nas armadilhas terrestres. As ordens encontradas 

foram Diptera, Hymenoptera e Coleoptera, como mostrado na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Insetos coletados nas armadilhas de solo durante coleta realizada entre os dias 18 e 19 de Junho de 2017, no 

município de Macaparana - PE. 

Dia de coleta/Tipo de isca 1º dia 2º dia 

Frango 
Diptera, Coleoptera e 

Hymenoptera 

Diptera, Coleoptera e 

Hymenoptera 

Fígado 
Diptera, Coleoptera e 

Hymenoptera 

Diptera e 

Hymenoptera 

Carne 
Diptera  e 

Hymenoptera 

Diptera, Coleoptera e 

Hymenoptera 

Fonte: Araújo, 2017. 

 

Considerando os dois dias de coleta, foram registrados 219 insetos, sendo76 na armadilha que 

continha frango, 88 na armadilha que continha fígado e 55 na que continha carne (Tabela 4). 

  
Tabela 4. Total de indivíduos de insetos coletados nas armadilhas de solo durante todo o período de estudo, distribuídos 

por isca e por dia de coleta. 

 

 

 

 
Fonte: Araújo, 2017. 

 

A diversidade de insetos edáficos pode revelar o nível de qualidade ambiental a partir do qual 

podem ser determinadas intervenções a fim de manter, recuperar ou restaurar a sanidade ambiental 

atingindo a sustentabilidade ecológica dos ecossistemas (Wink et al. 2005). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante o período de estudo foram capturados insetos pertencentes a 4 ordens da classe 

insecta: Diptera, Hemiptera, Hymenoptera e Coleoptera. A ordem Diptera foi a mais representativa, 

com a ocorrência de 302 indivíduos, seguida por Hymenoptera com 212, Coleoptera com 32 e 

Hemiptera com apenas 1 representante. 

As condições ambientais no local escolhido para a realização do trabalho influenciaram os 

tipos de ordens de insetos encontrados.A partir da realização do presente estudo, podemos detectar 

Armadilha de Solo Frango Fígado Carne 

1º dia 
2º dia 

Total                 

53 30 32 

23                 

76                  

58                             

88               

23        

55 
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que o trabalho de identificação dos insetos é uma forma importante para o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem do estudante de ciências biológicas, pois promove oportunidades 

de vivenciar na prática conteúdos acadêmicos, propiciando, desta forma, a aquisição de 

conhecimentos e atitudes que podem ser impostos futuramente em sua vida profissional, aplicando 

em sala de aula junto a seus alunos. 
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INTRODUÇÃO 

As questões ambientais têm sido debatidas de forma sistemática em todos os setores da 

sociedade, principalmente nas escolas e universidades, sendo analisada sob uma visão holística. Neste 

contexto ocorre uma mudança de paradigmas onde, a Educação Ambiental adquire um papel 

preponderante como mecanismo de sensibilização sobre ações antrópicas vivenciadas na atualidade, 

buscando assim uma mudança na relação homem-natureza objetivando a quebra do 

Antropocentrismo Tradicional. Historicamente a Terra passou por momentos de crises ambientais 

com causas naturais, o que culminou com a extinção de várias espécies. Entretanto, na atualidade, 

observa-se agressões acentuadas proveniente da ação antrópica, levando a modificações na 

homeostasia dos ecossistemas naturais e sociais. De acordo com Rocco 2002 p.15, somente uma 

transformação de paradigmas pode modificar os rumos da vida no Planeta Terra, criando-se novos 

valores que levem a mais justiça e equilíbrio, valorizando a vida em todas as suas formas.Diante dessa 

situação surge o Direito Ambiental, como um Direito Difuso, que é um direito sem determinação de 

seus destinatários, onde todos e qualquer um são legítimos para pleitear sua defesa, (Rocco 2002 

p.16).Partindo dessa premissa, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, diz que “Todos 

tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se o Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.O meio ambiente passa a ter um caráter 

constitucional, sendo definido pela Lei Federal 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente como “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas considerando o ambiente como 

um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo” 

(Lanfredi, 2002 p.68). O Direito Ambiental surge, assim, como um instrumento de proteção do meio 

ambiente em todos os seus aspectos, a saber: natural, social, econômico, cultural, permitindo a quebra 



 

36 
 

do antropocentrismo, levando a uma nova relação homem-natureza, onde a conservação dos recursos 

naturais torna-se uma necessidade vital para uma qualidade de vida adequada no planeta terra, através 

de uma visão integrada e integradora da natureza, conforme Ruscheinsky e Costa, 2002 p. 74.O 

trabalho tem por objetivo demonstrar a importância da Política Nacional  Educação Ambiental para 

os licenciandos dos cursos de graduação do Campus Mata Norte – Universidade de Pernambuco, 

permitindo assim, que os discentes se apropriem dos objetivos e finalidades da Educação Ambiental 

visando a importância na formação de professores, como multiplicadores na mudança de  

comportamento no indivíduo diante das questões socioambientais, desenvolvendo um conhecimento 

holístico e interdisciplinar do ser humano e meio ambiente.  

METODOLOGIA 

O presente trabalho realizou um levantamento bibliográfico dos autores que abordam o tema 

desenvolvido, utilizou também a pesquisa para análise do objeto de estudo e um questionário com 

perguntas fechadas tendo como público alvo os alunos dos cursos de Licenciatura da Universidade 

de Pernambuco - Campus Mata Norte. Posteriormente foi realizada uma análise prévia dos 

questionários para conhecimento dos dados obtidos. A pesquisa em tela esta se desenvolvendo na 

Universidade de Pernambuco, no Campus MataNorte, no Município de Nazaré da Mata localizado 

na região da Mata Norte do Estado de Pernambuco, tendo com público alvo os alunos do 1º ao 8º 

períodos das Licenciaturas em Ciências Biológicas, Matemática, Geografia, História, Letras e 

Pedagogia.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Educação Ambiental passa a ter uma visão holística, respaldada pela Lei 9.795 de 27 de abril de 

1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental onde, no Art. 4º, item I, refere, entre os 

princípios básicos, “o enfoque humanístico, holístico, democrático e participativo”, tornando assim a 

Educação Ambiental um espaço de diálogo na busca de soluções pertinentes às questões 

socioambientais. No Art. 9º da referida Lei, coloca-se a Educação Ambiental nos currículos escolares 

englobando a educação básica, infantil, fundamental e ensino médio, como também o ensino superior, 

educação especial, educação profissional e de jovens e adultos. Caracteriza a Educação Ambiental 

com um caráter interdisciplinar quando no seu Art. 10º diz que a mesma será desenvolvida como uma 

prática educativa integrada e contínua, não devendo ser implantada como disciplina específica nos 

currículos. No Decreto 4.281 de 25 de junho de 2002, que regulamenta a Lei 9.795, no seu Art. 5º 

inclui a Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, recomendando-se como 
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referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, incluindo a Educação Ambiental de 

modo transversal onde possa ser vivenciada em todas as disciplinas de forma que integre todos os 

saberes (MEDAUAR, 2003 p. 447. As entrevistas foram realizadas nos Cursos das Licenciaturas em 

Ciências Biológicas, Matemática, Geografia, História, Letras e Pedagogia, cujos resultados 

preliminares demonstraram  que os cursos de  Ciências Biológicas e Geografia, são aqueles que 

demonstra conhecimento sobre Educação Ambiental e sobre a Política Nacional de Educação 

Ambiental, enquanto os demais cursos apresentam conhecimentos superficiais sobre o tema 

abordado, entretanto concordam com a importância da temática para sua formação de futuros 

educadores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante dos resultados obtidos, concluímos que é necessário nos cursos de Licenciatura do 

Campus Mata Norte um processo que quebre o paradigma existente sobre o que éEducação 

Ambiental, seus objetivos, fundamentos e princípios, inserindo nos Projetos Pedagógicos de Curso, 

a contextualização dos objetivos dos cursos com a temática em tela, já que a mesma é um tema 

transversal e interdisciplinar que através de ações didático pedagógica deverá estar inserida em todas 

as áreas dos saberes. Após a análise dos questionários realizados, observou-se que os alunos das 

Licenciaturas em Ciências Biológicas e Geografia são os que apresentam uma maior percepção sobre 

Educação Ambiental como um mecanismo de sensibilização para as questões socioambientais que 

envolvem o planeta na atualidade. Isto se deve ao fato dessas licenciaturas apresentarem em sua 

matriz curricular a disciplina de Educação Ambiental, enquanto que as demais licenciaturas não 

possuem a referida disciplina, o que demonstra um conhecimento vago a respeito das questões em 

tela. As Licenciaturas que mostraram menos conhecimentos foram Matemática e História, o que leva 

a perceber a necessidade de desmistificar que a Educação Ambiental deve ser direcionada para 

Ciências Biológicas e Geografia. O tema abordado visa demonstrar que a Política Nacional de 

Educação Ambiental deve ser um espaço socioambiental onde os indivíduos desenvolvem sua 

criticidade através de um documento legislativo, que proporciona diálogo interdisciplinar, na busca 

do desenvolvimento da cidadania. 
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INTRODUÇÃO 

Os insetos constituem o maior grupo de animais na terra, superando o número de outros 

animais terrestres, estando presentes em todos os habitats do planeta(TRIPLEHORN; JOHNSON, 

2011, p.809). Dessa forma, o uso de armadilhas para a identificação de insetos em uma determinada 

área constitui uma ferramenta importante para determinar a fauna, a qualidade e as mudanças do 

ambiente e obter informações que sejam necessárias para aplicar em situações de controle e 

conservação desses organismos. O objetivo do presente trabalho foi analisar a fauna de insetos aéreos 

e de solo de uma área rural do município de Limoeiro, a fim obter conhecimentos gerais sobre coleta, 

conservação e identificação desses organismos em nível de ordem. 

METODOLOGIA 

Os insetos foram coletados no quintal de uma residência localizada no município de Limoeiro 

- PE. As armadilhas aéreas foram dispostas em varais e arbustos, e as de solo foram enterradas com 

abertura para cima e niveladas ao solo. A montagem das armadilhas e a coleta dos organismos 

duraram um período de 2 dias, sendo realizadas em 18 e 19 de junho de 2017. A coleta dos insetos 

das armadilhas aéreas foram feitas em ambos os dias no fim da tarde, as 17h00min horas. Para as 

armadilhas de solo, nos dois dias, foram feitas coletas entre os intervalos de 11:00, 14:00 e 17:00. 

O material utilizado para a confecção das armadilhas aéreas constituiu-se de seis garrafas de 

500ml e barbantes, enquanto para as terrestres foram usadas três garrafas pet de 2L. As iscas utilizadas 

para as armadilhas aéreas foram banana e manga e nas terrestres foram carne bovina e frango. Após 

coleta e anestesiamento dos insetos por congelamento, estes foram conservados em potes com álcool 
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etílico hidratado diluído 46º INPM. A identificação dos organismos foi feita em laboratório, com 

auxílio de um estereomicroscópio, apenas em nível de ordem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os insetos coletados nas armadilhas aéreas e de solo constituíram um total de 90 indivíduos. 

Nas armadilhas áreas, entre os dois dias em que permaneceram montadas, foram registrados 50 

insetos como marimbondos, formigas, moscas, pernilongos e besouros, classificados em três ordens 

(Tabela 1).  

Tabela 1. Insetos coletados nas armadilhas aéreas durante coleta realizada entre os dias 18 e 19 de junho de 2017, no 

município de Limoeiro. 

Fonte: Batista, 2017. 

 

Nas armadilhas de solo, foram registrados 40 insetos, como moscas, formigas, besouros, 

cigarrinhas, pernilongos e percevejos, que foram classificados em quatro ordens (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Insetos coletados nas armadilhas de solo durante coleta realizada entre os dias 18 e 19 de junho de 2017, no 

município de Limoeiro. 

Fonte: Batista, 2017. 

Nas armadilhas aéreas, no primeiro dia, para todas as iscas, obteve-se pouca quantidade de 

insetos; já no segundo dia a banana apresentou um número significativo de insetos quando comparada 

às outras iscas (Figura 1). 

 

Figura 1. Total de insetos coletados nas armadilhas aéreas durante todo o período de estudo, distribuídos por isca e por 

dia de coleta, durante coleta realizada entre os dias 18 e 19 de junho de 2017, no município de Limoeiro. 

Dia de coleta/Tipo de isca 1º dia 2º dia 

Banana Hymenoptera Hymenoptera 

Manga Diptera e Coleoptera Diptera 

Mistura (banana/manga) Hymenoptera Diptera, Coleoptera e Hymenoptera 

Dia de coleta/Tipo de isca 1º dia 2º dia 

Carne bovina Diptera e Hymenoptera Diptera e Coleoptera 

Carne de frango Coleoptera, Hymenoptera, Diptera 

e Hemiptera 

Hymenoptera, Diptera e Hemiptera 

Mistura(bovina/frango) Diptera Coleoptera 
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Fonte: Batista, 2017.           
             

Nas armadilhas de solo, no primeiro dia, também foi observado pouco número de insetos; já 

no segundo dia, a isca de frango obteve maior quantidade em relação às demais iscas (Figura 2). 

Figura 2. Total de insetos coletados nas armadilhas de solo durante todo o período de estudo, distribuídos por isca e por 

dia de coleta, durante coleta realizada entre os dias 18 e 19 de junho de 2017, no município de Limoeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Batista, 2017. 

Considerando-se as ordens registradas, nas armadilhas áreas ocorreram 30 indivíduos de 

Hymenoptera, 3 de Coleoptera e 17 de Diptera e nas armadilhas de solo 27 indivíduos de Diptera, 8 

de Hymenoptera, 2 de Hemiptera (pertencentes às subordens Homoptera e Heteroptera) e 3 de 

Coleoptera. Diante dos dados de ambas as armadilhas, a ordem que apresentou maior quantidade de 

insetos foi Diptera (moscas e pernilongos), seguida pela ordem Hymenoptera (formada por formigas). 

A ordem Diptera apresentou-se em maior número nas armadilhas de solo e a ordem Hymenoptera 

apresentou maior quantidade de insetos nas armadilhas aéreas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS          

 Foi verificado que no segundo dia de coleta houve uma captura de insetos mais intensa quando 

comparada ao primeiro dia; uma das explicações pode ser atribuída ao fato de as iscas estarem em 
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um estágio de fermentação mais avançada que no dia anterior, exalando cheiro mais intenso. 

Verificou-se, também, que houve insetos de mesma ordem que ocorreramnos dois ambientes, aéreo 

e terrestre, destacando-se a ordem Diptera, que ocorreu nas armadilhas aéreas e de solo com um 

grande número de insetos.         
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INTRODUÇÃO 

O Município de Nazaré da Mata localizado na região da Mata Norte do Estado de 

Pernambuco,  apresenta  diversas agressões ao meio ambiente provocadas pelas ações antrópicas 

como, poluição atmosférica principalmente pela queima da cana de açúcar com eliminação de gases 

que promovem a destruição da camada de ozônio, deposição inadequada dos resíduos sólidos, 

poluição hídrica e situação sócio econômica inadequada com  população em moradias de risco, falta 

de saneamento básico promovendo o aumento de doenças cujos vetores encontram local propício para 

sua multiplicação, como o Aedes aegypti , promovendo um aumento nos agravos da Saúde Pública.  

Diante destas questões, a Educação Ambiental no Campus Mata Norte vem avaliando as 

questões ambientais no campo da ação político pedagógico, no contexto educacional e 

interdisciplinar, desenvolvendo assim no discente o paradigma holístico das questões ambientais, 

avaliando os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais do meio ambiente. A Política 

Nacional de Educação Ambiental Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 no seu Art. 2º diz que a “Educação 

Ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 

em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal”. 

Partindo deste contexto a Sala Verde como um espaço de ações pedagógicas de Educação 

Ambiental busca dialogar com os atores sociais do ambiente universitário, escolar e comunidade 

local, na sensibilização e gerenciamento sobre as questões ambientais, promovendo um processo de 

mudanças de atitudes diante da utilização inadequada dos recursos naturais, através de uma atitude 

ambientalmente sustentável. O presente trabalho possui como objetivos criar um espaço onde atores 

sociais do Campus Mata Norte e a comunidade local da cidade de Nazaré da Mata, possam debater e 

divulgar questões envolvendo a dinâmica e agressões antrópicas ao meio ambiente. 

METODOLOGIA 
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Este Projeto, de caráter interdisciplinar, tem como pano de fundo a Educação Ambiental numa 

perspectiva de quebra de paradigmas ao analisar o meio ambiente sob uma visão holística, buscando 

na análise e implantação da Sala Verde no Campus Mata Norte desenvolver no público alvo, reflexões 

sobre as atitudes vivenciadas no gerenciamento do uso dos recursos naturais e o desperdício dos 

mesmos.  

A metodologia desenvolvida no Projeto está embasada em pesquisas bibliográficas de autores 

como Loureiro (2012), Behrens (2011), Morin (2001), além da análise do Art.225 da Constituição 

Federal, da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional de Educação Ambiental dentre 

outros, subsidiando assim a fundamentação teórica.  

A linha pedagógica adotada será uma análise dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos 

para conhecimento da vivência acadêmica, conhecendo assim sua dinâmica e atores sociais 

envolvidos, assim como, avaliar a existência de ações voltadas para Educação Ambiental 

contextualizando com a interdisciplinaridade.  

Nesta perspectiva o Projeto pretende realizar seminários temáticos sobre a Sala Verde; 

discussão de temas pertinentes à realidade local; reuniões periódicas com o público alvo envolvido; 

palestras de sensibilização; oficinas temáticas; Elaboração de material pedagógico sobre ações da 

Sala Verde para ser apresentada a comunidade local. O Projeto tem como público alvo, docentes e 

discentes do  Campus Mata Norte. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o modelo econômico capitalista, o homem passa a utilizar os recursos naturais de uma 

forma indiscriminada provocando agressões cada vez mais intensas, modificando assim a 

homeostasia ambiental. Neste contexto surge o desenvolvimento sustentável que propõe uma vida 

digna no presente sem comprometer a vida futura a partir de uma sociedade desigual (Loureiro, 2012).  

As questões ambientais não devem ser particularizadas levando-se em consideração apenas o 

ambiente natural representado pela fauna, flora, recursos hídricos entre outros. O ambiente deve ser 

avaliado levando-se em consideração os aspectos naturais, sociais, políticos e culturais como ficou 

acordado na Conferência de Estocolmo onde foi criada a Declaração sobre o Ambiente Humano, 

orientando a humanidade para uma melhor qualidade de vida, através de um ambiente socialmente 

justo e equilibrado. 

Sendo assim, o Projeto Sala Verde coordenado pelo Departamento de Educação Ambiental 

do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA), teve início no ano de 2000 devido à necessidade de 
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se criar espaços socioambientais para a divulgação e formação das questões ambientais. Sala Verde 

é um espaço localizado em  instituições públicas ou privadas cujo objetivo é o desenvolvimento de 

ações pedagógicas referentes à temática ambiental, utilizando-se da Educação Ambiental não formal 

que, de acordo com o Artigo 13 da Política Nacional de Educação Ambiental diz: “Entendem-se por 

educação ambiental não formal as ações e práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre 

as questões ambientais e à sua organização e  participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente”. 

A Sala Verde é um ambiente dinâmico que constantemente se renova, de acordo com as ações 

desenvolvidas  neste espaço sócio ambiental. Os resultados obtidos foram aquisição de um espaço 

físico onde existem materiais didáticos pedagógicos, realizações de reuniões periódicas com a equipe 

para debates bibliográficos, análise do PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas com o 

objetivo de apropriação, das ações sobre as questões ambientais. Posteriormente a avaliação dos PPCs 

das outras licenciaturas será realizada na busca de saber como são tratadas as questões ambientais. 

Houve palestra sobre o tema em tela no evento sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, no Campus 

Mata Norte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a “Sala Verde é um espaço definido, 

vinculado a uma instituição pública ou privada, que poderá se dedicar a projetos, ações e programas 

educacionais voltados à questão ambiental. Deve cumprir um papel dinamizador, numa perspectiva 

articuladora e integradora, viabilizando iniciativas que propiciem uma efetiva participação dos 

diversos segmentos da sociedade na gestão ambiental, seguindo uma pauta de atuação permeada 

por ações educacionais, que caminhem em direção à sustentabilidade”. Atualmente no Brasil 

existem 363 salas verdes distribuídas nas várias regiões geográficas, a saber, Sudeste possui 129 salas 

verdes, a região Sul com 88 salas cadastradas, Nordeste possui 85, Centro Oeste 36 espaços e a Região 

Norte com 25 salas verdes. Diante desses dados vemos que as Salas Verdes estão surgindo nas várias 

regiões do País, demonstrando que esses espaços sejam multiplicadores do conhecimento e das 

mudanças de atitudes  diante das ações antrópicas. As Salas Verdes não são padronizadas, devem ser 

organizadas conforme as necessidades do local onde vão ser instaladas e do público alvo a que se 

destina, respeitando as potencialidades e peculiaridades locais e regionais. As Salas Verdes busca 

desenvolver no ambiente escolar e na comunidade a responsabilidade socioambiental, através da 
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diminuição do descarte, controle no uso dos recursos naturais, promovendo uma sensibilização na 

conservação do meio ambiente envolvendo todos os atores sociais. 

Conforme Loureiro (2002 p.29) a “Ecocidadania é o sentimento de pertencimento à 

humanidade e a um planeta único, identificado com a noção de cidadania planetária ou cosmopolita”. 

Contextualizando com o Art. 225 da Constituição Federal “todos tem direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, devendo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e 

preserva-lo para as presentes e futuras gerações”. Assim a Sala Verde é um instrumento de Educação 

Ambiental a ser implantada no Campus Mata Norte inserindo na comunidade acadêmica a 

sensibilização e a responsabilidade socioambiental nas questões do meio ambiente, que envolve as 

esferas locais e globais, desenvolvendo um indivíduo cidadão e crítico. Segundo Freire, 1974: 108, 

“o homem deve estabelecer relações com o mundo e, por um jogo de criação e re-criação a partir do 

mundo da natureza, chegar a efetuar uma contribuição pessoal, uma obra cultural”. Nesse contexto 

as mudanças de paradigmas educacionais através de uma abordagem  escolanovista tem como foco o 

ensino direcionado ao sujeito, cuja prática educativa passou a ser a criança (Behrens,2011 p.45). 

Diante deste novo cenário, a escola busca desenvolver no aluno sua críticidade diante da realidade 

vigente.  

Assim as implantações da Sala Verde no Campus Mata Norte visam sensibilizar a comunidade 

acadêmica sobre as questões ambientais através da Educação Ambiental que de acordo com a Lei nº 

9.795 de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental em seu Art 

1º“entendem-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade.” Nessa perspectiva o desafio na implantação da Sala Verde no Campus Mata 

Norte é desenvolve a Responsabilidade Socioambiental, por meio da inserção de princípios e práticas 

de sustentabilidade socioambiental no âmbito universitário e na comunidade local. 
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INTRODUÇÃO 

A classe Insecta tem como representantes os insetos, que formam um dos mais importantes 

grupos de animais invertebrados no planeta. Atualmente são conhecidas mais de um milhão e meio 

de espécies diferentes de insetos e milhares de outros ainda não estudados (MESSIAS, 2011, p.11). 

A classe dos insetos é dividida em 33 ordens e a capacidade da maioria dos insetos em voar contribui 

bastante para o seu sucesso (CRUZ,2009).  

Muitas espécies de insetos se constituem em pragas agrícolas e urbanas outras são 

polinizadores de várias espécies de plantas (TRINDADE et al.,2004) e há, ainda, aquelas que atuam 

na dispersão de sementes. Devem-se enfatizar as espécies produtoras de materiais usados pelo 

homem, bioindicadoras de qualidade ambiental, degradadoras de matéria orgânica e importantes 

modelos de estudo para diversas áreas da ciência.  

Tendo em vista a necessidade de ter maior conhecimento sobre o grupo dos insetos, a pesquisa 

tem como objetivo analisar a fauna de insetos de solo e aéreos de um sítio no distrito Bizarra do 

município de Bom Jardim – PE, a fim de obter conhecimentos gerais sobre coleta, conservação e 

identificação desses organismos em nível de ordem.  

METODOLOGIA 

         Para a coleta do material do estudo, foram utilizadas armadilhas aéreas e de solo, coletados no 

período de 26 a 28 de maio de 2016.  

Nasarmadilhas aéreas foram utilizados: 9 garrafas pet de 500 ml, cordão, tesoura, sacolas plásticas,9 

potes de plásticos etiquetados com o tipo de tratamento, réplica e dia e álcool comercial. E nas 

armadilhas de solo usou-se:3 garrafas pet de 2 L, 9 potes de plásticos etiquetados com tratamento, 

réplica e dia, fita isolante, tesoura, colher de pedreiro (para cavar), sacolas plásticas, álcool comercial 

e pinça de sobrancelha. 
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 Para a confecção das aéreas, foram realizadas três perfurações distanciadas do fundo das 9  

garrafas, colocando 1 m de cordão amarrado na abertura da garrafa e depois foram tampadas, 

deixando apenas alguns centímetros para  dentro, utilizado para amarrar nas árvores. Depois foram 

separadas três garrafas para a isca banana identificada por T1 (tratamento 1), três para a isca goiaba 

identificada por T2 (tratamento 2) e três para a isca mistura das duas frutas identificada por T3 

(tratamento 3), sendo estas colocadas nas garrafas através das perfurações e cada T (tratamento) foi 

divido em três réplicas (R1, R2 e R3) que foram recolhidos conforme o dia de coleta.  

         Para confeccionar as armadilhas de solos, foi recortada a parte central das 3 garrafas, deixando 

a parte inferior e a superior. Na parte inferior foram realizados perfurações ao fundo de acordo com 

os gomos presentes nelas, usou-se a parte superior de forma que ficasse dentro da inferior, formando 

uma proteção contra animais de grande porte, foi isolado as duas partes das garrafas com fita isolante 

e inseridos em buracos feitos no solo. Para cada armadilha ou T (tratamento), foram utilizados uma 

isca diferente, com identificações semelhantes a das armadilhas aéreas, no T1 (tratamento 1) usou-se 

carne bovina, no T2 (tratamento 2) usou-se galinha e no T3 (tratamento 3) usou-se fezes de cavalo. 

         Tanto as armadilhas áreas como as de solo, foram recolhidas todo fim da tarde durante três dias. 

Onde nas aéreas eram recolhidos a cada dia, três replicas envolvidas por uma sacola plástica e nas de 

solo, eram recolhidos apenas os insetos com auxilio da pinça e colocados em um frasco vazio 

identificado, todas levadas ao congelado por 12 hrs para depois serem introduzidas no frasco com 

álcool etiquetado. Após todas as coletas os frascos foram organizados e levados ao laboratório para a 

identificação dos insetos segundo a ordem de cada espécie.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de coleta foi constatada uma grande variedade de espécie de insetos. As 

espécies coletadas foram das ordens: Hymenoptera, Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Orthoptera, 

Hemiptera, sendo essa variância decorrida da diversidade de árvores no local. Nas armadilhas aéreas 

a quantidade de insetos capturados variou de acordo com a isca e com os dias, como mostra a tabela 

1. 

Tabela 1. Quantidade de ordem de insetos por dia e isca, coletado durante todo o período de estudo nas armadilhas 

aéreas. 

Dia de coleta/ 

Tipo de isca 
1º dia 2º dia 3º dia 
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ISCA 1 – Banana Diptera 
Hymenoptera e 

Coleoptera 

Hymenoptera, 

Coleoptera e Diptera 

ISCA 2 – Goiaba 

Lepidoptera, 

Hymenoptera e 

Diptera 

Hymenoptera 
Lepidoptera e 

Coleoptera 

ISCA 3 – Mistura 

(Banana + Goiaba) 

Lepdoptera, 

Coleoptera e Diptera 

Orthoptera e 

Hemiptera 

Diptera, Coleoptera e 

Hymonoptera 

 

Nas armadilhas de solo as espécies capturadas foram mais restritas e em menor quantidade, 

como podemos analisar na tabela 2. 

Tabela 2. Quantidade de ordem de insetos por dia e isca, coletado durante todo o período de estudo nas armadilhas 

de solo. 

Dia de coleta/ 

Tipo de isca 
1º dia 2º dia 3º dia 

ISCA 1 – Carne Bovina Coleoptera   

ISCA 2 – Frango   Diptera e Coleoptera 

ISCA 3 – Fezes de 

Cavalo 
 Hymenoptera  Coleoptera  

 

Ao final da coleta obtivemos um grande número de insetos coletados no total de 92. No gráfico 

1 podemos analisar o total de insetos das coletas durante o período de estudo. 

Gráfico 1. Total de insetos coletados nas armadilhas aéreas e de solo durante todo período de estudo, distribuídos por 

isca e por dia de coleta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Diante do que foi visto notamos que,enriquecemos nossos conhecimentossobre a diversidade 

da classe Insectacomo também sua grande importância dentro dos ecossistemas, e assim ficou claro 

para nós que é algo indiscutível o valor significativo de realizar um trabalho em campo com o intuito 

de estabelecer uma relação entre os conhecimentos adquiridos em sala de aula e a realidade que nos 

envolvem, pois foi a partirdesta prática que aumentamos consideravelmente nossos conhecimentos. 
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INTRODUÇÃO 

A espécie Achatina fulica Bowdich, 1822, também conhecida popularmente como caramujo 

gigante africano, é exótica e oriunda do leste-nordeste da África; no entanto, devido à sua facilidade 

em se adaptar em diversos ambientes, essa espécie se tornou uma invasora presente em quase todos 

os continentes (África, Américas, Leste e Sul da Ásia e Oceania) incluindo,também, regiões 

temperadas (RAUT& BARKER, 2002 apud ZANOL et al., 2010).  

Por ser uma espécie muito resistente e que se adapta muito bem a diferentes habitats, A. fulica 

tem uma alimentação muito variada. Segundo Prasad (2004), eles podem se alimentar de mais de 500 

espécies de plantas distintas, podendo incluir mandioca, feijão, ervilha, pepino, melão, cacau, fruta-

pão, amendoim e mamão, espécies essas que tem grande importância para o agronegócio, podendo 

se alimentar também de areia, concreto (como fonte de cálcio), pedriscos, ossos de carcaças, se 

tornando um invasor que ameaça os ecossistemas e espécies nativas, modificando a cadeia alimentar 

do local onde estão presentes.  

As autoridades e cientistas se preocupam com essa espécie de caramujo por serem, também, 

um possível hospedeiro intermediário de um nematódeo que pode causar meningoencefalite 

eorinfilica (um tipo de meningite) e angiostrongiliase abdominal no homem (FISCHER E COLLY, 

2005). Tendo em vista os danos que a A. fulica traz ao ecossistema, como também a população, o 

presente estudo buscou analisar os fatores relacionados à abundante ocorrência de A. fulica na 

Universidade de Pernambuco - Campus Mata Norte,município de Nazaré da Mata - PE. 

METODOLOGIA 

 Foi realizada uma revisão de literatura em artigos científicos publicados em periódicos 

nacionais e internacionais, com foco principal no tema “biologia, ecologia, distribuição e ocorrência 

de Acatina fulica”. Além disso, foram realizadas observações não direcionadas em diversas áreas do 

Campus, a fim de determinar os locais, horários e hábitos de ocorrência preferencial da espécie. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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ESPÉCIE EXÓTICAINVASORA E NÃO INVASORA: DIFERENCIAÇÃO 

 Um dos fatores que causam a perda de biodiversidade são as invasões biológicas, que podem 

mudar os ciclos ecológicos e homogeneizar a biota (BYERS et al., 2002). Invasões de espécies 

exóticas, tais como plantas, animais e microrganismos, apresentam uma considerável e imensurável 

ameaça aos recursos naturais dos ecossistemas. 

Segundo a Convenção sobre Diversidade Biologia - CDB (1992) “espécie exótica” é toda 

espécie que se encontra fora da sua área de distribuição natural. “Espécie exótica invasora”, por sua 

vez, é definida como sendo aquela que ameaça ecossistemas, hábitats ou espécies nativas. Essas 

espécies têm vantagens competitivas e geralmente não encontram um predador; sendo assim, têm 

capacidade de propagar-se e invadir ecossistemas, naturais e antrópicos. 

As espécies exóticas não invasoras podem se adaptar bem ao novo ambiente, se fixarem a ele 

e começarem a fazer parte do ecossistema, sem causar desequilíbrio ambiental. Já as espécies exóticas 

invasoras causam grandes problemas, pois tendem a se reproduzir em larga escala, e dessa forma, 

começam a invadir o espaço das espécies nativas, deixando estas sem fonte de alimento, com habitat 

restrito, etc. Além disso, as espécies exóticas invasoraspodem trazer grande prejuízo à população 

local, pois podem ser vetores de várias doenças, podendo, também, se tornar uma praga e trazer um 

déficit ao agronegócio e, consequentemente, à economia do país. 

 

Histórico da invasão de Achatina fulica Bowdich, 1822 no Brasil e problemas relacionados 

 No Brasil, o caramujo africano Achatina fulica foi introduzido no final da década de 1980, 

como alternativa para criação comercial e consumo humano (TELES & FONTES 2002). Atualmente, 

sua distribuição já abrange 24 dos 26 estados e o Distrito Federal (THIENGO et al., 2007). O molusco 

é considerado uma das cem piores espécies exóticas invasoras do planeta (FISCHER & COLLY, 

2009), devido a sua grande eficiência adaptativa a diferentes ambientes e sua imensa capacidade 

reprodutiva.  

 O nematódeo Angiostrongylus cantonensis Chen, 1935, agente etiológico da meningite 

eosinofílica, pode ter A. fulica como um dos seus principais hospedeiros (THIENGO et al., 2007). O 

estudo epidemiológico realizado em Pernambuco mostrou a participação ativa do caramujo na 

transmissão dessa doença (THIENGO et al. 2010, apud ZANOL et.al., 2010). 

A INVASÃO DO CARAMUJO NO CAMPUS MATA NORTE 
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 A Universidade de Pernambuco - Campus Mata Norteestá localizadano município de Nazaré 

da Mata, na região Mata Norte do estado de Pernambuco.A vegetação da região é formada por 

florestas subcaducifólicas e caducifólicas e o clima é tropical chuvoso. O Campus Mata Norte possui 

áreas de vegetação rasteira (gramínea) e algumas espécies de árvores como Pata de Vaca (Bauhinia 

forficata) e Palmeira (família Arecaceae) que cercam o Campus.  

No final do primeiro semestre de 2017, foi identificada a presença de alguns caramujos da 

espécie Achatina fulica,antes nunca visualizados na Universidade, em todas as partes do Campus. 

Durante o mês de agosto, sua população variava entre filhotes, jovens e adultos, com predominância 

de filhotes e jovens.  

Diante das informações pesquisadas, poderíamos sugerir duas hipóteses para o aparecimento 

dessa espécie em nosso Campus: a primeira seria deque eles teriam vindo no transporte que trazos 

professores de Recife, pois o mesmo vem da Reitoria, sede da UPE, localque também está infestado 

da A. fulica; a segunda hipótese seria deque esses caramujos teriam chegado ao Campus vindos das 

redondezas do município, uma vez que, em 2016, a espécie foi identificada no Colégio de Aplicação, 

instituição escolar de nível básico que fica a alguns quarteirões da Universidade, sendo observada 

grande movimentação de carros que circulam entre essas duas instituições. 

 No entanto, foi identificada, a partir da segunda quinzena do mês de Setembro, uma grande 

baixa na quantidade de caramujos que ficavam expostos no Campus. Esse evento pode estar 

relacionado à mudança climática, frente aos hábitos de vida da espécie, a qual necessita de ambientes 

úmidos para viver. Quando os moluscos chegaram à Universidade, as chuvas eram frequentes, o que 

favoreceu a sua reprodução e sua exposição no solo, sendo que, com o fim do período chuvoso na 

região e, consequentemente, aumento das temperaturas, os organismos procuraram proteção contra a 

radiação solar, escondendo-se. Até o presente momento, devido ao curto tempo de invasão, não foram 

identificados prejuízos significantes causados pelo molusco, e, consequentemente, nenhuma medida 

para tentativa de controle da espécie foi tomada. 
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INTRODUÇÃO 

A botânica é de vital importância no ensino das Ciências Biológicas. Muitos estudantes veem 

o ramo este ramo da biologia como algo fora de sua realidade, tornando assim, a assimilação de tal 

conteúdo desinteressante. Cabendo ao professor demonstrar a importância das plantas para o corpo 

discente, de forma lúdica e interessante (SANTOS, 2006). 

Romper as metodologias tradicionais de ensino (tecnicista, conteudista), no ensino da 

botânica, a prática vem para renovar o interesse do aluno, passando assim, a agir na formação social 

do indivíduo (PRIGOL; GIANNOTTI, 2008). Cabe ao professor, buscar compreender a questão 

latente e reflexiva de como atingir esta condição, para que possa construir na reflexão de uma 

consciência crítica do aluno (PRIGOL; GIANNOTTI, 2008). 

Segundo Martins e Braga (1999), em programas de formação de professores, nota-se a 

preferências por temas como Zoologia e Saúde Pública, negligenciando assim, os temas relacionados 

à área da Botânica. A partir de uma revisão bibliográfica, constata-se que aulas práticas e o material 

didático com abordagem sobre morfologia externa e interna das plantas, são escassos durante no 

ensino básico. Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo trabalhar as características 

morfológicas da inflorescência e do fruto da Helianthus annuus L., como ferramenta didática no 

ensino da botânica em sala de aula. 

METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido em dois municípios da Zona da Mata Norte pernambucana. 

Primeiramente em Nazaré da Mata, no Laboratório de Bioquímica e Casa de vegetação da 

Universidade de Pernambuco. Foram selecionadas 100 sementes de girassol (H. annuus L.), 

separadas em quatro grupos. As sementes foram acondicionadas em placas de petri, tendo como 

substrato papel de filtro umedecido com água destilada. O experimento foi acompanhado durante 15 

dias, a fim de da fase de germinação da espécie. A análise estatística utilizada foi o delineamento 
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inteiramente casualizado. Após a germinação das sementes, foram selecionadas 46 plântulas para 

observação, acondicionadas a posteriori em sacos plásticos para cultivo. Os sacos continham os 

seguintes substratos: areia, terra e esterco bovino curtido 1:2.  

A segunda parte do estudo foi realizada no município de Carpina na Escola Estadual José de 

Lima Júnior, nas turmas do 7º ano do Fundamental II e aluno do 7º período do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. As inflorescências do girassol foram 

escolhidas segundo a metodologia adaptada de Blamey et al. (1997), por ela ser facilmente cultivada, 

sobre amplo espectro de condições ambientais; por ser uma planta onde são verificadas as estruturas 

presentes nas flores de eudicotiledôneas em todos seus estágios de desenvolvimento. Após a escolha 

da planta, em sala foi realizada aula expositiva (conteúdo do eixo vida e sistemática vegetal), 

atividades lúdicas (confecção de caça-palavras e palavra cruzada) e levantamento dos conhecimentos 

prévios dos estudantes (base oral). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao percentual obtido no ensaio de germinação em laboratório, os grupos separados para 

germinação foram significativos, ou seja, a espécie apresenta dormência. Contudo, foi possível 

observar a presença fungica nos frutos. Quanto a observação da emergência das plântulas de girassol 

em casa de vegetação, nãohouve êxito no acompanhamento da plântula, por motivos adversos, 

comprometendo a fase inicial. 

 A utilização de recursos didáticos nas aulas expositivas, onde foram abordadas características 

morfológicas da planta, utilizando-se o girassol como modelo, favoreceu as aulas lúdicas de forma 

positiva. Segundo Matos et al. (2015) os recursos didáticos são elementos importantes no trabalho 

dos conteúdos da botânica. 

As atividades lúdicas caça-palavras e palavras-cruzadas foram significativas, fazendo os 

estudantes relembrarem o conteúdo ministrado de forma divertida, interagindo entre si e buscando 

solucionar as atividades. Contudo, entre as atividades, o caça-palavras obteve maior desempenho, 

demandando maior índice de concentração e memória dos alunos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante aos resultados observados em condições de laboratório a germinação do girassol é do 

tipo epígea do girassol, com plântulas do tipo faneroepígea. Já em relação ao experimento em casa 

de vegetação, mesmo sem sucesso, foi possível verificar que tais sementes não emergiram devido ao 



 

58 
 

mecanismo de dormência, este mesmo poderá ser usado como demonstrativo comparando com o 

laboratório. 

Quanto a explanação em aula expositiva tanto para os alunos dos 70 Anos quanto para os do 

70 período de Ciências Biológicas, estes vivenciaram uma aula diferente do cotidiano a que estão 

habituados, demonstrando que ensinar não se limita apenas ao professor como elemento ativo, 

tornando distante da realidade do aluno, mas sim, torna-los significativos e superar obstáculos a fim 

de desenvolver seu conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

A Biodiversidade consiste na variedade de espécies existentes no mundo, Bio - Vida, 

Diversidade - Diversos, ou seja, “diversas vidas”, que cabe a nós seres humanos preservá-las. 

Ao longo dos anos, o homem tem se mostrado o maior destruidor da diversidade 

natural, transformando paisagens estruturadas em ambientes simples. Essa 
transformação pode, ainda, levar à exclusão de espécies-chave dos ecossistemas, 

afetando a flora, a fauna, as relações ecológicas entre os organismos e prejudicando 

a qualidade de vida no planeta (Didham, 1997). 

Os “indicadores de biodiversidade” têm-se destacado, principalmente, pelo crescente número 

de trabalhos envolvendo a escolha de áreas prioritárias para conservação (Margules et al., 1988).Hoje 

a utilização desses organismos tem crescido muito em diversos setores, como, por exemplo, o de 

bioindicadores aquáticos, na qualidade da água (Winner et al., 1980; Hellawell, 1986; Rapport, 1992; 

Rosenberg & Resh, 1993) e, mais recentemente, o uso de invertebrados como bioindicadores 

terrestres (Dobson, 2005; Mendelik et al., 2005; Gardner et al., 2008). 

A zona da mata norte é um ambiente que ainda preserva várias espécies de mata nativa. Dessa 

forma, o presente trabalho teve o objetivo de analisar a fauna de insetos aéreos e de solo no Sítio Orá, 

região Mata Norte, na cidade Paudalho, a fim obter conhecimentos gerais sobre coleta, conservação 

e identificação desses organismos em nível de ordem. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado no Sitio Orá, localizado na cidade do Paudalho - PE, no 

período de três dias consecutivos (05/09/2017 a 07/09/2017), a partir de armadilhas terrestres e aéreas 

instaladas em locais atrativos para a coleta de insetos. O sítio em questão é uma área utilizada para 

plantação e criação de animais, apresentando uma vasta quantidade de árvores frutíferas. Foram 

utilizadas 09 armadilhas aéreas contendo como iscas banana, goiaba e a mistura de banana com goiaba 
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e 03 armadilhas terrestres contendo como iscas fígado, carne bovina e a mistura de fígado e carne 

bovina. Todas as iscas foram utilizadas fermentadas, tendo sido colocadas em temperatura ambiente 

por 24 horas antes da utilização.  

As armadilhas aéreas foram penduradas em árvores frutíferas com a diferenciação da presença 

solar e altitude, pois o sitio apresenta diferenciação de altitudes. O material utilizado para a confecção 

das armadilhas foi garrafa Pet, sendo que as aéreas eram inteiras e continham dois buracos redondos 

laterais para entrada do inseto, enquanto as de solo foram cortadas ao meio, enterradas rente ao solo 

e continham alguns furos no fundo para evitar acúmulo de água.  

A instalação das armadilhas foi realizada às 07:00h do primeiro dia, e a coleta de insetos em 

cada armadilha se deu no final de cada um dos três dias de coleta. Após coleta, os organismos eram 

colocados no freezer por 3 a 6 horas para anestesiamento e morte, e, posteriormente, colocados para 

conservação em recipientes com álcool etílico. A identificação dos insetos, em nível de ordem, foi 

realizada no Laboratório de Zoologia da UPE - Campus Mata Norte, com auxílio de 

estereomicroscóipio e bibliografia especializada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o estudo foram coletados um total de 22 insetos, pertencentes a nove ordens: 

Lepidotera (borboleta), Orthoptera (esperança), Odonata (libélulas), Ditera (mosca) e Hymenoptera 

(abelha), observadas nas armadilhas aéreas, e Plecopera (plecópteros), Blattodea (barata) e coleóptera 

(besouro), nas armadilhas de solo. Como pode ser observado na comparação das Figuras 1A e 1B, as 

armadilhas aéreas apresentaramuma quantidade mais variada de ordens de insetos. 

Entra as armadilhas aéreas, foi registrado maior quantidade de insetos na isca de mistura de frutas 

(Figura 2A). Porém, em relação à quantidade total de insetos, a armadilha que obteve maior resultado 

foi a de solo no 1º dia, com as iscas de fígado e de carne bovina, no total de seis insetos coletados na 

isca de fígado, conhecidos popularmente como placópteros, e quatro insetos coletados na isca de 

carne bovina, conhecidos popularmente como besouros (Figura2B). 

A diversidade de insetos edáfilos é um importante indicador de qualidade ambiental (WINK, 

GUEDES et al., 2005), merecendo destaque a ordem Coleoptera. 

Nas armadilhas aéreas (Figura 3A) foram registrados insetos em pelo menos um dia, com cada 

isca.Por outro lado, as armadilhas de solo não apresentaram insetos em todos os dias, independente 

da isca (Figura 3B). 
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Figura 1. Total de ordens de insetos coletados nas armadilhas aéreas (A) e de solo (B) durante todo o período de estudo, 

distribuídos por isca. 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva et al., 2017 

 

Figura 2. Total de ordens de insetos coletados nas armadilhas aéreas (A) e de solo (B) durante todo o período de estudo, 

distribuído por isca e por dia de coleta. 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva et al., 2017 

 

Figura 3. Total de indivíduos de insetos coletados nas armadilhas aéreas (A) e de solo (B) durante todo o período de 

estudo, distribuído por isca e por dia de coleta. 

 
Fonte: Silva et al., 2017 

 CONCLUSÃO 

A partir dos dados obtidos, pôde-se observar que o local escolhido para coleta de insetos 

apresenta uma grande variedade deordens.As armadilhas aéreas apresentaram uma maior diversidade 

deinsetos, demonstrando, assim, uma maior variedade de agentes polinizadores no local de captura. 

As armadilhas terrestres apresentarammaiorquantidade de indivíduos. Foi observado, também, que o 

tipo de iscaapresentou grande influência em relação à quantidade de indivíduos coletados. O trabalho 

se mostroude suma importância para aprendizagem da disciplina de Invertebrados, pois foi dada a 

oportunidade de pôr em prática os conhecimentos absorvidos em sala de aula, tanto no ambiente de 

campo como no laboratório. 
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INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos, especialmente com o surgimento da revolução industrial e a criação 

de novas tecnologias, o homem passou a provocar cada vez mais ações prejudiciais ao meio ambiente, 

dentre elas podemos citar: produção de resíduos, aumento na emissão de poluentes gerados por 

automóveis, descarte de lixo em locais inadequados, desmatamento de florestas e queimadas, etc. A 

forma agressiva como o homem intervém no meio ambiente tem ocasionado inúmeros prejuízos para 

a qualidade de vida dos seres vivos, agredindo o planeta, causando danos a si próprio e aos demais 

organismos (SILVA, 2013). 

Nesse sentido, são necessários pesquisas que visem contribuir para questões ligadas ao meio 

ambiente, e uma delas são os estudos de percepção ambiental. Pesquisas na área de percepção 

ambiental nos dá subsídios para que possamos compreender da melhor forma as inter-relações entre 

o homem e o ambiente no qual ele vive, gerando assim subsídios para que possamos compreender 

suas expectativas, satisfações e insatisfações, valores e condutas frente às ações sobre o meio 

(MELAZO, 2005).Nesse contexto, a escola assume um papel importante, pois uma de suas tarefas é 

formar cidadãos conscientes e sensibilizados, que se vejam como parte integrante do ambiente 

(FAGGIONATO 2005): 

Desse modo, estudar a percepção ambiental na escola gera contribuições para que 

profissionais da educação e até de outras áreas possam desenvolver projetos e traçar métodos de 

ensino de educação ambiental mais eficazes, voltados à realidade dos indivíduos participantes, 

estimulando dessa forma os cidadãos a ter uma melhor consciência sobre a importância de preservar 

e de utilizar de maneira adequada os recursos naturais (SILVA,2013). 

Assim, este trabalho tem como objetivo principal conhecer a percepção ambiental dos 

estudantes de uma escola municipal na cidade de Timbaúba (PE), a respeito do meio ambiente, dos 

problemas ambientais existentes no local onde eles vivem, suas causas e qual a posição desses 

estudantes na busca por melhoras do ambiente onde estão inseridos.  

mailto:magno-j2011@hotmail.com
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METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi realizada na Escola Municipal Maria Emília Vasconcelos, na cidade de 

Timbaúba, Zona da mata norte de Pernambuco. Participaram do trabalho 48 alunos do 7° ano, 26 do 

sexo feminino e 22 do sexo masculino com faixa etária entre 11 e 16 anos. Inicialmente foi solicitada 

autorização a direção da escola, para depois realizar visitar nas turmas com intuito de explicar os 

objetivos da pesquisa, e entregar aos alunos o Termo de Consentimento Livre esclarecido (TCLE) 

para que seus pais assinassem, tendo em vista que os estudantes pesquisados são menores de 18 anos.  

 Para a coleta de dados realizou-se uma entrevista através de um questionário com 16 perguntas 

abertas e fechadas, preenchido pelos próprios alunos, num tempo estimado de cerca de 40 minutos. 

Os dados foram plotados em uma planilha do Microsoft Office Excel e a partir da análise das respostas 

buscou-se conhecer as percepções e conhecimentos acerca do meio ambiente, e suas contribuições 

para conservá-lo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se que os alunos apresentam diferentes percepções sobre o que é meio ambiente 

(Fig. 1). Grande parte dos entrevistados associaram meio ambiente isoladamente ao local onde 

existem florestas, lugar limpo, natureza, o que exclui o homem como parte integrante deste ambiente. 

Malafaia e Rodrigues (2009) define essa visão como reducionista. Apenas 14,58% das citações 

associaram meio ambiente ao local onde vivemos, colocando o homem como parte da natureza e 

incluindo aspectos naturais e os resultados da atividade humana. Malafaia e Rodrigues (2009) relata 

que essa definição de ambiente se encaixa numa definição mais abrangente, o que é positivo. 

Figura 1. Percentual de respostas dos alunos sobre o que é meio ambiente. 
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Na questão que interrogava os estudantes sobre a necessidade de proteger o meio ambiente, a 

maioria dos alunos deram uma resposta vaga, relatando que o meio ambiente precisa de cuidados 

(29,17%), em seguida ocorreu aqueles que responderam que a necessidade de proteger o meio 

ambiente está relacionado a necessidade de sobrevivermos (25%) (Fig. 2). Percebemos na Figura 2 a 

predominância de uma visão antropocêntrica, onde os estudantes associam a proteção ambiental como 

forma de garantir benefícios ao homem, sem considerar a necessidade de garantir a sobrevivência de 

outros organismos.  

Figura 2.Percentual de respostas dos alunos sobre a necessidade de proteger o meio ambiente. 

 

Quando questionados sobre a existência de problemas ambientais no local onde vivem, 79% 

dos entrevistados responderam que sim, e o restante relatou que não percebe problemas ambientais 

nos locais onde residem. Ao serem perguntados quais os problemas ambientais que percebem, o 

descarte de lixo foi citado como um dos principais problemas ambientais (34,29% de citação)(Fig. 

3), seguido de poluição (22,86%) e da ocorrência de queimadas (17,14%). A queima da cana de açúcar 

é de fato um problema ambiental forte na região, pois em alguns locais próximos ao bairro de 

Sapucaia onde se localiza a escola, tem canaviais que frequentemente provocam esse tipo de impacto 

ao meio ambiente.  

Figura 3. Percentual dos principais problemas apresentados pelos alunos. 
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Sobre a contribuição dos alunos para melhorar o ambiente onde vivem, a maioria afirmou que 

não jogalixo em locais inadequado (37,78% das citações), alguns relataram que não desperdiçam a 

água (15,56%), ocorreu também um destaque para os estudantes que não souberam responder (15,6%) 

e ainda a existência de 4,44% de entrevistados que relataram que não contribuem de nenhuma forma 

para melhorar o meio ambiente. Esse cenário só reforça a necessidade de estratégias de educação 

ambiental na escola que possam contribuir para conscientizar os estudantes a respeito de temáticas 

ambientais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante dos resultados obtidos, o estudo demonstrou enorme importância, poisnos faz refletir 

sobre como os estudantes entendem a relação homem-ambiente, onde foi possível constatar uma 

fragilidade de conhecimentos, conceitos e percepções voltadas para questões ambientais, o que denota 

a necessidade de desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para a conscientização, expondo 

aos alunos a importância de preservar o ambiente e buscar amenizar os problemas ambientais 

existentes, uma vez que, um ser humano consciente do seu papel como ser social deve saber discernir 

melhor suas atitudes e evitar ações nocivas para si e para os demais seres vivos. 
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INTRODUÇÃO  

Sabe-se que os insetos, além de serem relevantes na manutenção da diversidade biológica, 

atuando na cadeia alimentar evitando a extinção de muitos seres vivos, possuem grande papel na 

polinização das plantas e vem se mostrando, também, relevantes bioindicadores ambientais através 

de seu comportamento ou presença em determinadas áreas, pois tem uma grande variedade de 

espécies e apresentam facilidade na coleta de amostras (Wink et.al. 2005).  

Os artrópodes da classe insecta são seres invertebrados onde seu corpo dividi-se em cabeça, 

tórax e abdome, podem ser encontrados tanto no ambiente terrestre como aéreo. Os insetos possuem 

hábitos diferenciados, dessa forma tem uma grande variedade de peças bucais que relacionam-se com 

o tipo alimentar de cada inseto (Ruppert et. al. 1996) (HICKMAN, 2013). 

Diante da importância dos insetos dentre o reino Animal, o objetivo do presente trabalho foi 

analisar a fauna de insetos aéreos e de solo na área às margens da rodovia estadual PE 075, na cidade 

de Goiana- PE, a fim obter conhecimentos gerais sobre coleta, conservação e identificação desses 

organismos em nível de ordem. 

METODOLOGIA 

No local onde foram montadas as armadilhas terrestres, o solo é totalmente de areia, 

geralmente com um bom nível de umidade. As armadilhas aéreas foram colocadas em árvores de 

diversas alturas, e de várias espécies frutíferas e não frutíferas. 

Para a coleta de insetos foram utilizadasdoze garrafas plásticas tipo pet de 500ml, sendo nove 

para as armadilhas aéreas e três para asterrestres. As iscas utilizadas nas armadilhas aéreas foram 

mailto:elizadorasandra@hotmail.com
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mamão, banana e a mistura dos dois, enquanto nas terrestres foram usadas como isca carnes bovina, 

de frango e fígado bovino. Para fabricação das armadilhas foram utilizados tesoura, faca e barbante. 

As armadilhas aéreas foram colocadas penduradas pelo barbante emárvores (entre 

mangueiras, jambeiros, cajuzeiros, aceroleira e coqueiro) em alturas entre 1,25m e 2,30m. As 

armadilhas terrestres foram colocadas na terra após abrir um pequeno buraco, suficiente para que a 

armadilha ficasse no nível do solo, e em locais específicos que não ficassem tão expostas para agentes 

externos mexerem e relativamente distantes uma armadilha da outra. 

As armadilhas foram instaladas as 8:00h da manhã do dia 17/09/2017, e permaneceram em 

campo nos dias 18/09/2017 e 19/09/2017; os insetos foram coletados sempre às 17:00h, durante todo 

o período de estudo, e colocados em recipientes individuais separados pelo tipo de isca, e 

identificados com a data que foram retirados das armadilhas, tipo de isca utilizada, e tipo de 

armadilha. Foram deixados no congelador durante 5 horas para anestesiamento e morte, após isso 

foram deixados em conservação no álcool.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao término da coleta e análise dos insetos coletados na área escolhida, podemos notar a 

presença de quatro ordens diferentes: Ditera, Hymenoptera, Lepidoptera e Coleoptera. Tabelas 1 e 2. 

Essas ordens foram encontradas divididas entre os 488 insetos coletados, tendo a prevalência da 

ordem Diptera em todas as amostras analisadas, tanto das iscas que estavam nas armadilhas terrestres, 

como nas que estavam nas armadilhas aéreas. Das armadilhas aéreas, foram registrados mais insetos 

nas armadilhas onde a isca era banana. Figura 1 (B). E nas armadilhas terrestres, houve maior índice 

de insetos na armadilha onde a isca era carne de frango; Figura 1 (A). (DANTAS, J. 2012). 

Tabela 1. Insetos coletados nas armadilhas terrestres durante coleta realizada entre os dias 17 e 19 de setembro de 2017, 

na cidade de Goiana - PE. 

Dia de coleta/Tipo de isca 1º dia 2º dia 3º dia 

Fígado Hymenoptera _ _ 

Carne Bovina Hymenoptera Diptera e Hymenoptera _ 

Carne de Frango Diptera e Hymenoptera Diptera e Hymenoptera _ 

Fonte: Fernandes, 2017 

Tabela 2. Insetos coletados nas armadilhas aéreas durante coleta realizada entre os dias 17 e 19 de setembro de 2017, 

na cidade de Goiana - PE 

Dia de coleta/Tipo de isca 1º dia 2º dia 3º dia 

Banana/Mamão Coleoptera e Ditera Coleoptera e Diptera Coleoptera e Diptera 
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Banana Coleoptera e Diptera Lepidoptera e Diptera Coleoptera e Diptera 

Mamão Coleoptera Coleoptera e diptera Coleoptera e Diptera 

Fonte: Fernandes, 2017. 

 

Figura 1.Percentual quantitativo dos insetos coletados nas armadilhas de solo (A) e nas armadilhas 

aéreas (B) durante a coleta realizada entre os dias 17 e 19 de setembro de 2017, na cidade de Goiana 

- PE 

 

A                                                                             B 

Fonte: Fernandes,2017 

 

As ordens registradas são bastante comuns. A ordem Coleoptera é formada pelos besouros, 

que se distinguem facilmente pela presença de élitros e possuem tamanho e alimentação variada.  Nos 

insetos da ordem Diptera, apenas as asas anteriores são funcionais; as posteriores são modificadas. 

Os olhos são bem desenvolvidos ocupando grande parte de sua cabeça. Possuem um aparelho bucal 

sugador labial e a reprodução em geral é sexuada. Na ordem Lepidoptera as asas são membranosas e 

cobertas por escamas que se destacam facilmente. Possuem o aparelho bucal sugador maxilar e as 

formas jovens são denominadas de lagartas. Os olhos sãocompostos por omatideos e a reprodução é 

sexuada. São Metagnatos(FARIAS, 2017). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trabalho traz conhecimentos sobre alguns representantes da classe Insecta, sendo 

coletados 488 insetos de diferentes ordens, como mostrado nas tabelas 1 e 2, tornando possível 

observar alguns dos seus hábitos, suas preferências alimentares e seus habitats.  A grande quantidade 

de insetos encontrados comprova a facilidade de obtenção de amostras, o que auxilia no estudo dessa 
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classe. A presença dos dípteros como a mosca é importante, pois essas são grandes polinizadoras, 

apesar de serem, também, vetores de doenças.  

É importante destacar que essa pesquisa proporcionou, através do contato direto com esses 

animais, um conhecimento mais amplo, esclarecendo sua grande contribuição ambiental e desfazendo 

a visão errônea que a maioria dos seres humanos tem de que os insetos só trazem prejuízos. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos desafios de nossa época é a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais 

que viabilizam sua existência (PROFICE et al., 2013). Uma estratégia eficaz, bastante utilizada para 

o entendimento das questões ambientais ligadas a preservação, conservação e manejo e espécies, é o 

estudo da percepção ambiental. De acordo com Filho et al. (2016), os estudos sobre as percepções 

ambientais nos auxiliam a compreender as atitudes dos indivíduos no ambiente no qual vivem, e 

permite identificar os valores atribuídos aos recursos naturais. Tuan (2012) aponta que muito do que 

é percebido tem valor para o indivíduo, para a sua subsistência e para propiciar algumas satisfações 

que estão enraizadas na cultura. Logo, essa percepção pode ser influenciada por alguns fatores, como 

psicológicos, fisiológicos e culturais (SILVA; ALBUQUERQUE, 2014).  

Nos diversos espaços que podemos usar para desenvolver pesquisas de percepção ambiental, 

a escola torna-se um ambiente bastante interessante, pois, segundo Soares e Dorneles (2015), ela 

assume importante papel no processo de sensibilização para as questões ambientais e o entendimento 

para a solução de problemas. Os estudantes trazem para a escola uma série de informações, 

conhecimentos e valores assimilados previamente de maneira informal, com seus grupos sociais e por 

meio das mídias (MARTINHO; TALAMONI, 2017) e a escola pode utilizar desse conhecimento 

prévio para ampliar e tratar das questões ambientais locais.  

Nesse contexto, o presente estudo buscou analisar a percepção ambiental sobre os 

componentes da Mata Atlântica, de estudantes do 7º ano de duas escolas da Zona da Mata Norte de 

Pernambuco, região com remanescentes de Floresta Atlântica. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi desenvolvida com estudantes de duas escolas públicas, localizadas na zona 

da mata norte de Pernambuco. Participaram da pesquisa um total de 91 estudantes das turmas de 7º 

ano, sendo 36 da Escola Aluísio Germano, e 55 do Colégio Municipal Dom Mota. Desse total, foram 

59 estudantes do sexo feminino e 42 do sexo masculino, com idades entre 12 e 16 anos. A escolha 
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dessa série se deu devido ao conteúdo programático, de acordo com os Parâmetros Curriculares do 

estado de Pernambuco, contemplar temas como: biodiversidade, fatores físicos e geográficos dos 

ecossistemas brasileiros e suas características,biomas brasileiros, e conservação do ambiente. A 

vivencia desse conteúdo é oportuna para estimular à percepção dos estudantes para com o tema 

abordado na presente pesquisa. 

 Esta pesquisa faz parte do projeto: “Recursos florestais da zona da mata de Pernambuco: 

potencial de uso e prioridades de conservação” que foi submetido e aprovado pelo comitê de ética da 

Universidade de Pernambuco (CAAE: 19938013.1.0000.5207). Para a coleta de dados, previamente 

os pais dos estudantes foram convidados a assinarem o TCLE (Termo de Consentimento Libre e 

Esclarecido), após essa etapa, os estudantes foram convidados a produzir um desenho a partir do 

estímulo “O que você vê na mata próxima da sua região? ”, baseando-se em Pellier et al. (2014), 

com a finalidade de verificar os componentes considerados mais importantes e os tipos de relações 

que os alunos estabelecem com os elementos representados.  

 Após a coleta dos dados, foram feitas as análises dos desenhos, distribuindo-os nas seguintes 

categorias: (a) abiótico: inclui elementos que não possuem a condição viva de adaptabilidade, 

reprodutividade (água, solo, ar, solo, céu, nuvem, sol, rochas e cachoeiras); (b) antrópico: abrange 

elementos resultantes da ação humana  (casas, prédios, cercas, estradas, etc.); (c) biótico: engloba 

elementos  relativos ou pertencentes aos organismos vivos e componentes orgânicos da biosfera 

(árvores, plantas, frutos, flor etc.); (d) degradação: contém elementos que representem danos 

causados ao ambiente, provocando a perda de biodiversidade, sua produtividade e qualidade 

(desmatamento, queimadas, poluição, lixo, etc.); (f) utilitária: inclui elementos da mata que têm a 

utilidade ou o interesse como fim principal dos seus atos (frutas); (g) outros: nesta categoria foram 

incluídos elementos representados com menor frequência e que não se enquadravam em nenhuma 

das categorias anteriores (elementos ligados a ficção; elementos ligados a cultura e religião etc.). 

Também foram adotadas subcategorias para a categoria “biótico”, sendo elas “elementos de fauna” e 

“elementos de flora” seguindo o agrupamento proposto por Bowker (2007), afim de identificar quais 

elementos prevaleceram nas representações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram representados no total 1150 elementos, sendo 546 da categoria “biótico”, 389 da 

categoria “abiótico”, 78 da categoria “antrópico”, 68 da categoria “utilitária”, 62 da categoria 

“degradação” e sete da categoria “outros” (Fig. 1). É possível observar a predominância de elementos 
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bióticos, onde, quando subdivididos, se mostram mais intensas a representação dos elementos de flora 

(67%) que os de fauna (33%).  

 

Fig. 1: Representação gráfica da quantidade de elementos representados pelos estudantes do 7º ano do Colégio 

Municipal Dom Mota – Nazaré da Mata – e Escola Estadual Aluísio Germano – Carpina – PE. 

 

A prevalência de elementos naturais, tais como abióticos e bióticos, é definida por Reigota 

(2007) como concepção naturalista do ambiente. No trabalho de Schwarz et al. (2007) com estudantes 

sobre a Mata Atlântica e seus componentes, houve também prevalência de elementos de fauna e flora 

nas representações, com destaque para árvores, e sendo muitas vezes indicadas como habitats para 

muitos animais. Martinho e Talamoni (2007) observaram que 54% das representações dos estudantes 

sobre o meio ambiente estavam relacionadas a uma visão naturalista. Garrido e Meirelles (2014) em 

seu estudo com crianças do ensino fundamental I observou que a maioria das representações dos 

elementos naturais estavam relacionados aos elementos de flora.  

Soares e Dorneles (2015) associam essa prevalência de elementos naturais aos conceitos 

trabalhados de forma naturalista e/ou científica no meio escolar. Profice et al. (2013) elucida que os 

elementos naturais são valorizados em função do interesse das pessoas que deles se utilizam, 

sobretudo no que se refere ao seu uso alimentar. Podemos também considerar a influência do contexto 

ambiental em que estão inseridos, uma vez que em áreas urbanas há maior prevalência de elementos 

de flora que de fauna, sendo muitas vezes limitados ao contato com animais domésticos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho nos permite concluir, de maneira geral, que a percepção acerca dos componentes 

de um ambiente natural, como uma mata, por esses estudantes, tende a uma visão naturalista, e que é 

atribuído uma maior valorização da flora, uma vez que esta tem presença mais intensa nas 
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representações. Assim, torna-se interessante, por parte da escola, um planejamento que vincule o 

meio natural, por contato direto ou indireto, à realidade dos estudantes, ampliando a percepção deles 

para com a biodiversidade e os problemas enfrentados para a conservação dela. 
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INTRODUÇÃO 

Entre os diversos vertebrados conhecidos, os representantes da classe das Aves, da ordem 

Passeriformes,  são os mais notáveis, melodiosos e os mais exuberantes. Ao todo essa classe apresenta 

aproximadamente 9.000 espécies nos mais diversificados grupos, distribuídas sobre quase todo o 

planeta e excedem muito em número qualquer outro grupo de vertebrados, com exceção dos peixes 

(HICKMAN et al, 2004). As aves por sua beleza e canto, aliado a ampla distribuição geográfica e 

alta diversidade, é o grupo mais procurado dentre os animais traficados. Dado a sua relativa 

abundância, as aves são preferidas pelos criadores, como no Nordeste brasileiro, onde esses animais 

são destinados a coleções particulares, lojas de mascotes, feiras livres ou ao mercado exterior 

(VANNUCCI-NETO, 2000). Segundo Souza & Soares Filho (2005) e Rocha et al. (2006), este fato 

pode aumentar o risco de extinção das espécies e reduzir, como consequência a biodiversidade das 

áreas pressionadas. Animais silvestres são aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e 

quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham a sua vida ou parte dela ocorrendo naturalmente 

dentro dos limites do Território Brasileiro (MMA, 2003). O Brasil é um dos principais alvos dos 

traficantes da fauna silvestre devido a sua imensa biodiversidade. Esses traficantes movimentam cerca 

de 10 a 20 bilhões de dólares em todo o mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de 

armas,participando com 15% desse valor, aproximadamente 900 milhões de dólares (IBGE, 2001). 

Não obstante, o estado de Pernambuco tem sofrido com o impacto ambiental causado pelo tráfico 

internacional de aves silvestres, prática que tem sido combatida com seriedade pelas autoridades 

(PAZ, 2012).Por sua extensãoterritorial, a fiscalização em Pernambuco não consegue chegar a todos 

os municípios que realizam a comercialização ilegal de aves, tendo sido criada uma prática comum 

nas feiras das cidades interioranas. Partindo destas observações, o presente trabalho teve por objetivo 

analisar o comércio ilegal de aves que ocorre nas feiras livres do Município de João Alfredo-PE e 

identificar quais são as espécies mais procuradas pelos compradores. 

METODOLOGIA 
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A pesquisa foi realizada na principal feira livre do Municípiode João Alfredo-PE (fig.1), realizando 

entrevistas na feira com vendedores e com alguns dos compradores durante o período de 

comercialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Localização do município de João Alfredo-Pernambuco. 

 

 Também foram realizadas entrevistas e duas visitas a um depósito, que serve de armazenamento para 

algumas espécies mais raras e de maior valor comercial. Para a identificação das espécies foi utilizada 

literatura especializada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das visitas realizadas a feira livre do Município de João Alfredo, foi possível identificar um 

grande número de passeriformes, distribuídos em 14 espécies, pertencentes a 10 gêneros e 4 

famílias.Observou-se que há certa preferência da parte dos compradores em relação ao tamanho, a 

cor, preço, mas principalmente, pelo canto sonoro atrativo das aves, dentre alguns deles, há quem as 

obtenha para admirar sua bela penugem colorida.Entre as espécies mais comercializadas, 71,4% 

foram pertencentes à família Emberezidae, 14,2% para a família Fringillidae e 7,2 % para as demais 

(fig.2). Estas famílias também foram as mais exploradas em Fortaleza como visto por Costa (2005), 

nas feiras livres da cidade. 
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Figura 2 Percentual da abundância de espécies por famílias observadas 

 As espécies comercializadas da família Emberezidae foram: o Azulão (Passerina brissonii), 

o Bigodinho (Sporophila lineola), o Chorão (S. leucoptera), o Caboclinho (S. bouvreuil), o Golado 

(S. albogularis), o Papa capim (S.nigricollis),o Canário-da-Terra (Sicalis flaveola), o Galo de 

Campina (Paroaria dominicana), o Tiziu (Volantinia jacarina) e o Tico-tico (Zonotrichia capensis). 

Para a família Psittacidae o Papagaio Verdadeiro (Amazona aestiva) apesar de raro esteve entre os 

mais procurados. As espécies da Família Fringillidae, Vem-vem (Euphonia chlorotica) e o 

Pintassilgo (Carduelis yarrelli)aparecem como muito procurados assim como o Sabiá Laranja 

(Turdus rufiventris) da família Turdidae. Conforme os comerciantes, os exemplares do gênero 

Sporophila são mais procurados, pois possuem um belo canto, são de fácil manutenção e de melhor 

higienização das gaiolas. A Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605) considera os animais, seus 

ninhos, abrigos e criadouros naturais, propriedade do Estado, sendo, portanto a compra, a venda, a 

criação ou qualquer outro negócio envolvendo animais silvestres crime inafiançável. Segundo essa 

lei, se o ato criminal atinge espécies ameaçadas de extinção, a pena é aumentada em 50%. Se além 

de constante na lista oficial nacional de ameaçada de extinção, a espécie constar ainda no anexo I ou 

II da Cites (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagem em 

Perigo de Extinção), a multa por espécime apreendido pode de R$ 500 alcançar R$ 3 mil ou mesmo 

R$ 5 mil (Decreto Federal n° 3.179/99). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O comércio de aves silvestres é uma prática disseminada na cidade de João Alfredo, e está 

intimamente ligada ao contexto sócio-econômico de seus habitantes. A fiscalização é ineficiente 

permitindo que essa prática continue sendo utilizada na feira livre.Essa prática ilegal pode acarretar 
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em prejuízos à biodiversidade local, fato que evidencia a necessidade do desenvolvimento de maior 

fiscalização, ações de educação ambiental e medidas conservacionistas, no intuito de minimizar a 

perda de biodiversidade e conscientizar a população dos problemas ambientais decorrentes desta 

atividade. 
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INTRODUÇÃO 

Os insetos constituem atualmente o grupo dominante de animais na terra e estão presentes em 

praticamente todos os locais. Muitos insetos são extremamente importantes para os humanos. Suas 

atividades de polinização, por exemplo, tornam possível a produção de muitas lavouras na agricultura.  

Os insetos são considerados bons indicadores dos níveis de impacto ambiental, devido a sua 

grande diversidade de espécies e habitat. A classe Insecta, segundo Gallo et al. (2002), é considerada 

como a mais evoluída do filo Arthropoda, abrangendo cerca de 70% das espécies de animais. Por 

meio da identificação de insetos se podem avaliar o ambiente em que predomina tais animais, as 

condições climáticas para sua sobrevivência, fazer análise dos organismos do solo e os aéreos, para 

saber se são favoráveis ou não aos demais animais que habitam no local. 

O trabalho teve como objetivo analisar a fauna de insetos aéreos e do solo na área do Sitio 

Chã de Capoeira, próximo à BR 408, situado no município de Paudalho – PE, com o intuito de obter 

conhecimentos gerais sobre coleta, conservação e identificação desses organismos em nível de ordem. 

METODOLOGIA 

A área de estudo escolhida para a montagem das armadilhas aéreas e de solo foi o Sítio Chã 

de Capoeira, localizado no município de Paudalho - PE, próximo a BR 408. O sítio possui uma área 

ampla e favorável para a realização do trabalho, pela segurança e infra-estrutura. O local para a 

montagem das armadilhas (Figura 1) foi a área final do sítio, onde o mesmo dá acesso ao começo de 

um fragmento de mata fechada, que leva ao Engenho São Severino dos Ramos. 

Para confecção das armadilhas de captura dos insetos foram utilizados materiais recicláveis 

de fácil manipulação e acesso: garrafas pets, barbantes e tesouras. Ao todo foram 12 armadilhas 

confeccionadas, sendo utilizadas garrafas pets de 500 ml e de 1 litro, sendo 9 garrafas de 500 ml e 

apenas 3 garrafas de 1 litro. Para as armadilhas aéreas (Figura 2) foram utilizadas as garrafas de 500 
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ml, na qual foram feitos três círculos aleatórios na lateral das mesmas, e utilizou-se barbante para 

pendurá-las nas superfícies escolhidas; no fundo das garrafas foram colocadas as iscas selecionadas. 

Já para as armadilhas do solo (Figura 3) foram utilizadas as garrafas de 1 litro, que foram cortadas 

para se encaixar a parte superior na parte inferior, fixando com fita adesiva. As três garrafas foram 

enterradas à altura do solo, com suas respectivas iscas. Foram escolhidas 5 tipos de iscas diferentes, 

sendo 2 para as armadilhas aéreas: banana e mamão; e 3 para as armadilhas do solo: carne bovina, 

galinha e fígado verde.  

Figura 1:Localização do local selecionado 

 

 

 

 

Fonte: SILVA. N.M., 2016. 

Figura 2: Armadilha aérea                        Figura 3: Armadilha do solo 

Fonte: SILVA. N.M., 2016.                          

Fonte: SILVA. N.M., 2016. 

Depois de realizada a coleta de todos os insetos, os mesmos foram conservados em 

recipientes com álcool etílico e, posteriormente, analisadosno Laboratório de Zoologia da UPE - 

Campus Mata Norte, para identificação de suas respectivas ordens. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi registrado um total de 242 insetos coletados, distribuídos em 7 ordens. As ordens 

Coleoptera e Diptera foram as mais expressivas, seguidas de Hymenoptera, Colembolla, Orthoptera, 

Protura e Thysanopora, como demonstrados na Figura 4. 

 

Figura 4: Diferentes ordens de insetos coletados em ambas as armadilhas 

Local de montagem das 

armadilhas, localizado no 

final do sítio, início de mata. 
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Fonte: SOUZA.L.F.A.D., 2016. 

Nas armadilhas aéreas foi coletado um total de 195 insetos, sendo que as ordens mais 

dominantes foram Diptera e Coleoptera ( Figura 5). Nas armadilhas de solo foram identificados 47 

insetos, sendo que as ordens mais expressivas foram Hymenoptera e Coleoptera (Figura 6). 

Figura 5: Quantidade de insetos por     Figura 6:  Quantidade de insetos por                         

ordem nas armadilhas aéreas.                             ordem nas armadilhas do solo                      

 

Fonte: SOUZA.L.F.A.D., 2016                Fonte: SOUZA.L.F.A.D., 2016 

A análise dos resultados demonstrou que, nos cinco dias de coleta foi possível observar um 

quantitativo de 242 insetos, sendo a ordem Coleoptera a mais predominante. Os experimentos 

realizados por Thomazini e Thomazini (2002), que avaliou insetos em diferentes locais do Acre, 

revelaram uma predominância também da ordem Coleoptera, isso foi possível com o uso da armadilha 

luminosa modelo “Luiz de Queiroz” (SILVEIRA NETO e SILVEIRA, 1969). No entanto, com nossas 

armadilhas de garrafas pets, todas com iscas, conseguimos coletar esse total de insetos em um curto 

período; isso demonstra que há uma riqueza de organismos na área escolhida. As armadilhas aéreas 

tiveram um maior quantitativo de insetos que as armadilhas terrestres. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio do estudo foi possível analisar insetos com o auxilio de estereoscópio no laboratório, 

e identificar através de suas características a que ordem os mesmos pertencem. Dessa forma, houve 

aquisição de conhecimentos, que serão de extrema importância para os pesquisadores, que buscaram 

entender através da atividade prática todo o processo de identificação dos insetos, que vai desde a 

escolha da área até a análise no laboratório. 
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INTRODUÇÃO 

 Vale referir que o município se encontra localizado na Mesorregião da Zona da Mata e na 

Microrregião da Mata Norte de Pernambuco, distante 65 km da capital, Recife. A cidade de Nazaré 

da Mata, antes uma sesmaria, denominada de Lagoas Dantas, se desenvolveu pautada em uma 

enfática trajetória, vinculada ao domínio da atividade da monocultura canavieira. O povoamento, na 

referida área, deu-se por volta do século XVII, onde em 1833 tornou-se vila, e cidade em 11 de junho 

de 1850.   É um espaço fortemente marcado pelo domínio da cana-de-açúcar, atividade esta que 

historicamente se assentou desde o período colonial e que até hoje deixa fortes marcas na dinâmica 

social, econômica e cultural dos atores locais. Importa concernir que tal abordagem justifica-se na 

medida em que busca estimular o desenvolvimento local através da educação patrimonial, mediante 

a realização do inventário do acervo patrimonial existente na cidade.  Este inventário, pode fomentar o 

sentimento de pertencimento e reafirmar a identidade do lugar, através da compreensão dos processos 

de apropriação e estruturação do espaço, o que irá colaborar para valorização local através da geração 

de possibilidades de inovação territorial. Não podemos esquecer que o espaço geográfico não pode 

ser desprovido de memória, pois essa é uma das suas constituintes, sendo os elementos simbólicos 

que constituem o patrimônio, meios que devem estar conectados com a vida, com as dinâmicas do 

lugar. Santos (2006, p. 205) chama a atenção para a necessidade de perceber que: “Tudo o que existe 

articula o presente e o passado, pelo fato de sua própria existência. Por essa mesma razão, articula 

igualmente o presente e o futuro”.   

Enquanto objetivos do presente trabalho temos a conscientização da população, através da educação 

patrimonial, sobre o valor das heranças culturais, visando a manutenção da identidade local 

e o estímulo às inovações sócio territoriais.   

mailto:luciana.coutinho@upe.com
mailto:arlenesilvaalves@hotmail.com
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Cumpre esclarecer que, a partir do acervo identificado in loco e através de pesquisa 

documental, que foi possível a inventariação dos principais bens patrimoniais de Nazaré da Mata, o 

que contribuiu para as potencialidades da análise em questão, além de ter permitido a criação 

de estratégias didáticas de abordagem para trabalhar a conscientização dos atores locais, a partir de 

ações de educação patrimonial, considerando o olhar da Ciência Geográfica.  

METODOLOGIA  

A presente análise pauta-se em um dos conceitos chaves da Geografia, o território, bem como, se 

apropria dos conceitos de patrimônio, identidade, cultura, educação patrimonial e inovação sócio 

territorial, para assim buscar compreender as transformações no espaço do município de Nazaré da 

Mata.   

No que se refere ao método de análise teremos como eixo norteador o materialismo histórico, pois 

esta corrente filosófica permite analisar as relações de poder a partir da perspectiva dialética. Deve-

se deixar claro que a tese do materialismo histórico defende a ideia que a evolução histórica, desde 

as sociedades mais remotas até à atual, se dá pelos confrontos entre diferentes classes sociais. Assim, 

os territórios são fruto deste confronto, da luta entre interesses contraditórios.   

Percebe-se assim que, os territórios e as ações são articulados e influenciados por realidades, 

interesses os mais diversos o que acaba muitas vezes gerando conflitos. Desta forma, as sociedades 

se organizam a partir de estruturas de um determinado modo de produção. Partindo deste pressuposto, 

a história do mundo nasce da ação dos homens na produção de suas condições concretas de vida, 

sendo o mundo material, organizado por todos que compõem a sociedade.  

Diante do exposto até o momento, vale referir que cumpriu-se os seguintes procedimentos 

metodológicos para a compreensão da realidade do município de Nazaré da Mata: pesquisa de 

gabinete para revisão e levantamento de material bibliográfico, visando enriquecer a fundamentação 

teórica e caracterizar o recorte espacial de estudo; pesquisa documental sobre o acervo patrimonial 

e trabalho de campo para a realização de observações sistemáticas, coleta de dados, realização de 

imagens entre outros, para assim compreender melhor a dinâmica espacial e cultural do município de 

Nazaré da Mata na atualidade.  

Visando colaborar com o cumprimento do objetivo ora proposto, soma-se a nossa perspectiva de 

abordagem, a reflexão sobre as relações espaço-tempo e espaço-território, visto que será 

extremamente difícil estimular a preservação da identidade e cultura local em Nazaré da Mata sem 

considerar em nossa análise estas relações.  
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Por fim, vale indicar que na culminância do trabalho, foram realizadas atividades de 

educação patrimonial em escolas da educação básica do referido município, onde realizou-se palestras 

e oficinas, com o intuito de conscientizar os atores locais sobre o valor das heranças de outros tempos 

e estimular o desenvolvimento de modo inovador, inclusivo e sustentável.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através do incentivo à preservação da identidade e da cultura local, buscou-se contribuir com o 

desenvolvimento de forma sustentável do município de Nazaré da Mata, a partir da valorização do 

seu patrimônio cultural. Tal abordagem pôde favorecer, de maneira contundente, ao estímulo da 

valorização das heranças patrimoniais do referido município, bem como o da região da Zona da Mata 

Norte de Pernambuco.   

Almejou-se compreender, a partir da análise do recorte de estudo no que se refere as especificidades 

do processo histórico/geográfico de ocupação territorial, as particularidades da cultura local 

estabelecidos ao longo do tempo, além da realização de análise descritiva das principais heranças 

patrimoniais da cultura de Nazaré da Mata, na tentativa de obtenção do panorama acerca das 

possibilidades e desafios, com o intuito de indicar alternativas que estimulem a valorização da 

identidade e da cultura local.  

Vale esclarecer que foram desenvolvidas estratégias de ação, pautadas na valorização do patrimônio, 

como tentativa de estimular a inovação sócio territorial e o desenvolvimento do município, onde foi 

elaborada uma história em quadrinhos sobre o patrimônio cultural de Nazaré da Mata, visando realizar 

intervenções nas escolas da rede municipal. Além da exibição da história em quadrinhos, intitulada: 

Férias em Nazaré da Mata, também foi elaborado material para realização de palestras e oficinas com 

os estudantes. Também foi estabelecido a realização futura de atividades de educação patrimonial no 

Espaço Mauro Mota, Praça do Frevo e no Parque dos Lanceiros. Vale referir que tais ações agregam 

valor ao papel da Universidade de Pernambuco junto à sociedade, na medida que propõe estudar a 

realidade na qual se encontra inserido um de seus campus.       

CONCLUSÕES  

O presente ensaio buscou compreender o papel que a memória dos lugares proporciona na 

preservação da cultura e da identidade local. Com isso, pode-se afirmar que, Nazaré da Mata com 

toda sua riqueza patrimonial, possibilitou que se traçasse itinerários para a inovação territorial 

pautado no inventário dos seus bens materiais.  
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A cidade e sua riqueza histórica, abriu uma gama de vertentes para serem estudadas, tais como:suas 

casas histórias, as belas praças, seus engenhos, as igrejas dentre outros.  

Em síntese, vale enfatizar que surge a necessidade de mostrar de forma contínua todas as 

potencialidades elencadas, através da educação patrimonial, onde seja possível realizar intervenções 

pedagógicas em ambientes públicos, escolas e monumentos, visando instigar a consciência crítica e 

o sentimento de pertencimento dos indivíduos da cidade de Nazaré da Mata.  
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INTRODUÇÃO 

A Geomorfologia é a ciência responsável pelo estudo e constatação das formas de relevo, 

buscando nisso a compreensão geológica, agentes internos e externos que favorecem a construção 

das feições morfogenéticas. Seu ensino em âmbito escolar se encontra moderadamente defasado, 

visto que nem todos os educadores possuem domínio pleno sobre essa ciência. O que de certa forma 

interfere na construção do aprendizado estudantil.  

As dificuldades de ensino nas escolas acerca dessa ciência se faz operante, já que os 

professores alegam não possuir odomínio desejado sobre a disciplina, assim como argumentam 

afinidades com outras áreas da ciência geográfica, e relatam sobre o pouco aprofundamento quanto a 

âmbito acadêmico enquanto ainda na formação de professores. Tal situação possibilita diminuição do 

interesse estudantil em sala de aula e prejudica o desenvolvimento avaliativo, assim como, a 

diminuição do interesse dos educandos em trabalhar essa área geográfica em sala de aula, se 

aprofundando em outras áreas. 

Com isso, o presente trabalho visar discutir as problemáticas no ensino geomorfológico 

nas escolas, resultando numa maior incitação a necessidade de especialização dos docentes para a 

ciência geomorfológica. Fazendo que, os estudantes possuam maior apreciação pela ciência, e que o 

interesse seja disseminado, agindo de forma integrada e construtora de novas ideias.  

Dessa forma, vislumbra-se como objetivo inicial identificar as deficiências existentes no 

ensino geomorfológico, a partir de um estudo desenvolvido em uma escola do Município de 

Timbaúba-PE, de modo a compreender as causas e consequências vigentes para a comunidade 

estudantil em dois cenários: quando se insere os conteúdos de Geomorfologia nas aulas e quando tais 

conteúdos são negligenciados. Sendo então, um embasamento científico, que compreende a maiores 

investigações, comprovações e constatações da realidade deficitária na ciência quanto ao seu ensino 

em sala de aula. 
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METODOLOGIA 

O trabalho vem se pautando numa abordagem quali-quantitativa, partindo de revisões 

bibliográficas, visitas técnicas, registros, entrevistas, relatórios, síntese e tabulação dos resultados 

obtidos. Afim de traçar o objetivo da pesquisa, assim como também a comprovação da teoria 

levantada.  

As etapas foram desenvolvidas partindo do princípio de abordagem visando resultados 

estatísticos e suas peculiares apresentadas pelos professores. Para tanto, os resultados obtidos foram 

tabulados e vem permitindo compreender melhor os índices educacionais, e geomorfológicos da 

aprendizagem. Visto que, como presume Moreira (1982), a educação e a geografia buscam juntas 

compreender e construir a aprendizagem a partir das ideias, inovações e de uma educação que permita 

a subliminar leitura de mundo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultados preliminares, pode-se dizer que a Geomorfologia enquanto ciência e 

ramo geográfico consiste na compreensão das variadas formas de relevo, partindo desde sua 

conjuntura geológica, até os agentes de seu modelado. É parte integrante do ensino da Geografia, e 

diante pesquisa é notório a dificuldade de estudantes quando se traça o perfil avaliativo proveniente 

de tal ciência. Contudo, outro fator preocupante na análise é a dificuldade dos educadores quanto ao 

conhecimento geomorfológico, onde grande maioria afirma não possuir total conhecimento, o que 

dificulta o aprendizado em sala de aula.  

Diante disso, foram realizadas entrevistas com os professores do município timbaubense, 

onde foi compreendido que, existe em mais da metade dos educadores parcial domínio e apreciação 

pela ciência geomorfológica. O que permite que, a construção do aprendizado em sala de aula não 

atinja níveis estabelecidos sistematicamente.  

Ross (2010) presume que obter conhecimento da geomorfologia é essencial a vida social, 

onde só assim pode haver compreensões paisagísticas e da inter-relação homem e natureza. Com isso 

mostra-se a importância dessa área, que não apenas se resume a aspectos físicos, assim como também 

possui sua contribuição social e científica.  

Dessa forma, para tal constatação do que foi discutido diante revisões bibliográficas, foi 

realizado entrevistas com educadores do município de Timbaúba, localizado na Zona da Mata Norte 

do estado pernambucano. Os professores possuem déficits no conhecimento geomorfológico, o que 

resulta na dificuldade do ensino em sala de aula, e não possibilita incentivo e interesse aos estudantes, 
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tornando os índices avaliativos baixos. Do total de entrevistados, 90% dos professores a academia 

não se aprofundava em questões geomorfológicas em suas respectivas formações de graduação 

(Figura 01). 

 

Figura 01: Percentual de professores que se reconhecem aptos a ensinar noções de Geomorfologia na 

educação básica. 

 

 

Diante disso, fica notório o posicionamento educacional diante as dificuldades de se 

trabalhar Geomorfologia em sala de aula, partindo dos argumentos plausíveis de identidade com a 

ciência e formação docente. Contudo, fica a proposta de especialização na área, e aprofundamento de 

temas amplamente discutidos por essa ciência, visando também formulações nas metodologias de 

ensino, para que dessa forma haja reversão das concepções estudantis quanto a Geomorfologia 

trabalhada. 

Logo, as dificuldades no ensino geomorfológico existem, e partem de princípios 

formacionais e identidários, que acarreta em déficits educacionais, e defasam o sistema moldado nos 

resultados positivos e integrado dos estudantes. Tendo como proposta reversão de didáticas em 

âmbito escolar, e aprimoramento dos conhecimentos acerca da ciência analisada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto currículo da educação básica, a Geomorfologia pode representar entraves para 

professores que não conhecem seus conteúdos.  A existência de dificuldade de docências dessa 

temática é constante para inúmeros educadores, que vêem nesse déficit questões de identidade com a 

ciência e pouco domínio na época de formação profissional. 

90%

10%

Possuem domínio geomorfológico Não possuem domínio geomorfológico
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Com isso, a existência de professores que não possuem tal domínio geomorfológico 

implica em práticas pedagógicas que interferem no desenvolvimento estudantil em sala de aula e, por 

conseguinte, na repulsa dos estudantes com o currículo de Geografia. Fato comprovado a partir de 

pesquisas em campo e dissertadoparcialmente no presente trabalho. Sendo importante ressaltar que a 

especialização de professoresna área é fator sine qua nonpara o uso de possibilidades didáticas que 

permitam a obtenção dos propósitos estabelecidos pelo ensino e aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 A Geografia como ciência social refletDDe sobre a dinâmica  das relações  humanas com o 

meio, entendendo, dentre outros elementos, o lugar através das singularidades culturais. Do ponto de 

vista do ensino geográfico, a cultura torna-se relevante, pois nutre o processo de ensino aprendizagem, 

como um componente ativo na vida do ser humano permitindo construir desse modo o conhecimento 

à realidade dos alunos. 

 Nesta direção, este resumo busca relatar uma pesquisa ainda em andamento, na qual a mesma 

possui caráter exploratório e qualitativo, que tem por objetivo compreender  as interfaces entre o 

ensino de Geografia com os aspectos inerentes as dinâmicas da cultura local, na Escola Municipal  

Joaquim Bezerra, localizada no Distrito Camboa, Município de Lagoa de Itaenga, Pernambuco.  

 Vale indicar que realizou-se questionário com a finalidade de sondar os conhecimentos dos 

alunos sobre o tema, enfatizando as manifestações da cultura local, por meio de uma análise crítica  

do  lugar e  visando fortalecer o sentimento do pertencimento cultural dos alunos. A referida estratégia 

adotada visa articular as especificidades geográficas com  dinâmica cultural da  localidade para 

direcionar as ações a serem aplicadas no decorrer da pesquisa. Além de  colaborar para dinamização 

das aulas de Geografia, que  geralmente têm sido pautada pelo discurso do professor ou no livro 

didático, muitas vezes descontextualizado do lugar no qual o alunado se encontra inserido. 

METODOLOGIA 

 A pesquisa em desenvolvimento é pautada na experiência da Escola Municipal Joaquim 

Bezerra,fundada em  1967, é um patrimônio  histórico e cultural do distrito, localizada na Zona Rural, 

distrito Camboa,  se distancia 7km do centro do município de Lagoa de Itaenga- PE, na qual busca 

compreender a influência da identidade cultural e das manifestações culturais onde a mesma está 
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localizada, com o ensino de Geografia. Sendo desenvolvida com 100% das turmas que compõe o 

ensino fundamental II,ou seja, 6º, 7º, 8º e 9º ano, com a participação efetiva de 150 alunos.  

 As etapas concluídas da pesquisa, foram:primeiramente um levantamento bibliográfico em 

fontes primárias sobre lugar, cultura, identidade cultural, geografia e ensino de geografia. Em um 

segundo momento buscou-se dados e informações em fontes secundárias como: teses, dissertações 

que reflitam e discutam sobre os aspectos culturais com o ensino de geografia. Foram realizadas 

também pesquisa documental sobre o município e o distrito Camboa, além da aplicação de 

questionários para coleta de dados.  

 No entanto, ainda será realizada palestra e oficina, a fim de expor aos alunos as características 

culturais na qual estão contidos,   discutir sua importância para  composição do lugar e construir o 

sentimento de pertencimento cultural dos mesmos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As  etapas já desenvolvidas através da pesquisa, trata-se dos questionário aplicados durante 

as aulas de Geografia.O questionário, segundo Gil (1999, p.128), tem o objetivo “investigar o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” 

Desse modo,  é  relevante para compreensão da realidade e para os conhecimentos prévios dos alunos 

a respeito da temática lugar e identidade cultural.  

 A coleta de dados foi  obtida no dia 12 de setembro de 2017, nas turmas do 6º ao 9º ano do 

fundamental II, no decorrer das aulas desenvolvidas em cada turma, composto por sete perguntas 

objetivas com espaço para opiniões e esclarecimentos, totalizando 150 questionários  respondidos. 

  Com análise dos questionários, dentre outras questões, foi observado  que  o tema cultura nas 

aulas e na escola,  respectivamente todas as turmas afirmaram que  a é pouco utilizada nas aulas em 

geral, inclusive as de Geografia, sendo no 8º ano mais expressivo, afirmado por 72% dos alunos, 

seguido pelo 9º ano, com 62 %, 7º ano com 58% e o 6º ano com 52%, como mostra o gráfico abaixo:  

Gráfico 1. A escola onde você estuda fala sobre cultura? 
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  Contudo, a importância da abordagem  cultural no ensino de Geografia é primordial,  pois 

colabora para  estruturação de hábitos e valores importantes para a vida em sociedade, ao 

enaltecimento da individualidade e  a valorização do patrimônio cultural do município. Neste sentido,  

a fim de  buscar soluções para problemática, serão realizadas palestras e oficinas para o debate e 

reconhecimento da abordagem da cultura locais como meio para o processo de ensino-aprendizagem 

das aulas de Geografia, pois é essencial, a busca por estratégias para o desenvolvimento e ampliação 

do conhecimento geográfico utilizando as especificidades do lugar, levando em consideração a forma 

singular do entendimento sobre a realidade e configurando o conhecimento geográfico e permitindo  

assim a promoção do pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  A experiência que está sendo proporcionada, na Escola Municipal Joaquim Bezerra, nos abriu 

novos horizontes sobre o ambiente escolar, o lugar, a cultura e as aulas de Geografia. Suas 

dificuldades que podem ser trabalhadas em conjunto para apresentar bons resultados. As diferentes 

atividades desenvolvidas e/ou em desenvolvimento se tornam cada vez mais importante em sala de 

aula, pois trazem uma nova realidade para os alunos, que além dos livros didáticos e dos assuntos que 

fogem da sua realidade.  

 Além de que os professores tanto de Geografia como de outras disciplinas, podem utilizar o 

lugar e suas especificidades, como além da simples conceituação de localidade ou ponto fixo na 

superfície terrestre identificado por meio das referências geográficas, mas como um significado 

individual e coletivo, ou mesmo, de acordo com as ideias de Tuan (2011, p.11) onde o "lugar é 

qualquer localidade que tem significado para uma pessoa ou grupo de pessoas". Nas palavras de 

Buttimer (1985, p.228) o "lugar é o somatório das dimensões simbólicas, emocionais, culturais, 

políticas e biológicas". A compreensão da contextualização do  lugar no qual o aluno está inserido é 
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de fundamental importância para  entendê-lo como integrante da cultural local, e assim,  permitir a 

discussão da abordagem entre a Geografia escolar com a dinâmica cultural em que os alunos 

vivenciam. 

 Nesta perspectiva, a diversidade cultural em que o município dispõe  pode estar presente na 

escola, nas aulas, inclusive nas de Geografia, que permite  aos alunos compreenderem de forma mais 

ampla a realidade e as relações socioculturais em que estão inseridos. Contudo, um dos problemas 

encontrados em relação a disciplina Geografia, é a descontextualização dos conteúdos em relação ao 

cotidiano dos alunos, levando os mesmos a enxergarem tal disciplina como monótona e cansativa, 

distante dos problemas locais.  Além do mais, são  omitidos muitas vezes, na sala de aula  os valores, 

formas de pensar e agir, que contribuem para produção da cultura de massas, o que deve  favorecer 

para a ausência do tema cultura no ensino de Geografia. 

REFERÊNCIAS  

BUTTIMER, A. Campo de Movimiento y sentido del lugar.In: RAMÓN, M. D. G. (org.) Teoria y 

Método em la Geografia Anglosajona. Barcelona, Ariel, 1985. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999 

MORIN, E. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

TUAN, Y. Espaço, tempo, lugar: um arcabouço humanista. Geograficidade, v. 01, n. 01, Inverno 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

REFLEXÕES SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO 

MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO  
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INTRODUÇÃO 

A presente investigação científica busca analisar as heranças do patrimônio imaterial do município 

de Nazaré da Mata, presentes nos dias atuais, enquanto tentativa de fortalecer a identidade e os valores 

simbólicos locais, visando assim contribuir com práticas de gestão e ordenamento do território 

pautadas na inovação. Importa perceber a dinâmica e o funcionamento do referido espaço ao longo 

do tempo, tendo em conta a riqueza do acervo patrimonial, pois o indivíduo em sociedade enfrenta 

sérias dificuldades para inovar, para participar de um projeto de desenvolvimento pautado na 

sustentabilidade, quando não se sente pertencente a um dado território, quando acredita que as suas 

tradições, crenças, modos de existir não possuem valor para coletividade. 

A proposta deste trabalho tem como objetivo principal realizar o levantamento do acervo do 

patrimônio imaterial do município de Nazaré da Mata, que para além de descrever as relações 

identitárias e culturais, irá buscar apontar as potencialidades do referido acervo, no sentido de 

colaborar para o fortalecimento do sentimento de pertencimento dos atores locais juntamente com a 

inovação sócio territorial e o desenvolvimento sustentável. 

METODOLOGIA 

Detalhando os procedimentos metodológicos realizados, vale referir que foi iniciada a construção de 

uma visão científica baseada em recursos bibliográficos que auxiliam no entendimento através dos 

conceitos de cultura, identidade e desenvolvimento local. Autores como Kashimoto et. al., 2002; 

Zanirato et. al., 2006, dentre outros foram estudados em detalhe, além de ter sido realizada pesquisa 

documental junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e ao IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O trabalho científico que abrangeu a realização de um 

inventário cultural imaterial da cidade de Nazaré da Mata também contou com observações e coleta 

de dados em campo.  
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No decorrer do trabalho, foi levantado um acervo de informações a partir de relatos e obtenção de 

documentos através das atividades de campo, além da realização de registros fotográficos dos grupos 

artísticos locais.  

Sendo levantados conhecimentos históricos por meio das atividades realizadas, foi possível apreender 

informações acerca do patrimônio imaterial, onde identificou-se que se constitui como uma cultura 

viva, rica em detalhes. Todas as visitas reverteram-se na constatação sobre o sentimento de 

pertencimento dos atores locais integrantes dos grupos culturais da cidade, entretanto observou-se a 

necessidade de maiores investimentos e apoio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante da grande memória que o município abarca, faz-se necessário refletir sobre o acervo do 

patrimônio imaterial de Nazaré da Mata, já que é um espaço intensamente caracterizado pelo domínio 

da cana-de-açúcar, atividade esta que historicamente se assentou desde o período colonial e que até 

hoje deixa fortes marcas na dinâmica social, econômica e cultural dos atores locais.  

É preciso compreender os valores culturalmente construídos, a partir do contato entre os diferentes 

grupos étnicos/sociais – índios, brancos e negros – ao longo do tempo na Zona da Mata Norte de 

Pernambuco, que deram origem às relações de identidade que até hoje se constituem como fatores 

que influenciam diretamente na construção da coletividade, no nascimento das inovações e na 

sustentabilidade sócio territorial. 

A cidade tem sua economia pautada na agricultura, enfatizando a monocultura da cana-de-açúcar. 

Possui o turismo voltado ao Maracatu Rural, por ser reconhecida regionalmente como a “Terra do 

Maracatu”, por possuir 17 grupos, além de no carnaval ser sede do encontro de aproximadamente 50 

grupos de Maracatus da região da Mata. Além dos maracatus rurais, outras manifestações populares 

datadas de décadas passadas caracterizam o acervo do patrimônio imaterial do município. O folclore 

é caracterizado pelas cirandas, cocos de roda e troças carnavalescas. Importa destacar que: a música 

popular é bem representada por duas bandas de música centenárias da cidade; o artesanato que 

confecciona peças de madeira, papel, metal, bonecas de pano entre outras; a gastronomia com 

comidas típicas da região. Vale referir que Nazaré, conta ainda com um espaço cultural dedicado ao 

poeta Mauro Mota que descreveu Nazaré da Mata em algumas de suas obras e a representou na 

Academia Brasileira de Letras (ABL).  
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Desta forma, podemos destacar, à título de síntese, os seguintes elementos pertencentes ao patrimônio 

imaterial de Nazaré da Mata: 

 

 

Do patrimônio identificado foram realizadas algumas entrevistas, das quais destacamos: a Sociedade 

Musical 5 de Novembro (Revoltosa), a Euterpina Juvenil Nazarena (Capa-bode), a Ciranda Flor de 

Laranjeira do Mestre Santino, o Côco de Roda do Deval e o Maracatu Cambinda Brasileira do 

Engenho Cumbe. Importa indicar que alguns desses grupos são centenários na região, onde preservam 

a cultura local e visam agregar valores culturais e históricos para a preservação da identidade do 

município. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em linhas gerais, faz-se necessário apontar que é preciso seguir alguns caminhos para que seja 

estimulada a inovação sócio territorial através da valorização do patrimônio cultural. Também foi 

possível identificar que é imprescindível realizar atividades de educação (oficinas, colóquio, 

exposições dentre outros) com os atores locais, a fim de promover a conscientização sobre o valor 

das heranças de outros tempos. Com isso, pode-se afirmar que Nazaré da Mata com toda sua riqueza 

patrimonial, possibilitou uma abordagem onde se traçasse itinerários para a inovação pautada nos 

seus bens imateriais.  
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Visto isso, a necessidade de mudança para com o imobilizado, surge como fonte de estímulo aos 

cidadãos da referida cidade. Estímulos estes, indagados pelo presente trabalho. O qual resultou em 

um inventário como resultado e continuará em busca de atingir o maior número de indivíduos 

possíveis, para instigar a consciência crítica dos mesmos da cidade de Nazaré da Mata, para com o 

patrimônio que é de todos, de maneira a contribuir com as possibilidades de inovação sócio territorial, 

a partir do incentivo ao fortalecimento do sentimento de pertencimento dos atores locais.  
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INTRODUÇÃO  

 Vive-se nos últimos tempos um crescente interesse pelo tema patrimônio em suas múltiplas 

facetas. Contudo, este trabalho vai focalizar o patrimônio cultural material, procurando fazer um 

inventário sobre o acervo existente em Nazaré da Mata, que é uma cidade do século XIX onde os 

senhores de engenhos fizeram sua morada através do desenvolvimento da atividade canavieira. Nesta 

perspectiva, realizar um inventário é procurar resgatar e preservar a história de um povo, para que as 

gerações futuras saibam quão importantes foram seus antepassados e toda sua formação, desde a 

ocupação territorial até a sua constituição social. Vale referir que, patrimônio cultural, em linhas 

gerais é entendido como o conjunto de bens culturais, referente às identidades coletivas. E, inventário, 

é descrever, classificar e definir o que fora pesquisado, documentado. Sendo assim, este trabalho não 

visa ter as funções de classificação e reconhecimento do patrimônio, esta atividade compete 

exclusivamente aos órgãos de gestão pública. Porém, é um meio de contribuição acadêmica, social, 

sobre o patrimônio material que foram identificados e listados. O que por sua vez pode contribuir 

para estudos e reflexões acerca da valorização do patrimônio da cidade de Nazaré da Mata, localizado 

na Mata Norte no estado de Pernambuco.  

METODOLOGIA 

O processo metodológico deste trabalho se deu por meio de pesquisas bibliográficas, criando assim 

banco de dados, referente à temática pesquisada e pesquisa documental, especialmente junto à 

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), para fazer o 

levantamento do acervo do patrimônio material. Após esse trabalho inicial, foram feitos trabalhos 

técnicos de campo em Nazaré da Mata (zona rural e urbana) com o intuito de conhecer de forma mais 

aprofundada o espaço geográfico, que por hora é nosso objeto do presente estudo.  

mailto:rafaelmanoel2011@homail.com
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Durante a realização dos trabalhos técnicos de campo, foram realizadas observações in loco e foram 

feitos registros fotógrafos, visando analisar o estado de conservação dos principais equipamentos do 

patrimônio material da cidade. Em síntese vale indicar que o trabalho tem por objetivou analisar as 

possibilidades de inovação sócio territorial a partir do acervo do patrimônio material e propor 

estratégias de ação para preservação e desenvolvimento visando a sustentabilidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Abordando sobre o patrimônio cultural material de Nazaré da Mata, é preciso compreender o conceito 

de patrimônio cultural material, o que são os bens materiais. Neste sentido a FUNDARPE-Recife diz 

que:  

[...] São bens de natureza concreta, ou seja, monumentos, núcleos urbanos, sítios 

arqueológicos e paisagístico, coleções arqueológicas, acervos musicológico, 
documentais, bibliográficos, arquivísticos. Dividem-se ainda em móveis, quando 

podem ser deslocados de seu lugar original, ou imóveis, quando são fixos. Como 

exemplo de bens materiais imóveis temos as igrejas, o casório, as esculturas, a casa 
grande de um engenho, uma paisagem, achados arqueológicos, bens móveis 

integrados (a exemplo um altar mor, um painel de azulejos portugueses), etc. 

(FUNDARPE, 2009, pág. 12). 

 

Deste modo, podemos indicar que o município de Nazaré, possui uma riqueza de patrimônio cultural 

material, oriundo do século passado, quando essas terras eram sobre o domínio de senhores de 

engenho. Deve-se mencionar que os principais bens patrimoniais de Nazaré da Mata de acordo com 

a FUDARPE (2009) são: 

Patrimônio Material Patrimônio Imaterial 

Engenhos: Casa grande, capela e moita do 

Engenho Várzea Grande, Capela e moita do 

engenho Lagoa Dantas, Casa grande e moita do 

Engenho Japaranduba, Capela do Engenho 

Caciculé, Casa grande do Engenho Tamatuape 

de Bairro, Casa Grande do Engenho Siriji, 

Capela do Engenho Pagy, Casa grande, capela 

e moita do Engenho Diamante, Casa grande e 

capela do Engenho Bonito e Casas grandes do 

Engenho Junco. 

Igrejas: Catedral de Nossa Sr.ª da Conceição e 

Igreja do Bom Jesus. 

 

Espaço Urbano: Casa de Mauro Mota, 

Conjunto Urbano-Sede e Estação Ferroviária. 

Folclore: Maracatu de Baque Solto Estrela 

Brilhante, Maracatu de Baque Solto Leão 

Cultural, Maracatu de Baque Solto Leão 

Brasileirinho, Maracatu de Baque Solto 

Cambinda Nova, Maracatu de Baque Solto Leão 

Nazareno, Maracatu de Baque Solto Leão 

Nazareno (só por mulheres), Maracatu Águia 

Dourada, Maracatu Águia Misteriosa, Maracatu 

Cambinda Brasileiro, Blocos Carnavalescos, 

Cavalo Marinho, Ciranda, Coco de Roda, Troças 

e Violeiros. 

Gastronomia: Beiju, Buchada, Galinha de 

Cabidela, Manuê, Mão-de-vaca, Pé de moleque, 

Língua de Sogra na palha de bananeira e Tapioca. 
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Diante de todo esse acervo do patrimônio de Nazaré, enquanto resultados, pôde-se constatar, em 

linhas gerais que: os engenhos em maioria encontra-se em estado de abandono; as igrejas da área 

urbana em bom estado de conservação; o casario do conjunto urbano da sede em bom estado de 

conservação e com atribuição de novos usos; a Estação Ferroviária fechada e em estado de abandono, 

o folclore destaca-se o incentivo aos grupos de Maracatu e a gastronomia e o artesanato sem incentivo 

e com aproveitamento restrito aos residentes do município. 

Um exemplo do que afirmamos é o Engenho Lagoa Dantas, onde grande parte da extensão territorial 

deu lugar à cidade de Nazaré da Mata, sobrando apenas à capela, que é dedicada a Nossa Senhora da 

Conceição. O engenho Lagoa Dantas se apresenta em esquecimento apesar do seu valor, já que foi 

por meio desse engenho que a cidade nasceu e foi tomando forma. A realidade em Nazaré não é nada 

animadora, espelha a ausência de cuidados onde as casas e as capelas dos engenhos vem sendo 

degradadas pela ação pluvial, eólica e, sobretudo, pela ação do próprio homem. É preciso um olhar 

que valorize esses territórios como espaços vivos da história de seu povo. Também é necessário tornar 

os espaços da memória mais atraentes para os visitantes e turistas para assim possibilitar o contato 

das novas gerações com seu patrimônio e também contribuir com o desenvolvimento.   

CONCLUSÃO 

 Em síntese podemos afirmar que é preciso seguir alguns caminhos para que seja estimulada a 

inovação sócio territorial. A começar pelo tombamento do patrimônio, seguida da sua restauração, 

criação de um museu que traga a história do município para o conhecimento de todos, não podendo 

esquecer que, é preciso colocar o município na rota turística, e na rota educacional, ou seja, levar os 

alunos até esses pontos, e mostrar a eles que, tudo que fora estudado por meio de livros, revistas e 

internet, aconteceu, são memória viva. Vale referir que em um mundo contemporâneo, com tantas 

crises de identidade, com tantas mudanças, vai se construir um processo de inovação sócio territorial 

sem levar em consideração as heranças de outros tempos?  Neste sentido, é preciso atividades que 

coloquem os munícipes em contato direto com o patrimônio cultural material, por meio de oficinas, 

colóquio, exposições, criação de espaços em que a população esteja ativamente participando, 

construindo sua identidade pessoal e ao mesmo tempo tendo a construção da identidade coletiva a 

Artesanato: Peças em madeiras, peças em papel, 

boneca de pano, bordado, peças em material 

reciclado e peças em metal. 
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partir da memória. Tais atividades devem ser alvo das políticas públicas que favoreçam a diminuição 

das desigualdades através de estratégias de inovação sócio territorial. Em síntese, é preciso valorizar 

o ser humano, o meio ambiente e suas intrínsecas relações em um processo continuo, através de 

debates com a população local no sentido de estimular a valorização do seu patrimônio cultural, pois 

somente assim teremos o fortalecimento da identidade que poderá ajudar na construção do 

desenvolvimento pautado na sustentabilidade.  

ÓRGÃOS DE FOMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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INTRODUÇÃO 

Em meio a tantos desastres naturais, está ocorrendo no mundo uma busca por melhores qualidades 

ambientais, as Organizações das Nações Unidas (ONU) foi quem realizou a primeira conferência 

mundial com a participação de 113 países em Estocolmo, tendo por objetivo criar novas políticas de 

gerenciamento ambiental, até chegarmos aos grandes avanços nos dias atuais. Através educação os 

professores poderão mostrar aos seus alunos os problemas que ocorrem a sua volta, assim como, 

sensibiliza-los acerca da Educação Ambiental.  

Os PCNS – Parâmetros Curriculares Nacionais são diretrizes elaboradas por um grupo 

especialista em educação ligados ao Ministério da Educação (MEC), de acordo com Neto (2014), os 

PCN são uma proposta do MEC para que a educação brasileira se torne mais eficiente com o objetivo 

de fornecer limites e condições de funcionamento para os currículos na escola, com os mínimos 

conteúdo a serem ministrados nas disciplinas. São referências em escolas públicas e privadas afim de 

que as escolas garantam um ensino de qualidade.  

Esse documento é dividido em três partes: os de ensino fundamental I, ensino fundamental II e ensino 

médio. Contudo, é colocado em pauta os temas transversais que são: ética, saúde, meio ambiente, 

orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo. Dessas forma, esses eixos deverão ser 

abordado pelos docentes em suas aulas de forma interdisciplinar afim para que os alunos comecem a 

observar os assuntos de forma interligada e não separada. 

De acordo com Effting (2007), os conteúdos ambientais permeando todas as disciplinas 

contextualizando com a realidade da comunidade, a escola ajudará o aluno a perceber melhor os fatos 

e ter uma visão diferencial do mundo em que vive.A geografia é uma das disciplinas quefazem parte 

dos PCN, ela estuda a superfície da Terra e está relacionada com a interação entre o homem e o meio. 

Sendo assim, os alunos necessitam da reflexão sobre o meio ambiente de forma que consigam 

enxergar a atuação ação antrópica sobre ele, como um processo de acumulação de produtos, materiais 

e produção de riquezas. 
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            Na cidade de Bom Jardim – PE, encontra-se muitas extrações inadequadas de granito, onde 

os seres humanos em suas residências extraem esses minerais sem ser passado por toda uma 

fiscalização e permissão de um licenciamento, o que vem causando grandes impactos ambientais 

negativos ao ambiente. De acordo com a norma NBR ISO 14.001: 2004, impacto ambiental seria 

“qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte das 

atividades, produtos ou serviços de uma organização”. Assim sendo, o conceito de impacto ambiental 

está relacionado a qualquer modificação ambiental seja ela de forma positiva ou negativa. Sobretudo, 

o que mais encontramos, são causados pela ação antrópica de forma negativa.  

          Dessa forma, essa pesquisa tem por objetivo mostrar aos alunos da Rede Pública Estadual do 

Município de Bom Jardim os impactos ambientais negativos causados pela extração inadequada de 

granito, afim de que eles busquem por um ambiente melhor. 

METODOLOGIA  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi exploratório, explicativo, de caráter 

quali-quantitativo, baseadas nas observações realizadas in loco, bem como pesquisas bibliográficas 

em livros e artigos científicos.  

Dessa forma, a pesquisa foi realizada em quatro etapas:  

A 1ª etapa foi a revisão bibliográfica, sendo de fundamental importância nessa pesquisa, pois a partir 

dela pôde-se comprovar a respeito dos problemas em questão; os artigos científicos, os livros e as 

constituições foram encontrados com facilidade e tidos como subsidio para obtenção dos resultados.  

A 2ª etapa constitui na realização de pesquisa de campo na cidade, analisando e identificando os 

recortes espaciais de atividades inadequadas de extrações de granitos, verificando os riscos e os 

impactos ambientais negativos trazidos ao meio ambiente pela fala de fiscalização. 

A 3ª etapa foi aplicação Da pesquisa em todas as escolas de ensino médio da cidade, as quais 

chamaremos de Escola X, Escola Y e Escola Z, mantendo o anonimato por questões éticas.  

De início foi aplicado um questionário com cada turma abordada, composto por cinco questões, sendo 

quatro de múltipla-escolha, com oobjetivo de buscar os conhecimentos prévios dos estudantes, afim 

de verificar se eles sabiam o que era impacto ambiental; se eles já leram ou sabiam para que serve as 

Leis Orgânicas municipais; se seus professores utilizam exemplos do cotidiano para que eles 

compreendam melhor os assuntos relacionados a impactos ambientais; e se eles utilizam de forma 

correta o meio ambiente. E uma questão discursiva na qual foi pedido que eles citassem atividades 

que causassem impactos ambientais na cidade deles, contudo, para ter-se os resultados quantitativos 
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foi analisado apenas a quantidade de alunos que conhecem e desconhecem a pedreira como atividade 

que causa impacto ao meio ambiente. 

           A 4ª etapa foi realizada no mesmo dia, após a aplicação do questionário. Foi realizado uma 

aula expositiva acerca do tema trago nesta pesquisa, com o propósito de construir um debate, e 

sensibilizá-los, sobre a importância em conservar, e buscar um ambiente melhor. 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Através da visita in loco em vários recortes espaciais na cidade foi possível realizar essa pesquisa, 

visto que foi através da prática onde foram constatados os mais variados locais de extrações 

inadequadas de granito, foram contatados a veracidade dos fatos, nos quais os impactos vem 

destruindo os diversos ambientes, próximo a residências. 

Sendo assim, esse trabalho buscou expandir esse tema tão relevante aos alunos da rede estadual da 

cidade, para que estes passassem a conhecer os problemas causados por essas atividades, a forma que 

os órgãos públicos atuam e também tentar sensibiliza-los acerca do meio ambiente, visto que muitos 

alunos já tem conhecimento das atividades, só não conhecem suas consequências.  

Após aplicação dos questionários com os estudantes das três escolas estaduais da cidade de Bom 

Jardim-PE, foi constatado que de acordo com a questão 1, onde perguntava se os alunos sabiam o que 

era impacto ambiental, todas as três escolas abordadas, em sua maioria não sabiam o que era, sendo 

a turma da Escola Z que obtiveram resultados mais satisfatórios.  

A segunda questão abordou sobre os conhecimentos das Leis Orgânicas municipais, e, novamente a 

maioria das respostas foram negativas, sendo a de melhor resultado novamente a Escola Z. Nessa 

questão observou-se uma necessidade de maior divulgação sobre a importância dessas Leis, um vez 

que cabe a comunidade cobrar aos órgão públicos os seus direitos.  

A terceira questão faz os professores de modo geral refletir sobre suas práticas docentes afim de saber 

se eles estão querendo formar o senso crítico nos alunos, e a pergunta foi se seus professores 

utilizavam exemplos do cotidiano para que eles pudessem compreender melhor os assuntos 

relacionados a impactos ambientais, e os resultados, foram satisfatórios, o que torna mais fácil a 

compreensão dos assuntos para os alunos, e eles começam a olhar o mundo ao redor de uma forma 

diferente.  

A quarta questão buscou saber se os alunos utilizavam o meio ambiente de forma correta, ou seja, se 

eles tinham boas práticas ambientais, e a escola de melhor resultado foi a turma da Escola Y. Dessa 

forma, foi mostrado aos alunos esses problemas ambientais em seu município e a importância da 
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Educação Ambiental nos setores formais e informais, para que a comunidade e a população local 

começassem a lutar pelos seus direitos e utilizar o ambiente de forma prudente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, esse estudo servirá como auxilio para diversos outros trabalhos a serem realizados 

acerca do tema e também servirá para mostrar a importância de ser trabalhado esse assunto nas aulas 

de geografia, e a importância da educação ambiental para que os alunos analisem de forma crítica e 

possam lutar pelos seus direitos de forma atuante na sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

A prática da Educação Ambiental – EA em escolas de comunidades ribeirinhas, inicialmente é o 

contato e a relação entre sociedade e natureza, usando-se assim, os atributos que ela oferece. A 

necessidade dessa prática pedagógica em sala de aula deve ser de forma clara e objetiva, auxiliando 

os estudantes o respeito à natureza. Não apenas para benefício próprio, mas para a coletividade, 

sempre mantendo o equilíbrio entre o homem e o meio. Por outro lado, a capacidade humana tem o 

arbítrio de transformar o espaço em que vive podendo superar seus limites requeridos pela natureza 

e de forma racional propor para aquela comunidade a conservação do meio ambiente, para ambos 

terem uma qualidade de vida prolongada.  

 Desse modo, o trabalho faz menção aos fatores sucessivos (catástrofes ambientais) 

decorrentes da evolução humana e o desenvolvimento da tecnologia, acarretaram consequências da 

ação antrópica como urbanização e industrialização, tal qual, alteraram o equilíbrio natural, afetando 

principalmente rios (com o escoamento superficial de objetos e substâncias químico-tóxicas 

poluentes,por causa da pressão urbana, dentre outras), desencadeando impactos ambientais, 

acelerando a degradação do ecossistema. Tem como propósito a realização de estudos e levantamento 

de pesquisas, sobre os Limites e Possibilidades para a Prática da Educação Ambiental em escolas de 

comunidades ribeirinhas em Nazaré da Mata – PE. Essa prática vincula o sujeito com a comunidade 

e aumenta a consciência referente aos problemas ambientais, estimulando-os a tentar buscar soluções 

para essas adversidades. É um processo que leva certo tempo para adaptação, uma vez que, nem todos 

têm convicção inicial delas mesmas, que podem estar prejudicando o ambiente (poluindo os rios, 

acumulando lixos ou jogando-os nas ruas, etc.). Deste modo, o referido trabalho visa o incentivo 

dessa prática no meio social de comunidades ribeirinhas em prol de resultados significativos.  

METODOLOGIA 
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O presente trabalho não se limita apenas na caracterização da prática ambiental, mas, em como e 

quais situações ela se enquadra no meio social. A vasta extensão do temário ambiental e recursos 

hídricos de uma determinada população é o princípio da pesquisa. A contribuição e a realização desse 

estudo trazem uma noção do papel fundamental em que o meio exerce sob o homem, acentuando 

assim uma ideia de equilíbrio e favor nessa relação possibilitando a compreensão do impacto que tem 

nas ações humanas sobre o meio natural.  

 A EA é subtendida de várias maneiras, uma delas atenta-se para a inter-relação de medidas 

que podem ser mundialmente tomadas e conscientizadas, levando a gerar novos conceitos sobre a 

importância elementar da preservação do meio ambiente no dia a dia, principalmente de regiões que 

se dispõem da intervenção causada pela erosão fluvial. Portanto, nesta perspectiva, pode-se observar 

que a EA é um mecanismo fundamental para todos os níveis de educação, mediante a evolução de 

uma práxis sistêmica e contínua, transpondo de atividades que beneficiem a interdisciplinaridade para 

fomentar reflexões em busca da integração, tendo em vista o conhecimento, orientando os sujeitos a 

serem críticos e ativos.  

 Os docentes têm o papel fundamental de guiar e dialogar sobre a temática, podendo contribuir 

para a construção de uma sociedade mais sustentável. Dessa maneira, os educando dessas 

comunidades visando à curiosidade dos mesmos e abertos para um conhecimento extracurricular, ao 

adquirirem esse conhecimento, eles repassam a descoberta até chegar a adultos que não exerciam a 

plena consciência, contribuindo para a sociedade e ajudando os docentes a ampliarem subjetivamente 

acerca da Educação Ambiental.  

 

Espera-se que através dos diversos fatores ambientais expostos, caracterizados e despercebidos pela 

comunidade, haja uma percepção dos principais desafios e dificuldades encontrados neste nível em 

relação à Educação Ambiental, tendo foco que entrevistas e questionários referentes às observações 

in loco, tenham um papel fundamenta para a relação dos conteúdos dados em EA no âmbito escolar 

e a prática que será efetivada na comunidade ribeirinha, localizada no Município de Nazaré da Mata 

– PE.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A prática da Educação Ambiental: Questão Geográfica e o Meio Ambiente 

 Reiterando a questão ambiental para a geografia, a EA está ligada a dois aspectos essenciais: 

a questão da preocupação em relação ao equilíbrio ecológico e a questão da educação. Esta realidade 
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enfrentada atualmente é o fruto da própria evolução e estruturação de encaixe da geografia para o 

determinismo ambiental, para o possibilismo e para a nova geografia. A questão geográfica sempre 

esteve ligada ao estudo do meio ambiente, caracterizando-se como naturalista.  

Numa perspectiva geral, esta área de investigação abrange uma exploração do espaço que a natureza 

oferece, pode ser sintetizada pelo papel atribuído à ação humana, com aspectos atrelados ao objetivo 

de estudo da geografia que é a relação homem-natureza, sendo influenciado pelo meio podendo 

transformar a natureza. Logo, havendo um processo de trocas, o meio poderia transformar o homem 

e dominaria o espaço. Leva-se em conta um levantamento ambientalde regiões ribeirinhas e às 

questões geográficas específicas dos municípios que caracterizam o meio ambiente como uma 

representação social e não como algo imutável. Sob esse ponto de vista, as práticas da EA nessas 

comunidades, se desenvolvem a um conjunto dinâmico e efetivo, tendo em vista que os educadores 

devem relacionar a natureza indiferente do ser humano, tornando o “ambiente” conectivo ao homem, 

uma vez que, ele o conhece e se transforma.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os reflexos dos impactos ambientais e a questão geográfica intervêm muito no meio das práticas 

ambientais, desde a Educação básica ao Ensino Superior. Estima-se que a estabilidade e o equilíbrio 

dos ecossistemas seja a propriedade da biodiversidade, compreendendo e percebendo que a 

conservação da biodiversidade e a sustentabilidade, são subordinadas à questão ambiental. Segundo 

o IBAMA (1990), “A degradação ambiental ocorre quando há perda de adaptação das características 

físicas, químicas e biológicas e é inviabilizado o desenvolvimento socioeconômico”.  

Os moradores de comunidades ribeirinhas, a exemplo do objeto de pesquisa que será em Nazaré da 

Mata – PE devem reconhecer que a influência exercida sob o meio ambiente, é o suficiente para poder 

provocar o desequilíbrio do ecossistema natural. Segundo Reigota (2009, p. 45), a educação Ambiental, 

como perspectiva educativa, pode estar presente em todas as disciplinas quando analisa temas que 

permitam enfocar as relações entre a humanidade e o meio natural e as relações sociais, sem deixar de 

lado as suas especificidades. Portanto, a introdução da educação ambiental na escola supõe uma 

modificação fundamental na própria concepção de educação, provoca mesmo uma revolução pedagógica. 

Por fim, em conclusão deste trabalho, termino dizendo que, a preservação é um bem fundamental 

para a sociedadetendo em foco o mais e gradativamente importante fator, que é o meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 

 Em linhas gerais, os sistemas hidrográficos no Brasil foram concebidos e utilizados 

historicamente como ambientes de convergência de resíduos sólidos e efluentes sem nenhum 

tratamento prévio. A forma inadequada de utilização desses recursos naturais imprimiu significativas 

consequências que comprometeram os sistemas fluviais ao longo dos séculos em escalas de diferentes 

magnitudes.  

O caso do Estado de Pernambuco não se difere dessa realidade, inclusive com cursos fluviais em 

sérios estágios de degradação. Muitos desses casos permeiam os municípios de maior urbanização. 

Porém, os municípios de pequeno e médio portes já apresentam níveis de intervenção humana 

incompatíveis com os limites de sustentabilidade desses rios. Nesse contexto, propõe-se como objeto 

de estudo a bacia do Rio Goiana, que de acordo com a APAC (PERNAMBUCO, 2012) possui uma 

área de 2.847,53 Km2 e apresenta como principais rios os Capibaribe-Mirim, Siriji, Tracunhaém e 

Goiana. Localiza-se na porção oriental do Estado de Pernambuco, mais especificamente abrangendo 

24 municípios. Sendo nove totalmente inseridos na bacia (Aliança, Buenos Aires, Camutanga, 

Condado, Ferreiros, Machados, Nazaré da Mata, Timbaúba e Vicência), nove possuem sua sede na 

bacia (Bom Jardim, Carpina, Goiana, Itambé, Itaquitinga, João Alfredo, Lagoa do Carro, Macaparana 

e Tracunhaém), e seis estão parcialmente inseridos (Araçoiaba, Casinhas, Igarassu, Limoeiro, 

Paudalho e Salgadinho).No caso deste trabalho, será focado as atividades no trecho do rio 

Tracunhaém que margeia o município de Nazaré da Mata. 

A presente proposta tem como objetivo realizar um levantamento ambiental acerca das atuais 

condições do Rio Tracunhaém no Município de Nazaré da Mata através da observação direta in loco, 

no sentido de caracterizar os reais níveis de conservação ambiental do referido curso fluvial de modo 

a subsidiar futuras atividades e intervenções humanas que estejam aliadas aos ideais de conservação 

e sustentabilidade.   

mailto:allangt2009@hotmail.com
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Como objetivos específicos: realizar vasta revisão bibliográfica acerca do tema no sentido de 

subsidiar as investigações na área proposta; registrar informações obtidas no campo nas visitas 

regulares acerca da caracterização geomórfico ambiental da região; e analisar e compreender as 

causas e efeitos da ação antrópica nos recursos hídricos estudados no sentido de diagnosticar a 

situação ambiental da região da bacia hidrográfica com indicadores contemporâneos. 

METODOLOGIA 

A abordagem e estudo do rio Tracunhaém foi executada através de dois tipos de amostragem: o 

registro fotográfico das condições ambientais dos locais visitados e da análise de impactos, 

considerando fatores dentre os quais destacam: o caráter, magnitude e potencial de reversibilidade. 

Posteriormente, foram apresentadas alternativas de mitigação dos impactos identificados. Para tanto, 

serão produzidos materiais cartográficos no sentido de caracterizar a análise geomórfica ambiental 

da região. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observando a questão dos recursos hídricos, identifica-se uma dialética. Onde de um lado está a 

dependência das sociedades humanas desse recurso natural,água. De outro, uma forma de uso sem 

preocupação com esse bem, com sua qualidade e quantidade, fatores os quais deveriam ter total 

atenção levando em conta a sua importância. Nesse sentido, Tundisi (2005) diz que: 

Embora dependam da água para a sobrevivência e para o desenvolvimento econômico, as 

sociedades humanas poluem e degradam este recurso, tanto as aguas superficiais quanto as 

subterrâneas. A diversificação de usos múltiplos, o despejo de resíduos líquidos e sólidos em 
rios, lagos e represas e a destruição das áreas alagadas e das matas galeria tem produzido 

contínua e sistemática deterioração e perdas extremamente elevadas em quantidade e 

qualidade da água. (TUNDISI, 2005, p.1). 

Nessa perspectiva, mesmo sendo um recurso de grande importância às sociedades utilizam de uma 

forma sem fazer projeções para o futuro, com uma utilização demasiada sem a preocupação com os 

impactos que o mesmo sofre, tais como poluição e esgotamento. 

 Para obter os resultados foi feito um trabalho de observação e coleta de dados a cerca do trecho 

do rio Tracunhaém que margeia o município de Nazaré da Mata. Onde foram observados pontos 

distintos do curso de água levando em consideração vários aspectos em relação ao mesmo.  

 Foi observada a situação de conservação dos aspectos naturais do trecho do rio, como por 

exemplo, o estado de preservação da mata ciliar localizada nos pontos observados. Também foram 

observados os danos causados pela ação humana in loco. 

Foram analisados 5 locais ao decorrer do rio. Local 1 localizado na rua Ulisses Rodrigues de Freitas 

de latitude -7,75322, local 2 localizado na BR 408 de latitude -7,75359, local 3 localizado na rua 
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Quatro de outubro de latitude -7,74978, local 4  localizado na latitude -7,74446, local 5 localizado na 

latitude -7,74403. 

A partir dacoleta de dados é possível chegar a conclusões sobre o estado de conservação do Rio 

Tracunhaém em seu trecho localizado no município de Nazaré da Mata. Observa-se significativa 

mudança de estado de conservação do rio em seu curso dentro da cidade. Isso é notado a partir do 

trabalho de observação feito, onde foram visitados 6 pontos distintos do rio em seu trecho que margeia 

a cidade. 

Onde no ponto 1identificou-se uma área em bom estado de conservçaão, sem tanta intervenção das 

ações humanas. O que não é visto nos pontos 2 e 3, que são ambientes bastante degradados, os quais 

sofrem diretamente com a interferência humana em seu  meio. Os pontos 4 e 5 apresentam 

características parecidas com o ponto 1, onde é visto um ambiente pouco afetado pela ação humana, 

sem a presença de despejo de resíduos em seu leito.  

Finalizando,realizou-se um trabalho de zoneamento desses ambientes, onde foram divididos em: 

conservado e crítico. Foram classificados a partir de aspectos naturais e humanos encontrados no 

local.Para ser considerado um ambiente conservado foram levados em consideração os seguintes 

aspectos: presença de mata ciliar e ausência de despejo de resíduos no leito. 

Foram classificados como ambientes críticos os que apresentam: pouca presença de mata ciliar e que 

recebem despejo de resíduos sólidos e líquidos no leito. 

A Tabela 1 abaixo demonstra a classificação dos ambientes em conservado e critico, levando em 

consideração os aspectos indicados. 

Tabela 1: zoneamento das áreas pesquisadas. 

Ambientes Conservados Ambientes Críticos  

Ponto 1- localizado na Rua Ulisses 

Rodrigues de Freitas de latitude -7,75322. 

Ponto 2- localizado na BR 408 de latitude 

-7,75359. 

Ponto 4- localizado na latitude- 7,74446 Ponto 3- localizado na Rua Quatro de 

outubro de latitude -7,74978. 

Ponto 5- localizado na latitude -7,74403.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A identificação de áreas em alto grau de descaracterização reflete as condições socioambientais da 

região estudada. Percebe-se que o rio Tracunhaém é alvo de inúmeros impactos na medida em que 

contempla diversos municípios. Em Nazaré da Mata essa realidade não é diferente. O trabalho em 

pauta já dispõe de resultados que permitem traçar um diagnóstico acerca das condições ambientais 

das paisagens ligadas ao rio. 
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Até o presente momento, entende-se que a realização das atividades constantes no presente estudo, 

espera-se que os resultados possam contribuir para a obtenção dos objetivos que viabilizem um 

entendimento fidedigno acerca da caracterização ambiental de um estudo de caso da região da Mata 

Norte do Estado de Pernambuco. Uma vez que a realização dos objetivos propostos delineia um 

arcabouço de investigação baseado em três etapas com metas direcionadas ao fiel cumprimento do 

que foi proposto.  

ÓRGÃOS DE FOMENTO: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 
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INTRODUÇÃO 

Desde o final da Idade Moderna, as questões mais debatidas até os dias atuais, referem-se 

principalmente ao desmatamento, ao desenvolvimento acelerado da indústria e do meio urbano, aos 

altos padrões de consumo, às queimadas, que mesmo sendo proibidas, ainda ocorrem de maneira 

frequente; e a imposição dos países desenvolvidos sobre os países que se encontram ainda em 

desenvolvimento. Dias (1949) aponta que um dos primeiros desastres ambientais aconteceu em 

Londres, no ano de 1952, quando um nevoeiro causado pela queima de combustíveis fosseis encobriu 

a cidade provocando a morte de mais de 1.600 pessoas e deixando uma grande parcela da população 

com sequelas.  

Desde os primeiros debates, muitas temáticas já foram discutidas com foco no meio ambiente. Nos 

dias atuais, encontramos diversas pessoas que se preocupam com questões ambientais, ou que pelo 

menos possuam interesse no assunto. No entanto, em meio às discussões, é perceptível que certas 

temáticas recebem mais atenção do que outras. Não por serem mais importantes que as demais, mas 

sim por estarem embasadas pela ação midiática. A contaminação atmosférica é uma delas, pois seus 

efeitos não dispõem de fácil percepção, logo, tanto a população como as autoridades governamentais 

não oferecem a devida atenção para o problema. 

Contudo, nos últimos anos a poluição do ar vem apresentando um aumento significativo da sua 

importância, segundo pesquisas realizadas pelo Health Effects Institute (2017). Atualmente, a 

magnitude dos efeitos gerados pela poluição é maior do que a observada anteriormente, isso se dá por 

conta da expansão acelerada dos agentes poluidores. De acordo com o relatório emitido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (2015) estima-se que, anualmente, mais de 2 milhões de 

pessoas em todo o mundo tenham sua saúde e seu bem-estar prejudicados e corram o risco de vir a 

óbito em consequência de problemas respiratórios ocasionados pela poluição atmosférica. 
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Assim, a presente pesquisa buscou analisar a poluição atmosférica tendo como autor as queimadas 

advindas dos canaviais existentes no entorno urbano, no intuito de apresentar os resultados da 

pesquisa de Iniciação Cientifica desenvolvida por estudantes da Universidade de Pernambuco, 

naqual, encontra-se intitulada por Mapeamento dos poluentes atmosféricos decorrente do 

beneficiamento da cana-de-açúcar, onde tem como objetivo trabalhara problemática centrada nas 

consequências que a queima da palha da cana-de-açúcar causa ao meio ambiente e consequentemente 

a saúde da população que reside próxima aos canaviais.  

Portanto, a justificativa desenvolve-se a partir de análises realizadas na regiãoda Mata Norte de 

Pernambuco, onde pôde-se observar que existe um déficit acerca de pesquisas e atividades que 

abordem as consequências ocasionadas pelas queimadas. Logo, o trabalho reverte-se em uma 

ferramenta de grande importância para a população local, já que estes, com a pesquisa e com as 

atividades desenvolvidas, tiveram a oportunidade de esclarecer indagações e, com base nelas, adquirir 

novos conhecimentos. Dessa forma, o objetivo teve como propósito utilizar a Educação Ambiental 

como instrumento para alertar a população a respeito dos perigos da contaminação atmosférica gerada pela 

da queima da palha da cana-de-açúcar. 

METODOLOGIA 

A prática pedagógicadesenvolvida teve como pretensão proporcionar aos estudantes do 9º ano do 

ensino Fundamental II da Rede municipal de ensino de Nazaré da Mata - PE a possibilidade de 

vivenciar momentos descontraídos e produtivos, estimulando-os a compreender a dinâmica dos 

processos geográficos a partir de uma análise local, no qual foram abordadas questões relacionadas 

aos perigos da contaminação atmosférica gerada pela queima da palha da cana-de-açúcar.  

As atividades foram fundamentadas em exercícios práticos e dinâmicos,sendo desenvolvidos na 

Semana do Meio Ambiente, em junho de 2017, com realização naBiblioteca Pública Municipal, 

localizada no município de Nazaré da Mata - PE. É importante salientar que todas as abordagens 

aconteceram a partir de uma oficina, sendo esta dividida em três momentos, o primeiro composto 

pela introdução, o segundo por uma explanação com base em fotografias e o terceiropor um jogo de 

tabuleiro denominado por Quiz Ambiental, elaborado com perguntas e respostas a respeito dos 

malefícios da monocultura canavieira. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante dos resultados obtidos com a pesquisa foi possível deduzir que a saúde da população está 

bastante vulnerável aos efeitos desta prática, que, infelizmente, persiste há décadas na região da Mata 
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Norte do estado de Pernambuco. Durante as etapas de contato com a população foi possível perceber 

que a maior parte das pessoas não tem conhecimento devido para discutir e exigir mudanças na forma 

como a pratica é desenvolvida e, por isso, encontram-se conformadas com a situação. Por esse motivo, 

buscou-se desenvolver meios que proporcionassem conhecimento a comunidade, no intuito de fazer 

com que estes também se sentissem responsáveis na busca pela mudança e que consequentemente se 

tornassem mais críticos, engajados e, principalmente, mais sustentáveis. Mesmo sem possuir um 

conhecimento devido acerca da problemática, nesse processo houve um respeito pelas concepções da 

população local, pois a temática trata-se de uma questão de ordem ambiental/social em que todos 

fazem parte, compartilhando as responsabilidades. 

Dentre as atividades realizadas com a comunidade, a oficina de educação ambiental com estudantes 

do 9º ano do ensino Fundamental II da Rede municipal de ensino de Nazaré da Mata - PE foi a que 

mais apresentou resultados positivos. Como citado anteriormente, o principal objetivo foi abordar 

questões relacionadas aos perigos da contaminação atmosférica ocasionada pela queima da palha da 

cana-de-açúcar na região da Mata Norte do estado de Pernambuco. Através da exposição fotográfica 

pôde-se perceber que os jovens conhecem a realidade de forma superficial e que não se preocupam 

com as consequências. No entanto, boa parte dos estudantes ao longo da oficina mostraram estar 

sensibilizados com as observações e com os esclarecimentos realizados, no qual passaram a entender 

que os mesmos também são atores e difusores na busca pela mudança. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Educação Ambiental como instrumento de difusão do conhecimento deve ser concebida como um 

meio de responsabilidades que buscam desenvolver trabalhos contínuos em prol de uma sociedade 

integrada, humanizada e sensível ao meio. Por isso, é importante abordar a concepção ambiental a 

partir de uma escala temporal, espacial, visível e imediata à saúde humana e de todos os outros seres 

vivos. Para isso acontecer é preciso rescindir paradigmas e fazer com que esta educação esteja 

presente em todos os níveis do processo educativo sendo trabalhada de forma lúdica e integra a fim 

de sensibilizar o maior número de pessoas. 

Como mencionado, a poluição atmosférica vem recebendo uma maior atenção dentre os trabalhos 

desenvolvidos com temática ambiental. No entanto, percebe-se que na maioria das vezes as fontes de 

emissões locais são desconsideradas, o que faz com que a abordagem não seja realizada de forma 

integra. No caso da poluição ocasionada pela queima da palha da cana-de-açúcar há a necessidade de 

semear conhecimentos a respeito das consequências geradas, no intuito de instruir a população. 
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Assim, se torna essencial construir uma Educação Ambiental que atue com ênfase na região da Mata 

Norte do estado de Pernambuco abordando os malefícios da poluição atmosférica ocasionada, 

principalmente, pelas queimadas. Porém, é importante que também haja preocupação e engajamento 

em debater todas as temáticas ambientais, na tentativa de tornar a população cada vez mais crítica e 

sustentável. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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INTRODUÇÃO 

O conceito de saúde e doença foi ampliado ao longo dos anos e sua concepção modificada de acordo 

com a compreensão de distintos grupos populacionais. Com o passar do tempo o entendimento de 

tais questões foi se tornando mais racional, na medida em que grandes pensadores identificaram que 

seria uma questão de desiquilíbrio entre as “forças” e, posteriormente, foi identificada a influência 

das condições ambientais às quais estavam inseridos. A partir disto, a geografia, ciência que analisa 

as questões humanas e físicas, assim como suas relações, passou a ampliar seu escopo de análise, 

levando em consideração a saúde das populações.  

O desenvolvimento de estudo nesta área trouxe consigo uma evolução dos estudos voltados à análise 

das políticas públicas para a saúde, como por exemplo, o Sistema Único de Saúde (SUS) elaborado e 

implantado no Brasil, sendo um sistema diferenciado que tem por finalidade garantir um acesso de 

atenção integral à saúde, universal e igualitário à sociedade brasileira, desde consultas nos níveis mais 

básicos ou até mesmo transplante de órgãos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Surgem as Redes de 

Atenção à Saúde, modelo hoje adotado no Brasil. A fim de garantir um cuidado integral aos usuários, 

tal rede é dividida em três níveis: o primeiro nível voltado para a atenção básica (exemplo: Programa 

de Saúde da Família - PSF); o segundo nível referente às clínicas e ao atendimento especializado; e 

o terceiro nível relacionado à assistência hospitalar; sendo o primeiro nível, a atenção básica, o cerne 

da análise desse projeto.  

A presente pesquisa se propôs a analisar as redes estabelecidas no SUS por meio da identificação do 

fluxo de usuários residentes em Nazaré da Mata, localizado na Zona da Mata Norte do estado de 

Pernambuco, avaliando a organização das ações na Atenção Básica, porta de entrada da rede e o 

processo de encaminhamento aos demais níveis assistenciais.  

METODOLOGIA 

Foi realizado um embasamento teórico sobre o tema e posterior pesquisa documental. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Pernambuco, um dos 26 estados do Brasil, localizado no Nordeste do país, contêm 185 municípios e 

é organizado em quatro macrorregiões de saúde, estendendose de leste a oeste, elas são: 

Metropolitana, Agreste, Sertão Central, Vale do São Francisco e Araripe.Em todo território estadual 

existem doze regiões de saúde distribuídas nas macrorregiões. 

Nazaré da Mata, o lócus dessa pesquisa, está situada na região de saúde II. A região II, também 

chamada de Região de Saúde de Limoeiro, possui uma área total de 3.226,25 km², compreendendo 

uma população de 566.331 habitantes. O município de Nazaré da Mata, lócus de análise desta 

pesquisa, está localizado na Zona da Mata Norte, tendo como limítrofes os municípios de 

Tracunhaém, ao Sul e Buenos Aires ao Norte. Apresenta, de acordo com dados do último censo do 

IBGE, 30.796 habitantes. Nazaré é conhecida culturalmente por seu Maracatu e economicamente pela 

produção de cana-de-açúcar. O município, inserido na Região de Saúde II, possui de acordo o 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 32 estabelecimentos.  

Dos 32 estabelecimentos, o município apresenta 24 enquadrados no primeiro nível de atenção 

(Atenção Básica), 12 fazendo parte da média complexidade e apenas 2 instituições disponibilizando 

o serviço hospitalar. Essa é uma tendência nacional, mas que revela um desafio a ser superado.  

Dos 32 estabelecimentos situados em Nazaré da Mata, apenas 5 são de gestão estadual, todavia as 

instituições de média complexidade assistencial, assim como hospitalar, são primordialmente 

estaduais. Como a gestão das redes estaduais e municipais é realizada separadamente, o processo de 

encaminhamento de pacientes para um estabelecimento com tipo de gestão diferente também é 

prejudicado. O que se vê é um sistema que deveria funcionar em rede, mas que na prática apresenta 

vários entraves ao funcionamento da mesma.  

Neste sentido, Mendes (2010) alerta que, em qualquer tempo e em qualquer sociedade, deve existir 

uma coerência entre a situação de saúde e o sistema de atenção à mesma. Porém, se essa coerência se 

rompe, uma crise se instala nos sistemas de atenção à saúde. Os sistemas fragmentados de atenção à 

saúde são os mesmos que se organizam através de um conjunto de pontos de atenção à saúde, 

separados e que não possuem comunicação, e, portanto, não são capazes de prestar uma atenção 

contínua à sociedade. Geralmente, não há uma população adscrita, o que impossibilita em uma gestão 

baseada nas necessidades da população. Em tal situação, a atenção primária não tem uma 

comunicação fluida com a atenção secundária e tais níveis não têm comunicação com atenção 

terciária à saúde. Todos os PSFs do município há um médico, porém varia a quantidade de agentes 

comunitários de saúde. 
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Apesar da boa cobertura do Programa de Saúde da Família no município de Nazaré da Mata, o 

incremento na quantidade de Agentes Comunitários de Saúde fica resumido ao ano de ativação da 

Unidade de Saúde da Família. Posterior a esta data, poucos foram os profissionais agregados às 

equipes. Tal situação pode implicar na ampliação no número de famílias atendidas por cada ACS, 

fato este que prejudica consideravelmente a qualidade do serviço e limita também o cadastramento 

de novos usuários, o que vai de encontro ao princípio da universalidade estabelecido pelo Sistema 

Único de Saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O município de Nazaré da Mata conta com uma boa cobertura de estabelecimentos, em especial o 

PSF, porém para se evitar a superlotação e aumentar a eficiência é indispensável que haja acréscimo 

de investimentos também nos demais níveis assistenciais. Além disto, é importante que se amplie o 

investimento e o incentivo referente ao nível da atenção básica como um todo (equipamentos e 

profissionais), bem como o trabalho conjunto de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), médicos 

e, porque não, geógrafos, para que tais profissionais possam abranger a realidade dos usuários desses 

serviços em todas suas faces.  

A atenção básica tem como intuito promover a prevenção e proteção às doenças, bem como assistir 

os pacientes continuamente, com o auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde que conhecem a 

realidade das pessoas da sua área de atuação. Sua atuação é essencial, pois facilita a resolução de 

problemas de baixa complexidade, evitando a superlotação em hospitais, tendo em vista também que 

diminui os custos para os pacientes que por vezes têm baixas condições financeiras. As ações 

territorializadas no âmbito do PSF representam um grande avanço no sentido de analisar os pacientes 

levando em consideração as especificidades ambientais e sociais às quais estão estabelecidos. 

Portanto é importante dar a devida importância à porta de entrada da Rede de Atenção da Saúde 

(RAS), para que os problemas menores sejam resolvidos nesse nível, e problemas de maior 

complexidade tenham um encaminhamento eficiente e resolução rápida. Tendo uma análise contínua, 

muitas questões serão resolvidas e possivelmente diminuirá o congestionamento presente nas redes 

de atenção a saúde. Dessa forma, os estabelecimentos de saúde serão mais eficientes e, por último, 

porém não menos importante, a população terá melhor qualidade na resolução de seus problemas de 

saúde.  

ÓRGÃOS DE FOMENTO 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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INTRODUÇÃO 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe – COBH Capibaribe foi instituído em 23 de março 

de 2007, sendo o mais novo comitê de bacia do estado. Está inserido no Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos de Pernambuco, que como o sistema nacional, orienta para a gestão compartilhada das águas, 

prevendo-se que desempenhe papel estratégico no planejamento e definição de ações hídricas 

prioritárias na bacia. 

O COBH Capibaribe é composto por representantes do setor público, sociedade civil e usuários de 

água e tem como competênciagerenciar conflitos de uso da água na bacia hidrográfica, aprovar e 

acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos, sugerir providências necessárias ao 

cumprimento de suas metas, propor enquadramento de corpos d’água na bacia e propor preço de 

cobrança da água. 

Neste sentido, o presente estudo tem como finalidade realizar uma análise de como o comitê da Bacia 

do Rio Capibaribe funciona, sua relevânciacomo gerenciador de recursos hídricos, situação atual 

abordando pontos difíceis da gestão e as perspectivas para o futuro. Essa demanda surgiu da 

integralização de um componente curricular no Curso de Graduação em Geografia que abordava as 

políticas reguladoras dos recursos hídricos no Brasil. Desse modo, os Autores optaram por investigar 

o COBH Capibaribe no sentido de compreender melhor como os princípios da gestão vêm ocorrendo 

na prática efetiva. 

METODOLOGIA 

O presenteestudo fora desenvolvido como comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe através 

de métodos qualitativos. Para Godoy (1995) este método contribui para “ser melhor compreendido 

no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada.” 

Nesta ramificação, é perceptível a necessidade do vigente método para compreender todo o processo 

estruturante do Comitê Hidrográfico em estudo. Além do método qualitativo, foram realizados 
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levantamentos bibliográficos sobre gestão de recursos hídricos, como se dá o seu funcionamento e os 

processos a que está submetido.  

Não obstante, durante a construção do artigo em curso, foram realizadas diversas entrevistas semi-

estruturadas com diversos representantes envolvidos, como o presidente e a secretária em exercício 

do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe (COBH), o que contribuiu para o levantamento 

das informações. Tais informações foram analisadas à luz da legislação vigente. Fator que permitiu 

o entendimento dos limites e possibilidades para a gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica 

em tela. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a criação de um comitê de bacia é preciso cumprir a Resolução nº 5 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), que deve envolver o poder público e estadual como também setores 

interessados na utilização da bacia. É exigido o envolvimento de no mínimo três representantes das 

seguintes categorias: secretários estaduais, prefeitos de municípios inseridos no domínio da bacia, 

cinco usuários legais da bacia e no mínimo dez entidades civis de recursos hídricos.  

Após a instituição do comitê a preocupação se volta para a formação dos representantes efetivos. O 

processo de escolha parte da inscrição dos interessados ao cargo. O COBH Capibaribe conta com 

quarenta e cinco membros. A diretoria é formada de Presidente, Vice-Presidente e Secretário 

executivo. Atualmente as vagas estão preenchidas por, Alexandre Sávio Pereira Ramos, Paulo 

Bandeira de Lima e Maria Tereza Duarte Dutra,respectivamente. 

O comitê em questão tem por obrigação realizar no mínimo quatro reuniões ordinárias ao ano e 

oficinas estimulando a colaboração dos membros e da sociedade civil para a gestão dos recursos 

hídricos. As oficinas são abertas para qualquer setor interessado, e busca a participação efetiva da 

população inserida no contexto da bacia.As oficinas são realizadas em diferentes municípios que 

encontram-se dentro do domínio da Bacia. 

Como um dos mais atuantes desde a sua criação o comitê tem apoio de Universidades, Governo do 

estado e dos Municípios inseridos na Bacia. No entanto, existem fatores limitantes que dificultam a 

funcionalidade, como: a ausência de infraestrutura física e técnica pois o comitê não possui uma 

secretaria para o funcionamento administrativo e pouca experiência por parte dos membros visto que 

a diretoria foi eleita recentemente e os componentes possuem poucas informações sobre o comitê.  

Quanto ao futuro do COBH Capibaribe, a gestão tem como prioridade revisar e consolidar o plano da 

Bacia, aprovar e efetivar a cobrança do uso da água e desta forma garantir um suporte técnico tendo 
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o seu funcionamento custeado com os recursos da cobrança pelo uso da água e a participação ativa 

dos membros e da população que reside nos municípios inseridos na Bacia. Para que a atuação do 

comitê ocorra de forma consistente a diretoria conta também com um programa de financiamento 

Federal de apoio aos comitês para melhorias no funcionamento administrativo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a compreensãodas decisões tomadas pelo 

comitêpara melhorias na qualidade de vida da região e da importância de promover o diálogo entre o 

poder público, a sociedade civil e os usuários da água para que juntos possam entrar em consenso 

quanto às decisões sobre a bacia hidrográfica.  

O COBH Capibaribe enfrenta uma série de desafios.A ausência de uma estrutura física e de técnicos 

são as maiores dificuldades enfrentadas atualmente. Com a efetivação da cobrança do uso da água 

que ainda será discutida pelo comitê, a entidade passa a ter recursos obtidos desta cobrança gerando 

assim, recursos financeiros para melhor funcionamento do mesmo. 

Deve-se aqui ressaltar anecessidade do comitê em estimular ainda mais a participação da sociedade 

civil. E esta participação torna-se mais efetiva quando os temas tratados pelo comitê são diretamente 

relacionados aos problemas vivenciados pelas pessoas que residem ou utilizam os domínios da bacia. 

Diante disso, certifica-se que a eficiência da gestão das águas deve-se ir muito além do que a Política 

Nacional de Recursos Hídricos assegura. É imprescindível a integração a políticas de saneamento 

básico, saúde, educação ambiental, econômica, entre outras. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo, trata da dialógica entre a  teoria e a prática da Cartografia Escolar em uma escola 

de campo de Ensino Fundamental  no Município de Nazaré da Mata-PE. 

 Esta discussão se justifica por apresentar aos professores das escolas de Ensino Fundamental 

e graduandos dos cursos formadores de professores de Geografia, propostas de uma didática para o 

ensino de Geografia, a partir da Cartografia Escolar. 

A Cartografia é a ciência que instrumentaliza os sujeitos a lerem o mundo de forma mais 

completa. O aluno deve ser competente em Geografia, isso implica utilizar de suas habilidades 

cartográficas buscando sua interpretação.  

 Entendemos que ao construirmos ações para o desenvolvimento de práticas de ensino, estamos 

estimulando o processo ensino/aprendizagem. Assim, este trabalho, tem  como objetivo, fortalecer o 

conhecimento geográfico, estimulando a aprendizagem da cartografia escolar.   

RESULTADOS E DISCUSSÕES METODOLÓGICAS 

Este trabalho, é sequencial ao projeto de iniciação científica, desenvolvido no Depto de 

Geografia da Universidade de Pernambuco no campi Mata Norte, no ano de 2016.  Neste projeto, 

desenvolvemos com o bolsista e o grupo de estudos, atividades teóricas de construção das relações 

espaciais nas escolas de campo do Município de Nazaré da Mata. 

 Como essas atividades foram de construções teóricas, neste momento, tratamos neste artigo 

das atividades práticas desenvolvidas ao ar livre na escola de campo Edite de Correia de Souza, com 

a turma de 5ª série do Ensino Fundamental I, dando sequencial à pesquisa. 

 Identificamos essas práticas como mapas na areia, pois, ao ar livre, trabalhamos com as 

crianças o mapa do espaço vivido de cada uma.  

mailto:ketilencl@gmail.com
mailto:paulodeabreu2013@hotmail.com


 

128 
 

 Assim, após ter realizado uma revisão teórica em sala de aula, no qual  este feed-back (nos 

deixou bastante empolgados com o trabalho realizado em 2016), com a participação da professora, 

levamos os alunos ao pátio da escola. 

 Distribuímos  para cada aluno um espeto de bambu, para que fosse utilizado na construção de 

uma mapa na areia do caminho percorrido por eles até a escola.  

 A legenda foi construída com folhas de cores diferentes para identificar pontos no percurso. 

Assim cada aluno procurou um espaço mais atraente no pátio, não delimitamos tamanho do mapa, 

para cada um, ficou livre a escolha.  

 

Foto 1 – Alunos ao ar livre 

 Desta forma,  os alunos se distribuíram espacialmente no pátio da escola, e à medida que 

concluíram o desenho do mapa, foram à procura de folhas e flores com cores diversas para a 

construção da legenda. 

 Castellar, (2017, p. 217), corrobora com o nosso pensamento ao afirmar: 

Ao fazer traçados dos percursos, os alunos partem da informação da memória, 
imagens mentais do espaço em que vivem, e estabelecem limites, organizam os 

lugares, estabelecem pontos de referência, percebem as distâncias – portanto leem a 

realidade por meio de uma representação, e essa compreensão nos permite afirmar 

que a cartografia pode ser uma metodologia. 

 Portanto, a representação do espaço vivido pelas crianças da escola, foram  representadas em 

mapas na areia, o que proporcionou desenvolver relações entre as construções teóricas e as práticas 

ao ar livre. Parece ser  uma metodologia eficiente que além de proporcionar diversão integração e 

dinâmica cria automaticamente à aprendizagem.  
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Foto 1 e 2 – Desenho do mapa dos alunos 

 

 Com relação a leitura e interpretação destes desenhos, será uma atividade a ser construída em 

outra oportunidade, pois neste momento, o trabalho trata da importância da relação entre a construção 

teórica e prática no ensino  da Cartografia nas aulas de Geografia. 

 Ainda em Castellar ( 2017, p.211),  

Não haverá mediação qualificada e consistente teoricamente se o professor não for 

formado com fundamentos que o possibilite pensar estratégias de ensino e, ao mesmo 
tempo, compreender o conhecimento geográfico com capacidade para analisar 

geoespacialmente os fenômenos e objetos presentes na realidade. 

 

 Desta forma, pensamos que ao participar desta prática, a professora da turma, conseguiu 

aflorar ideias para novas construções significativas. 

 Segundo Castelar (2005, p. 03): 

No momento em que a criança desenha os lugares de vivência, o espaço perceptivo 

se estrutura sucessivamente, passando das relações espaciais topológicas às 

projetivas e euclidianas. Tal construção inicia-se no período sensório-motor e a 
criança desenvolve ações que motivam a evolução dessas noções espaciais ao se 

deslocar; essa percepção vai evoluindo à medida que a criança se descentraliza 

espacialmente, ampliando as suas referências (corpo, diferentes pontos de referência, 
Sol). A evolução conceitual das relações espaciais topológicas ocorrerá 

simultaneamente com as projetivas e euclidianas, porque será desenvolvida a noção 

de proximidade e afastamento (perto e longe), dentro e fora, área, tamanho, parte e 

todo. 

Assim, a construção do conhecimento da Cartografia Escolar deve aproveitar os conhecimentos 

prévios dos sujeitos, juntá-los, no sentido de incorporá-los aos novos conhecimentos, pois o professor 

poderá relacionar as partes entre si e nos seus contextos, e estes, por sua vez, com as partes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Através destes movimentos, pensamos ter contribuído no despertar ideias para práticas 

cartográficas nas aulas de Geografia. Piaget aponta que a função do professor é a de inventar situações 

experimentais para facilitar a invenção de seu aluno.. Daí entendermos que o professor de Geografia 

deve repensar o ensino dos conteúdos cartográficos devido a essa nova concepção de aprendizagem. 

 Assim, nosso objetivo em trabalhar a teoria e através dela implantar práticas ao ar livre, parece 

ter proporcionado aos alunos passarem de um estado de menor conhecimento para um de maior 

conhecimento (PIAGET, 2003). 

 Portanto, na construção do conhecimento cartográfico nas aulas de Geografia, necessita de 

ações planejadas, utilizando de estratégias ancoradas em teorias consolidadas, numa construção de 

novas aprendizagens. 
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INTRODUÇÃO 

   Este artigo tem como objetivo colocar no contexto provisoriamente a construção do 

conhecimento cartográfico no ensino escolar. Morin nos diz que na medida que avançamos, 

contextualizamos e voltamos a contextualizar.  

 Sendo o método da Complexidade capaz de gerar insatisfação, um estado de busca e, por 

oferecer novos modos de perceber os desafios da educação contemporânea, optamos por metaforizar 

os Sete Saberes de Morin, com a construção do conhecimento cartográfico no ensino escolar. 

 Desta forma, o professor de Geografia na construção do conhecimento da Cartografia Escolar, 

no sentido de organizar, reconhecer e conhecer as dificuldades desta construção parece ser necessário 

reformar o pensamento, para se preparar e enfrentar este desafio da exclusão do dito analfabetismo 

cartográfico no ambiente escolar.  

RESULTADOS E DISCUSSÓES METODOLÓGICAS 

Esta pesquisa é de ordem qualitativa o que nos permite através das leituras de Edgar 

Morin,tecer metáforas direcionadas ao ensino da Cartografia nas aulas de Geografia. 

Desta forma, este estudo nos leva a um conjunto de revisões pedagógicas atuais, tendo em 

vista a necessidade de priorizar a educação na totalidade dos desafios e incertezas dos tempos atuais.    

 Para esta necessidade geográfica/cartográfica, construímos  os Sete Deveres Necessários ao 

Ensino da Geografia/Cartografia Escolar, justamente para despertar percepções dos docentes que 

trabalham com Geografia, pois parece existir dificuldades na formação do professor quando da 

construção do conhecimento cartográfico. 

 Através das ideias de Morin sobre o conhecimento, é necessário articular e organizar os 

conhecimentos e assim, tentar desatar nós, como no caso da Geografia e da Cartografia. A formação 

do professor de Geografia deve ser através de um currículo interdisciplinar e transdisciplinar, no 

sentido de evitar  saberes desunidos, divididos, compartimentados. Morin (2002, p. 40) nos fala que, 
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nesta inadequação, tornam-se invisíveis: o contexto, o global, o multidimensional e o complexo, e 

conclui: “para que um conhecimento seja pertinente, a educação deverá então, tornar evidentes estes 

conceitos”. 

 Nesta perspectiva, metaforizamos os Sete Deveres Necessários a Educação do Futuro de 

Edgar Morin com os Sete Deveres Necessários  ao Ensino da Geografia e da Cartografia 

Escolarcomo desafios. 

Esses deveres parecem direcionar a construção do conhecimento nas aulas de Geografia, de 

forma interativa, obedecendo aos critérios da Epistemologia Genética, motivando os sujeitos para o 

desenvolvimento de ações e, a partir daí, despertando o interesse na construção deste conhecimento.  

 Ainda colaboram com este pensamento, Castrogiovanni e Silva (2016, p.147) 

O conteúdo da linguagem cartográfica no currículo escolar está atribuído à 

Geografia. Os documentos que balizam o ensino de Geografia destacam o 

lugar como categoria de análise geográfica e por meio da representação 

desses espaços busca-se a interpretação através da habilidade cartográfica. 

  

Desta forma, para o cumprimento destes deveres, o docente deve entender como se constrói o 

conhecimento, estudar e aplicar os conhecimentos da Epistemologia Genética e a partir daí, construir  

de forma não linear, o conhecimento da Cartografia Escolar. Portanto, os sete Deveres são: 

1 – Não isolar o conhecimento Cartográfico do Conhecimento Geográfico 

No nosso entender, a Geografia e a Cartografia não devem estar separadas, pois elas trabalham 

juntas! Elas são “irmãs siamesas, de auto risco”, não podem ser separadas; isto porque uma depende 

da outra, e, se forem separadas tornam-se insuficientes, na construção desse conhecimento. 

2 – Não fragmentar os conhecimentos cartográficos 

Neste sentido, questionamos: esta fragmentação tem como causa a formação do professor, ou 

não? Achamos que sim, pois o professor de Geografia sendo mal formado nos conceitos cartográficos, 

na escola, ele não formará, professores que ensinam Geografia tendo outra formação, os conceitos 

cartográficos deixarão de ser pertinentes, e na escola, não serão trabalhados. 

3 - Ensinar Geografia para que os sujeitos gostem de aprender Geografia  

É este dever que deveremos trabalhar, no nosso dia a dia,  afastando a linearidade de nossas 

aulas, para que nossas crianças sejam envolvidas da afeição geográfica, como também  as faculdades 

e/ou universidades  formadoras de professores de Geografia, voltem a ter alunos em seus vestibulares 

e, neste movimento retroativo e recursivo, esses profissionais refaçam este movimento do Ensinar 

Geografia, para que os sujeitos gostem de aprender Geografia. 

4  – Construir o conhecimento cartográfico motivando os sujeitos a gostarem de estudar 

Geografia 

Uma das formas do professor de Geografia conseguir o interesse, a  concentração dos alunos,  

é no trabalho com a  Cartografia Escolar. Parece que através do currículo da Cartografia Escolar, os 

sujeitos poderão despertar o interesse e por consequência, gostarem de aprender Geografia. 
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5-  Construir o conhecimento cartográfico com linguagens variadas 

Na contemporaneidade, é cada vez mais importante a linguagem cartográfica no ensino de 

Geografia, em função dos alunos desenvolverem capacidades cognitivas, relativas à representação 

gráfica do espaço, necessária para que se construam conhecimentos e entendam conceitos de lugar, 

região, território, espaço, paisagem, fundamentais para o entendimento da leitura em Geografia, 

principalmente, com a proliferação das informações geográficas na mídia. 

6 –Trabalhar a práxis da Geografia/Cartografia unindo os múltiplos e os diversos 

 A construção do conhecimento geográfico, deve implicar numa construção, desconstrução e 

reconstrução e nunca, jamais, em reprodução, cópia, passividade. 

 Estamos buscando um novo caminhar para a construção do conhecimento cartográfico. 

Temos que construir novas pedagogias, no caminhar do ensino da Geografia, pois, com isso, 

estaremos colaborando  na construção de novos processos de ensino da Cartografia Escolar.  

7 - Saber enfrentar as incertezas advindas da formação à práxis, transformando-se num  

professor pesquisador 

 

Neste dever, o professor deve ater-se a uma orientação fornecida por Morin (2007, p. 15) 

“Compreender que um pensamento mutilador conduz necessariamente a ações mutilantes”. Nossa 

responsabilidade é muito forte, pois somos professores preparando jovens a terem visões de mundo, 

entre quatro paredes! 

Na dialógica entre ensinar e aprender, o professor pesquisador parece ser a ordem do ambiente 

escolar, (pois, é ele que lida com as diferenças individuais, motivação, concentração, ação e reação); 

os diferentes sujeitos aprendizes, provenientes de formação educacional diferente, são a desordem 

neste ambiente, (pois apresentam diferenças significativas em relação à aprendizagem); a organização 

se efetiva com o desafio dialógico entre os que não são concorrentes nem antagônicos e, com isto, o 

desafio é se complementarem, se autoconhecerem e aprenderem juntos.  

Através destes deveres, Becker (2001, p. 60), corrobora ao afirmar: “O trabalhador docente 

alienado só pode gerar um produto discente alienado; se isso não acontece, é porque o aluno 

conseguiu, por outros caminhos, criticar a prática de seu professor”. Isto parece ser uma realidade. 

Assim, pensamos que o trabalho através dos sete saberes necessários ao ensino da Cartografia nas 

aulas de Geografia propõem ao professor sair da linearidade em suas aulas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pensando no movimento em espiral; estes deveres que elencamos, é confirmado pelo princípio 

dialógico, de acordo com o qual, o pesquisador e o objeto pesquisado estão sempre dialogando, em 

constante interação.    

 Assim, o mais importante parece não ser a conclusão deste trabalho, pois quando refletimos 

as nossas reflexões, estamos no caminho complexo. O mundo da insatisfação na complexidade é 

prazeroso, e envolvidos neste prazer, poderemos  utilizar as orientações destes deveres, na busca de  

novos desafios para a construção do conhecimento geográfico/cartográfico.  
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa objetiva-se a analisar a influência econômica do município de Carpina na Zona da Mata 

Norte do Estado de Pernambuco a partir dos anos 2000, envolvendo à iniciativa privada, e a formação 

de um polo econômico, representativo da região. Com o viés econômico, procura-se analisar os 

aspectos agrícolas, comerciais, de serviços e industriais, e suamodernização econômica acarretando 

influências sobre a dinâmica política e social. Nessa linha, é proposto que ao longo do tempo, sua 

paisagem urbana vem sendo alterada rapidamente em função da expansão mobiliária, no setor 

comercial e industrial, seguindo descentralizações na questão urbana da cidade. Há algum tempo tem 

como base a monocultura da cana-de-açúcar, até o surgimento de filiais comerciais, empresas 

agroindustriais, como a Mauricéa Alimentos, Dupé, IRCA, Doces Praeira e até a Usina Petribú 

localizada no município de Lagoa de Itaenga, que foi uma das pioneiras, como empresa privada a 

intervir na economia da cidade e agora vem dar o primeiro passo para a construção do tão expectável 

Shopping Carpina. Este por sua vez, segundo Pimentel (2017), surge com a promessa de instigar o 

desenvolvimento da região e incentivar o empreendedorismo local. Os principais interesses em 

realizar o referente trabalho partem de objetivos como, o princípio de subordinação que os municípios 

arredores mantinham sobre Carpina fazendo assim mudanças na estrutura das redes hierárquicas e a 

evolução econômica que a cidade consegue manter, a partir dos anos 80 e que passa a se consolidar 

nos anos 2000, chegando ao aparato onde, hoje em dia, os papéis estão invertidos, sendo uma cidade 

não-metropolitana que gera inter-relações no Espaço, entendido como o lócus da reprodução das 

relações sociais de produção, como um dos maiores pólos reprodutivo de Capital dentro da região 

Mata Norte.  

METODOLOGIA 

O referente trabalho científico, mantém a dialética baseada em suprimentos ideológicos, partindo da 

realização de entrevistas, com alguns moradores antigos locais demonstrando seus aclames e 
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criticidades em relação à modernização econômica e consequentemente urbanística que a cidade vem 

sofrendo; foi de necessária importância o levantamento bibliográfico, contemplando assuntos que se 

inter-relacionam com o tema, partindo do estudo do Espaço e suas categorias de análise: forma, 

função, estrutura e processo, fazendo menção à consulta de dados estatísticos, assim como artigos 

midiáticos e analise de figuras que retratam o progresso histórico do município. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da metodológica pesquisa realizada, foi obtido como fruto de conhecimento, concepções 

acerca de como o município de Carpina, surge com determinadas dificuldades, até contemplar sua 

independência e se desenvolver economicamente, em diversos setores como o de serviços, 

agropecuária, indústria e entre outros, apresentando um crescimento no PIB de acordo com um dos 

censos de 2013 do IBGE, e assim se firmando como um polo de destaque dentro da região Mata 

Norte, por manter influência perante o restante do território. 

Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) 

Variável Carpina Pernambuco Brasil 

Agropecuária 19.093 2.201.204 105.163.000 

Indústria 201.202 9.489.597 539.315.998 

Serviços 601.867 31.227.506 1.197.774.001 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência 

da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, 2013. 

 

Em verdade a cidade, como qualquer outra de ramo significativo, apresentou recentemente crises 

relacionadas ao seu campo industrial, gerando um alto nível de desemprego, atingindo também as 

cidades vizinhas. Eis então que se tem o aparato da divisão do trabalho, em formal e informal, em 

que a mão de obra desempregada precisa lutar para sobreviver, com o trabalho rejeitado pelas 

autoridades, grandes empresários e pela mídia. A partir daí, a análise sobre os investimentos privados 

nos aspectos econômicos de Carpina tomam vigor, frente a uma associação com o governo, que 

precisa de qualquer forma surgir com um aparato que teça as necessidades da população, mas que em 

primeira parte viabilize sua imagem perante a mesma. É neste quadro que surge a analise acerca da 

construção do Shopping Carpina, que sobrevém no intento da revalorização local, marcando o que se 

conhece como globalização perversa, como alertava Milton Santos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O dilema da mudança hierárquica da Zona da Mata em Pernambuco reflete em uma mudança 

estrutural na sociedade. A delimitação da cidade exercendo atividades de caráter material e intelectual 
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faz com que a cidade venha a ser modernizada, produzindo a divisão do contexto rural e urbano. A 

liberação do fluxo de mercadorias e capitais se encarregam de transformar o Espaço. Compreendendo 

a localização propícia, entende-se a percepção das relações comerciais gerando influência no social, 

seja a descentralização, expansão econômica na cidade, crescimento de micro empresas, 

fortalecimento de empresas privadas, a busca por produtos de bens e de serviço que estão disponíveis 

na cidade, potencializa investimentos que produzem uma modernização de caráter estrutural. Fatores 

da modernização acarretam uma mudança no padrão de consumo. Fenômenos que se ocorrem em 

cidades grandes começam a ganhar forma em uma cidade intermediária, como é o caso de Carpina, 

que já é perceptível a questão de divisões sociais relativos ao delinear da disponibilidade e 

fornecimento de bens e de serviço, muitos deles atrelados às iniciativas privadas associadas ao 

governo, como é o caso do Shopping Carpina, e de várias outras indústrias produtivas localizadas no 

município que mantêm influência perante as cidades vizinhas, e em suma se estabelecem na 

proporção da nova globalização dada por Milton Santos, tratado a face positiva e a negativa das 

demasiadas transformações do espaço. Portanto, o estudo dos fenômenos humanos na questão do 

desenvolvimento da cidade como pólo comercial da Mata Norte de Pernambuco torna-se intrínseco 

para a compreensão das divisões sociais que vem se delimitando, e a influência econômica gera 

mudanças não apenas na estrutura econômica na própria cidade em questão, mas o fortalecimento da 

mesma gera o enfraquecimento de municípios que não acompanharam o meio de produção, sendo ele 

técnico-científico-informacional, onde mudanças impulsionadas pela economia fazem com que 

cidades não metropolitanas tenham a necessidade de modernização.  
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INTRODUÇÃO 

Nos tempos atuais muito tem se falado sobre a geopolítica do mundo atual, principalmente 

num mundo globalizado, onde as informações percorrem grandes distâncias em curtos períodos de 

tempo. Crises econômicas, crises migratórias, impasses políticos, terrorismo e uma infinidade de 

outros temas são comumente tratados nos grandes meios de comunicação de escala global. O ano de 

2017 é marcado principalmente pelos impasses de rivalidades político-ideológicas, que por muitas 

vezes estão atreladas a fatores históricos. 

A RPDC (República Popular Democrática da Coreia) por exemplo, é alvo constante dos 

grandes meios de comunicação, os impasses políticos existentes entre RPDC e EUA (Estados Unidos 

da América) funcionam como exemplo claro. De acordo com Grossi (2015) pouco se sabe sobre a 

RPDC, pois se trata de um país ainda pouco explorado no ocidente, incluído o Brasil. Baseado na 

política Songun1 (fortalecimento militar) e na filosofia Zuche (ou Juche). A coreia vive um de seus 

maiores impasses até dos dias atuais: que é a fragmentação do território coreano em duas partes, 

Norte/Sul. 

A RPDC foi fundada pelo jovem comunista Kim Il Sung2, mais precisamente no ano de 1948. 

O Zuche é baseado nas ideias revolucionárias de Lenin, na luta contra o imperialismo e exaltação do 

nacionalismo. É daí que vem a ideia marxista-lenista. A revolução prezada pelo ex-líder Kim Il Sung 

é o reconhecimento das massas populares na luta contra o imperialismo, na exaltação de amor à pátria 

e à nação, repudiando sempre atitudes imperialistas como as norte-americana e japonesas. A Coreia 

do Norte, historicamente, foi reprimida durante anos pelos japoneses, tendo sua cultura juntamente 

com sua língua oficial oprimida durante o período de colônia japonesa. 

                                                             
1 Política implementada na segunda metade de agosto de 1962. 
2 Leitura de Viagem à Coréia do Norte:  "dinastia revolucionária". Disponível em:< 

http://vermelho.org.br/coluna.php?id_coluna_texto=2486&id_coluna=17>.  Acesso em: 15 out. 2017 
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Diante deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo discutir a fundamentação 

ideológica de base nacionalismo marxista, adotada pelo ex-líder Kim Il Sung, atrelado a luta anti-

imperialista tanto japonesa como norte-americana, na defesa e soberania da RPDC. Pretende também 

compreender os impasses da Geopolítica do mundo atual, envolvendo principalmente os Estados 

Unidos e a República Popular democrática da Coreia, gerando possibilidades de discussões a respeito 

do tema que é visto ultimamente como um tabu e na expansão do conhecimento de cunho científico. 

METODOLOGIA 

A revisão bibliográfica se deu por um levantamento de algumas obras e falas do ex-líder e 

fundador do Juche na RPDC. Duas obras de dois diferentes autores brasileiros chamam bastante a 

atenção na abordagem do tema: A revolução coreana entre a questão nacional e o marxismo: o Zuche 

e a construção de um projeto patriótico na coreia socialista, de Diego Grossi (2015); e A discreta 

transição da Coreia do Norte: diplomacia de risco e modernização sem reforma deVizentini; Pereira 

(2014), e teve total contribuição tanto no levantamento bibliográfico quanto nas considerações 

expostas no presente trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Juche corresponde a base de princípios interpretatórios do marxismo criada por Kim Il 

Sung, podendo ser compreendida como um “mix” de ideias provindas do lenismo soviético. O Zuche 

vai além daquilo que se imagina, os próprios coreanos veem no Zuche a superação do marxismo, 

sendo classificado como algo acima, uma forma de adaptação a realidade coreana. Grossi (2015) 

relata que “A proposta do Zuche vai, segundo os coreanos, além do mero ajuste, intencionando ser 

uma transcendência em aspectos tidos como centrais no pensamento marxista”. Já o Songun é uma 

política baseada no fortalecimento militar de defesa, estratégia política de defesa das grandes nações 

imperialistas.  

De acordo com Vizentini e Pereira (2014), por razões diplomáticas, a revolução estabelecida 

ao norte da península não se estabeleceu em todo território nacional. O país está localizado entre as 

maiores potências mundiais (China, Rússia e Japão, e ainda por influência subjetiva dos Estados 

Unidos), encontrando-se de certa forma “encurralado”, seguindo essa conjuntura. A Coreia teve sua 

política externa condicionada e por muitas vezes subjugada ao Japão no passado, sendo fruto também 

de uma guerra civil e de uma rivalidade gerada na guerra fria. 

A influência marxista é nítida na luta contra o imperialismo japonês, juntamente do 

nacionalismo.  O próprio Kim Il Sung fez duras críticas as formas ideológicas de determinados grupos 
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nacionalistas, onde segundo o mesmo não teriam a capacidade de vencer o imperialismo japonês e 

nem conquistar a independência, pois não conseguiam nem se quer serem unidos (KIM IL SUNG, 

1926).  

 Atrelada a luta revolucionária vinha de encontro ao nacionalismo, dito por alguns como a 

contradição existente num regime revolucionário de cunho socialista. O caráter principal, está aí 

presente, o sentimento de amor à nação corresponde ao verdadeiro nacionalismo, (sentido genuíno) 

sendo a vontade das massas populares; ao contrário do falso nacionalismo que presa apenas a 

manutenção dos interesses da classe burguesa (KIM JONG IL, 2002). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise realizada nesta pesquisa é fruto de reflexões iniciais a respeito do tema, sendo uma 

base de informações para futuros trabalhos que tratem de temáticas semelhantes ou até mesmo para 

um maior aprofundamento ideológico, possibilitando uma maior compreensão e discussão do tema 

que é visto como tabu e que raramente é alvo de estudos. Lutas anti-imperialistas e até mesmo lutas 

pela independência de uma nação, são temas constantemente abordados pelas grandes massas 

midiáticas e que de maneira alguma podem ser ignoradas dentro da Geografia. 

 Para uma maior compreensão dos impasses da grande rivalidade na Geopolítica atual, é 

necessária a intervenção de análises e levantamentos históricos, e só desta maneira é possível se 

chegar a determinadas conclusões e entendimento. Não sendo diferente em assuntos relacionados as 

nações como os EUA de Donald Trump e a RPDC de Kim Jong-un.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo de estudo, investigar os movimentos de construção do 

conhecimento geográfico, lecionado aos alunos das escolas do município da cidade de Vicência – PE, 

através do ensino dos professores, quando analisamos os seus métodos de ensino. 

Esta pesquisa foi aplicada com o método quali-quantitativo, por meio de abordagem de 

entrevista semiestruturada em questionário. O estudo foi realizado no município de Vicência, 

Pernambuco, com população estimada em 2016 de 32.296 Habitantes, com área de unidade territorial 

(km²) de 228,017 apresentando densidade demográfica (hab./km²) de 134,78 (IBGE, 2017). 

O recorte em questão foram as escolas da rede municipal, que partindo do número total de 

professores, nesta pesquisa abordamos uma representatividade de 72,7% de todos os docentes e 

aplicamos uma aula com os alunos do quinto período do ensino fundamental na escola municipal 

Luiz Maranhão. 

METODOLOGIA 

Para entender como eram realizados e quais os métodos de ensino praticados pelos docentes, 

resolvemos fazer um questionário semiestruturado, onde onze professores ensinam geografia na rede 

municipal de Vicência. Conseguimos entrevistar oito desses professores, que foi o nosso total a ser 

tabulado.  

Constatamos que nem todos os professores que ensinam a disciplina de geografia são 

formados na área, 50% são formados em história, 12,5% em letras, 12.5% em geografia, 12,5% em 

pedagogia e 12.5% com dupla formação, em geografia e pedagogia (gráfico 01). Com essa grande 

margem de professores formados em outra área, apresentam limitações na hora de repassar o 

conhecimento, pois na sua graduação não tiveram a formação especifica da área de geografia, como 

salienta Castrogiovanni: 
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[...] muito dos professores que atuam nas series iniciais não foram 

alfabetizados em geografia. As crianças chegam à quinta série do ensino 

fundamental (Terceiro Ciclo) sem a construção das noções e das 

elaborações conceituais que compreenderia “tal alfabetização”. Por 

“alfabetização espacial” deve ser entendida a construção de noções 

básicas de localização, organização, representação e compreensão da 

estrutura do espaço elaboradas dinamicamente pelas sociedades. A 

representação dos seguimentos espaciais é fundamental no processo de 

descentralização do aluno facilitando a leitura do todo espacial 

(CASTROGIOVANNI et al, 2002 p.11)  

 

 
Fonte: Word versão 2013, Autores do gráfico: Jorge Luiz Barbosa e Wallace Marinho Ferreira. 

 

O professor que não tem formação na área de geografia terá dificuldades para repassar o 

conhecimento referente à área, dificultando assim a compreensão do aluno. 

Ao aprofundarmos no questionário observamos que 62,5% dos professores afirmaram que a 

presença dos pais nas escolas é baixa, 25% afirmaram que a presença dos pais era mais frequente, e 

12,5% afirmam que a presença deles ocorre apenas em reuniões. Segundo Ferrari, a presença dos pais 

na educação dos alunos vai além da relação com a escola, se os pais conseguirem mesmo em meio a 

inúmeros compromissos demonstrar o interesse na formação dos filhos, já estará contribuindo 

fortemente para o desenvolvimento deles (FERRARI, 2017). 

Em relação à aula de campo 62,5% não realizam e 37,5% realizam, os docentes citaram 

localidades próximas à cidade, arredores da escola, mercado de artes da cidade, e engenhos, como 

Poço Comprido, Iguape e Água Doce. Para os professores que disseram não realizar aula de campo 

50%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ENSINAM A 
DISCIPLINA DE GEOGRAFIA EM VICÊNCIA-PE
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(80%), os motivos apresentados foram falta de transporte e de dinheiro, enquanto 20% disseram que 

além da falta de transporte e de dinheiro também não tinham a liberação dos pais. É importante 

salientar que a maioria dos professores que afirmaram realizar aula de campo é formada em geografia. 

Após o questionário realizado com os professores, tivemos necessidade em adquirir 

informações dos alunos. Aproveitamos a semana do meio ambiente e escolhemos a escola Municipal 

Luiz Maranhão para explanar uma aula sobre degradação do meio ambiente com uma turma do quinto 

ano, e assim comprovar a veracidade da afirmação de que, “o estudo do lugar pode se estender para 

muito além do texto. E pode-se utilizar outros recursos como a observação de uma paisagem ao vivo 

ou uma figura desta mesma paisagem, fotografias, vídeos, filmes, etc.” (CASTROGIOVANNI et all, 

2002, p.89). 

Para isso foi necessário realizar um roteiro de aula adequado aos termos da escola, onde 

infelizmente não foi possível a execução de uma aula de campo. A partir de nossas pesquisas notamos 

que o melhor método avaliativo para aquela aula seria um debate entre os alunos, pois um questionário 

desmotivaria os alunos em suas respostas, e o debate, no entanto tem um papel importante de 

avaliação, 

Seu papel no ensino é o de ser recurso para que se confrontem diferentes 

pontos de vista. É competição intelectual, disputa. Cabe em todos aqueles 

momentos em que os alunos, já munidos de informações resultantes de estudos 
[...] devem cotejar diferentes posições, teorias, pontos de vista. Enriquece o 

trabalho intelectual porque permite que a análise abarque vários pontos de 

vista e não apenas um. Pode ser utilizado em várias situações inclusive como 
decorrência de uma discussão onde surgiram novos pontos de vista. 

(ARAÚJO et all, 1991, p.94) 

 

A idade dos alunos não prejudicou o debate, observamos a participação, mesmo que pequena, 

de alguns alunos, não queríamos julgar quem era mais inteligente que o outro na sala, pois de acordo 

com Fontana “O que define a inteligência de um indivíduo não é a quantidade de conhecimentos que 

ele possui, mas sua capacidade de julgar, compreender e raciocinar” (CRUZ, 1997, p.14). Nossa 

intenção foi de levar para os alunos uma aula agradável e de fácil compreensão para todos, e ao final 

da aula o resultado foi satisfatório. 

A partir desta pesquisa conseguimos detectar alguns problemas que podem afetar os alunos 

em suas aprendizagens, como a estrutura da escola, a ausência dos pais nas unidades de ensino e o 

principal ponto a ser destacado, a maior parte dos docentes que ensinam geografia no município que, 

não são formados na área de geografia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esperamos que estas questões abordadas possam levar a reflexão de como está a geografia 

escolar no município de Vicência-PE, e que não tem sido uma problemática apenas do município, 

existe um contexto bem maior. É preciso uma maior atenção para o ensino da geografia nas escolas, 

e para que isso aconteça, necessitamos de uma participação maior de todos para que tenhamos um 

ensino de qualidade. 
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OS DESAFIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE 

TRACUNHAÉM/PE E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DE 

GEOGRAFIA 
 

Jefferson Carneiro de Melo1 (jeffersoncdml@gmail.com) 
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Palavras-Chave: Agricultura familiar, Financiamento, Ensino de Geografia. 
 

INTRODUÇÃO 

O setor agropecuário familiar, destacando nestes os agricultores familiares é de extrema 

relevância para atividade econômica de pequenos municípios e para melhoria da condição de vida da 

população. Lima e Figueiredo (2006, p. 59) compreendem que a: “agricultura familiar é hoje o que 

predomina no Brasil quando se refere aos que vivem no campo, que trabalham com a família, em 

pequenas áreas de terras ou não, produzindo prioritariamente para a reprodução da força de trabalho 

familiar”. A agricultura familiar e empreendimentos rurais familiares foram reconhecidos 

oficialmente no Brasil no ano de 2006 a partir da Lei 11.326, que tem por objetivo estabelece os 

conceitos, princípios e instrumentos destinados à criação de políticas públicas direcionadas a 

Agricultura Familiar e aos Empreendimentos Rurais Familiares. 

O presente trabalho teve por objetivo de compreender os desafios enfrentados pelos 

agricultores no município de Tracunhaém/PE, buscando identificar em lócus quais os entraves 

enfrentados pelos pequenos agricultores para produção de alimentos no campo e, se recebem ajuda 

financeira do governo municipal, estadual ou federal. Buscou realizar a relação da dinâmica adotada 

pelos agricultores e o ensino de geografia, onde os alunos do 2° ano “A” e “B” da EREM Dr. Walfredo 

Luís Pessoa de Melo puderam conhecer com riqueza de detalhes as dificuldades enfrentadas pelos os 

agricultores que fazem parte da sua realidade e sua resistência diante da atuação das forças 

hegemônicas no campo. 

Justifica-se o presente trabalho pela oportunidade de refletir sobre a dinâmica de produção 

adotada pelos agricultores familiares, atores do campo que lutam para continuarem produzindo. Com 

isso, o trabalho se desenvolveu com o direcionamento de fazer conexão com a disciplina de 

Geografia, onde os alunos puderam compreender a complexidade da produção de alimentos e a 

resistência dos agentes centrais desse trabalho, discutindo questões sobre financiamento rural e 

importância da agricultura familiar. 
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METODOLOGIA 

O presente trabalho visa explorar e descrever a dinâmica dos agricultores familiares 

relacionando tal vivência com a disciplina de geografia, fazendo com os alunos possam realizar uma 

ligação entre a produção no campo e dos conceitos da geografia agrária. 

 Para construção do referido projeto foram feitas pesquisas bibliográficas a respeito do tema 

abordado, destacando os conceitos de camponês, agricultura familiar e financiamento rural. Buscando 

atender o objetivo geral e os específicos, possibilitando uma reflexão sobre a relevância do tema. 

 A coleta de dados para construção deste trabalho seguiu algumas etapas, em primeiro 

momento foi realizada coleta de dados primários com os agricultores familiares do município de 

Tracunhaém/PE e feita uma diagnose dos alunos do 2° ano “A” e “B” sobre a temática desse trabalho. 

Ao analisar as informações apresentadas pelos agricultores foi possível identificar aos desafios 

enfrentados pelos mesmos para produção de alimentos no campo e, com base na resposta dos alunos 

foi elaborada uma palestra para discussão teórica e apresentação da realidade dos pequenos 

produtores do referido município, onde foram utilizados recursos didáticos para uma melhor 

exemplificação e entendimento da parte do público alvo, como por exemplo, o uso da oralidade, 

contextualização dos conceitos base, notícias de jornais, vídeos ilustrativos, visando à sensibilização 

dos discentes a respeito dos desafios da agricultura familiar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A agricultura familiar possui um papel extremamente relevante na economia brasileira, 

principalmente na Região Nordeste, onde grande parte dos estabelecimentos agropecuários é 

administrada de forma familiar. O setor agrícola familiar é responsável por gerar renda para os 

agricultores, conservar as técnicas familiares para produção de alimentos, além de manter os 

trabalhadores no campo. 

Os agricultores familiares enfrentam inúmeros problemas para conseguirem produzir, pois 

necessitam de uma política pública direcionada para os seus interesses e necessidades, com o objetivo 

dar suporte financeiro os mesmos para que possam ter uma vida mais digna, ainda proporcionando o 

desenvolvimento econômico para a região que residem. 

No município de Tracunhaém podemos encontrar um grupo de pessoas que resistem as 

transformações causadas pela introdução do capital no campo e, lutam para continuarem produzindo. 

Foram entrevistados 15 agricultores que plantam no próprio município e comercializam na feira local 

e nas cidades vizinhas. A coleta de dados primários foi realizada na feria e nos espaços de produção. 
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A seguir será apresentado o gráfico 01 com a porcentagem dos agricultores entrevistados, onde 

os mesmos foram indagados sobre receberem financiamento para produção de alimentos.  

Gráfico 01: Porcentagem do financiamento rural em Tracunhaém 

 
Fonte: Autor. 

 Nenhum agricultor entrevistado informou que recebe financiamento do Estado ou de alguma 

entidade privada para ajudá-lo na manutenção da atividade agrícola. No discurso dos pequenos 

produtores é nítido o anseio por assistência financeira para renovar as técnicas utilizadas para 

produção, mas apontam que a burocracia para adentrarem ao sistema de financiamento rural os deixa 

de fora. Com isso, percebemos que as técnicas utilizadas pelos agricultores são simples e nem 

possuem condições de contratarem pessoas para ajudarem na produção. 

 Aos alunos dos 2° anos não conheciam os desafios enfrentados pelos agricultores do 

município de Tracunhaém e a apresentação dos dados na sala de aula leva-os a refletirem sobre a 

importância da agricultura familiar para pequenos municípios, como é o caso de Tracunhaém. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O presente trabalho de pesquisa proporcionou conhecer a realidade dos agricultores familiares 

do município de Tracunhaém, onde tais atores resistem no campo produzindo alimento sem 

receberem financiamento do Estado. Os pequenos produtores afirmaram que gostariam de fazer parte 

de algum programa de financiamento, mas a burocracia os deixa as margens do crescimento 

econômico. Diante das informações coletados foi possível destacar a importância da agricultura 

familiar e o ensino de geografia. Os alunos do 2° ano “A” e “B” da EREM Dr. Walfredo puderam 
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relacionar os conceitos estudos em sala acerca da geografia agrária com os desafios enfrentados pelos 

agricultores que fazem parte do seu cotidiano. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo possui o objetivo de analisar os desenhos criados por alunos do 6º ano como 

uma forma de expressarem suas ideias sobre o meio ambiente de acordo com os seus conhecimentos 

prévios e sobre acerca de paisagem. Como uma forma de identificar o entendimento do estudante e 

facilitar a aprendizagem, o desenho é uma maneira que os alunos têm de por em pratica o que 

aprenderam sobre o meio ambiente, com isso o professor pode realizar algumas análises que busquem 

melhoras e ajudem no processo de ensino e na absorção dos conteúdos do estudante. A Geografia é 

uma ciência que permite a compreensão do espaço e na abseorção do conteúdo do estudante com base 

na discussão do ensino da Geografia através do artigo Desenhos e escutas de Wenceslao Machado 

Oliveira Junior, podemos buscar práticas pedagógicas simples, mas que possuem grandes efeitos em 

sala de aula, com isso o desafio foi levar o desenho para a sala de aula não como uma maneira de 

passar o tempo, mas de compreensão de conteúdos.   

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica foi pautada na qualitativa, sendo trabalhada com os estudantes do 

6º ano do ensino fundamental II, com idades de aproximadamente 11 e 12 anos, de uma escola da 

zona rural do município de Orobó. Através do assunto sobre o meio ambiente, os alunos realizaram 

atividades com desenhos, expressando suas ideias sobre o conteúdo.  

Segundo Oliveira Junior 2011 p.13, “ver os desenhos é também ouvir e, sob outra perspectiva, 

ler” a atividade teve respaldos em revisões bibliográficas e formação educacional, sendo trabalhada 

de maneira interdisciplinar e destacando sua importância para formação dos alunos.  

A atividade segue inicialmente com a entrega uma folha em branco ao estudante, onde em 

seguida é solicitado aos mesmos a realização de um desenho referente ao meio ambiente, após a 

conclusão o professor recolhe as imagens e realiza uma rápida análise para em seguida e em círculo 

os desenhos são repassados para os alunos como uma maneira para que todas vejam a produção 
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realizada e em seguida é solicitado comentários referente ao assunto abordado. Com isso cabe ao 

professor realizar perguntas que direcione para o desenho, questionando o que puderam compreender 

diante do que foram expostos, quais elementos mais frequentes, quais menos aparecem. Após esse 

procedimento o professor recolhe todos os materiais e comenta sobre através de maneira mais didática 

deve explicar o assunto corelacionado com os materiais realizados para em seguida solicite 

novamente aos alunos a realização de um novo desenho, onde dessa vez, os estudantes possuem mais 

informações e podem realizar desenhos mais elaborados de acordo com seus conhecimentos.  

Assim o professor vai realizando suas análises de entendimento da sala de aula e criar 

maneiras de desenvolver ainda mais os estudantes. A partir das aulas seguintes esses desenhos 

mostram-se mais incrementados, com cada vez mais detalhes, observado na figura 03, também foi 

possível verificar que quando esses estudantes levam a temática para ser retratada em suas residências 

as imagens são cada vez mais ricas de detalhes, onde devido ao maior tempo de preparação as imagens 

são mais rebuscadas, permitindo assim, maiores aproximações com a dimensão espacial vivida ou 

observada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As atividades foram realizadas com os estudantes do 6º ano,  tendo as aulas da disciplina de 

Geografia um momento ideal para a realização da atividade. Ao ter a temática do meio ambiente para 

o esboço das imagens, podemos observar que estas são inicialmente tratadas que o meio ambiente é 

um local com árvore, rios, animais, com paisagens limpas e harmônicas onde o ser humano não esta 

presente, verificados nas figuras 01 e 02.  

Figura 01. Desenhos realizados por estudantes do 6º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maria Carla Diniz (2017) 

Figura 02. Desenhos realizados por estudantes do 6º ano 
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Fonte: Maria Carla Diniz (2017) 

A partir do diálogo realizado pelo professor com a análise da produção com o conteúdo os 

estudantes realizam novamente outros desenhos, e dessa vez podemos notar a diferença com o 

acréscimo de maiores informações deixando o trabalho mais rico de detalhes, conforme podemos 

verificar na imagem 03. Mostrando assim uma maneira de o quanto novas didáticas podem ser 

eficientes em sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento escolar dos alunos. 

Figura 03. Desenhos realizados por estudantes do 6º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maria Carla Diniz (2017) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho demonstrou grande importância para a turma do 6º ano da referida escola. 

A utilização dos desenhos em sala de aula proporcionou aos alunos outra forma de uso do método 

nas aulas de geografia, subsidiando aos docentes o conhecimento e uma nova experiência de 

aprendizagem. Os desenhos servem de caminho norteado e acabam auxiliando ao professor como 

forma de absorção de conteúdos trabalhados durante a exposição da disciplina, dessa forma pode ser 

entendido como uma ferramenta pedagógica para o ensino da Geografia.  
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3.HISTÓRIA 
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INTRODUÇÃO 

A nossa pesquisa faz parte de um projeto mais amplo, nomeado “‘Não tenhas medo’: a cultura 

visionária em Portugal e suas representações no Brasil (1917 – 1942)”. Possui como foco, os estudos 

dos intelectuais integralistas do Movimento Integralista Lusitano (M.I.L), a partir da revista Política 

(1929 – 1931) que, segundo António Costa Pinto, foi o primeiro periódico a fundamentar as bases do 

Nacional-Sindicalismo em Portugal.3 Com esse trabalho, deseja-se contribuir com a historiografia 

produzida acerca do tema, porém, com um diferencial importante, o pioneirismo em utilizar como 

fonte principal, a revista Política. 

  O Integralismo é colocado como uma concepção global e unitária, que busca reafirma o 

pensamento cristão não apenas como doutrina, mas como intrínseco a todas as sociedades, uma vez 

que se pode visualizar no século XIX, ideias como o Liberalismo e o socialismo, movimentos que 

pregavam que os homens possuíam em suas mãos as soluções para sanar as enfermidades 

socioeconômicas que assolavam o mundo.4 

 Em Portugal, essas ideias são introduzidas em um período conturbado, que diz respeito à 

posterior implantação da República, em 05 outubro de 1910. A partir do evento surgem diversos 

movimentos insurgentes ligados à monarquia, com movimentações sociais em diversas região de 

Portugal. Alguns estudantes, envolvidos nas intentonas monárquicas exilam-se na França, onde 

estabelecem contato direto com a Action Française5. Esse diálog se reverbera no surgimento do 

primeiro periódico Integralista português, a Alma Portuguesa, publicada na Bélgica. Foi nesse jornal, 

que pela primeira vez se cunhou o termo “Integralismo Lusitano”.  

                                                             
3PINTO, António Costa. Os Camisas-azuis. Rolão Preto e o fascismo em Portugal. Recife/Porto Alegre: EdUPE/ 

EdPUCRGS, 2015. p. 105. 
4BOBBIO, Norberto. PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Tradução: Carmen C. Varriale, Gaetano Lo 

Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini. 11º ed. Brasília: UnB, 1998. P.645-6 
5Movimento de extrema direita, contra revolucionário, com ideais monárquicos, anti-semita e germanofóbico. Possuiu 

como seu principal líder, Charles Maurras, intelectual, nacionalista tradicional e poeta. 

mailto:edmilsonantoniosjunior@gmail.com
mailto:carlos.andré@upe.br
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 Segundo António Costa Pinto, o Movimento Integralista Lusitano possuiu três fases, as quais 

ao analisar-se mais minuciosamente verificamos os motivos pelos quais se ascende o Nacional-

Sindicalismo na década de 1930. Na terceira fase, a proliferação descentralizada dos núcleos 

colaborou com rachas ideológicos dentro do movimento. Nesse contexto, surgem diversos grupos 

intitularam-se como os representantes do integralismo Lusitano. Foi neste debate que surgiu a revista 

Política (1929 – 1931), como uma das detentoras das ideias do M.I.L..6 

Política é um periódico que surge em Lisboa, mas não se propõe a essas delimitações 

territoriais. A revista é veiculada, ou pelo menos se propunha a ser, em todo Portugal e suas ilhas, nas 

colônias e no “Estrangeiro”, em cada local, variando seu preço de assinatura, sendo elas 

respectivamente 10$00, 15$00 e 20$00. Tem como Diretor A. de Mendonça Dias, pelo menos, nas 

primeiras edições. A administração é composta por H. de Mendonça Dias e a edição, Fialho Barreto.  

 O periódico circulou durante quase três anos, dentre esse período circularam vinte exemplares, 

cada um deles com cerca de 20 páginas, exceto á numero dez, que homenageava António Sardinha e 

continha 86 páginas. O conteúdo ideológico da Política se coloca nas fileiras integralistas de Portugal, 

ou seja, se propõem, por exemplo, Nacionalistas, Monarquistas, Anticomunistas, Antimaçônico, 

Corporativistas e Católicos. 

Dentro de nossos estudos, também possuímos o objetivo de compreender os debates 

internacionais do Movimento Integralista Lusitano com os movimentos políticos e religiosos no 

Brasil. Contudo, de uma maneira geral, buscamos analisar os debates sobre a religião e política 

promovidos pelos membros do movimento a partir da revista Política.   

METODOLOGIA 

Devido ao nosso tema abranger duas esferas por vezes convergentes (Religião e Política), foi 

decidido que a melhor ferramenta para trabalhar os periódicos, os intelectuais e os discursos escritos 

por eles nessas documentações seria a História cultural. Com essa metodologia, acreditamos 

conseguir entender melhor as representações dos objetos para a determinada delimitação temporal.  

Como escreve Aline Coutrot “o religioso informa em grandes medidas o político e também o 

político estrutura o religioso”7 Portanto, a partir destas abordagens, das contribuições entre os estudos 

sobre a História Política, Cultural e das Religiões que foram desenvolvidas as discussões da pesquisa 

                                                             
6PINTO, 2015, p. 26. 
7 COUTROT, Aline. Religião e Política. In. Rémond, René. Por uma História Política. Rio de Janeiro: FGV, 2003. p. 

335. 
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em questão. Com propostas, temos a intenção de compreender a formação, desenvolvimento e 

expansão dos debates políticos e religiosos em torno do Movimento Integralista Lusitano. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Como a pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, nossas discussões ainda estão em 

construção. Contudo, é relevante ressaltar que algumas indagações postas no projeto de pesquisa se 

encontram mais esclarecidas, uma vez que há progressivas análises das revistas, junto às leituras de 

bibliografias relacionadas ao tema. 

 Dos resultados parciais, nesses primeiros meses, conseguimos compreender a formação 

histórica do Movimento Integralista Lusitano em Portugal. Além disso, começamos a pesquisar 

também os debates intelectuais estrangeiros entre Portugal e Brasil, no tocante aos movimentos 

políticos e religiosos que estavam em atuação naquela década.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscamos com essa pesquisa, adentrar nos estudos dos movimentos autoritários que se 

ascenderam na política do século XX (nesse momento, no período entre guerras), utilizando o 

discurso religioso como legitimação para as suas ações. Dentro desse amplo tema, afunilaremos no 

momento em dois espaços geográficos, Portugal e Brasil, devido à acessibilidade do idioma presente 

nos documentos e fontes bibliográficas.  

 Contudo, não nos ausentaremos de uma discussão mais ampla e internacional, isto é, também 

nos proporemos a discutir as relações do Integralismo Lusitano e sua fase posterior, se assim podemos 

chamar o Nacional-Sindicalismo, com outros movimentos políticos, por exemplo, o fascismo italiano. 
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INTRODUÇÃO 

A acessibilidade para pessoas com deficiência é um tema que desde muitos anos tem sido 

objeto de luta de muitos movimentos sociais, indivíduos e familiares na intenção de cobrar do poder 

público o cumprimento Lei nº10.048, de 19 de dezembro de 2000, que dentre outros aspectos 

determina quais são barreiras que impossibilitem a inclusão da pessoa com deficiência nas relações 

do cotidiano. De acordo com esta lei, por barreiras se entende: 

Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 
participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, 

ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, 
classificadas em:   

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e 

privados abertos ao público ou de uso coletivo;  
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;  

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 8 

Ao desenvolvermos o projeto de iniciação científicaAcessibilidade para pessoas com 

deficiência: o inventário fotográfico, no período fevereiro a novembro de 2016, percebemos que a 

existência de barreiras que impedem ou dificultam o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida aos bens culturais não se encontram apenas nos locais tombados pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco (FUNDARPE), mas também nos museus. 

Os Museus, de acordo com a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, devem ter como um dos 

princípios fundamentais a promoção da cidadania9.  Além disso, estes locais são centros que 

preservam memória e cultura de determinada população. Compreendendo o museu como um espaço 

de estudos, educação, contemplação e turismo, deve ser um lugar inclusivo, por isso que desde 2006, 

                                                             
8 BRASIL, 2000 
9 Cf a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009: Art. 2o  São princípios fundamentais dos museus:  I – a valorização da 

dignidade humana; II – a promoção da cidadania; III – o cumprimento da função social; IV – a valorização e preservação 

do patrimônio cultural e ambiental; V – a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural; VI 

– o intercâmbio institucional. (BRASIL, 2009) 
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em São Paulo, foi criada a Museu Acessíveis, uma instituição social que busca promover a “ampliação 

do acesso das pessoas com deficiência ao patrimônio artístico e cultural por meio do desenvolvimento de 

projetos e soluções de acessibilidade, disseminação de conhecimentos e capacitação para eliminação de 

barreiras atitudinais”10. 

Foi diante dessa experiência de acessibilidade que surgiu a ideia de realizar este projeto, que 

tem como objetivo geral: realizar um estudo sobre acessibilidade para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida nos museus da cidade do Recife/PE, de modo que se possa identificar as 

dificuldades e potencialidades do cumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Estatuto 

de Museus (Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009). E objetivos específicos: Conhecer as instalações 

dos museus situados na cidade do Recife por meio de visitas;conhecer as ações realizadas pelos 

museus para promover acessibilidade da pessoa com deficiência através dos materiais de propaganda 

documentos e instalações;coletar imagens, por meio de fotografias, das ações de acessibilidade nos 

do Recife.  

METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa de campo que teve a cidade do Recife como espaço de referência para 

coleta de dados. Foram realizadas visitas aos museus para conhecer as ações de promoção de 

acessibilidade e as potencialidades para efetivar melhorias. Visitamos principalmente os museus 

mantidos pelo poder público, como o Paço do Frevo, Museu Cais do Sertão e o Museu da Cidade do 

Recife. 

Como técnicas de coleta de dados utilizamos:  

1. A observação e coleta de imagens, por meio da fotografia. 

2. A pesquisa documental que privilegiará os documentos que contam a história dos museus 

visitados, projetos sobre acessibilidade e material de propaganda. 

Os dados coletados serão analisados a luz do repertório de teorias das ciências sociais e 

humanas, a exemplo de autores tais como: Eclea Bosi, Maurice Halbwachs, Romeu Sassaki, Pedro 

Funari, Françoise Choay, Boris Kossoy, Roland Barthes e Walter Benjamin.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                                                             
10 Disponível em http://www.museusacessiveis.com.br/quem_somos 
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As visitas aos Museus: Cidade do Recife (Forte das Cinco Pontas), Cais do Sertão, Paço do 

Frevo e Sinagoga Kahal Zur Israel foram realizadas mediante autorização dos responsáveis pelas 

respectivas instituições. Abaixo apresentamos as informações colhidas de maneira sucinta11: 

1. No museu da Cidade do Recife a acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida é realizada pela disposição de rampas e corrimão para salas e 

ambientes externos. 

2. O Paço do Frevo disponibiliza piso tátil nas dependências externas e interna, rampa e 

elevador com sinalização em baile; para visita de pessoas com deficiência auditiva 

disponibiliza uma guia que se comunica em linguagem de sinais (mas é necessário 

agendar).  Já para pessoa com deficiência visual permite a manipulação de um estandarte 

(produzido para esse público) e em peças de miniatura. Não é permitido o toque nas peças 

originais. 

3. O Museu Cais do Sertão não dispõe de piso tátil na sua entrada, nem nas dependências 

internas. Também não possui elevador para o piso superior. Percebemos a preocupação 

dos educadores sobre acessibilidade e por isso ofertam um kit em miniatura de algumas 

peças expostas no museu para que sejam manipuladas por pessoas com deficiência visual. 

Não há interpretes de LIBRAS para pessoa surdas. Para cadeirantes há uma entrada com 

porta alargada, local específico para posicionamento da cadeira de rodas na sala de 

projeção de vídeos e um expositor sonoro com dimensões adequadas para o encaixa da 

referida cadeira.  

4.  A Sinagoga Kahal Zur Israel disponibiliza apenas acesso físico (rampas, banheiros, 

elevador). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As visitas aos museus que se encontram no Centro do Recife têm revelado o quando ainda 

estas instituições estão distantes de promoverem a inclusão da pessoa com deficiência. Em todas as 

instalações visitadas é possível encontrar poucas ações de acesso, muitas delas restritas apenas à 

estrutura física disponibilizando rampas, elevadores e banheiros. Os conteúdos das exposições são 

caracteristicamente visuais e auditivos, o que impossibilita uma pessoa cega ou surda ter acesso 

adequado exposições.  

                                                             
11 As fotografias realizadas durante as visitas não foram colocadas neste resumo para não sobrecarregar o tamanho do 

arquivo. 
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Não diferente de outros espaços da cidade, os museus no Recife são lugares, como observa 

Michel de Certeau (2003), de viagens do olhar e porque também não acrescentar viagens sonoras. 

Nesses locais, pessoas cegas e surdas enfrentam profundos desafios e acabam tornando-se 

decifradores dos enigmas inscritos nas exposições inacessíveis.    

Ao fazermos as visitas, saímos de cada uma delas com a impressão de que, infelizmente, o 

poder público não cumpre completamente as determinações do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

sendo os museus locais para alguns e não para todos. É importante considerar que a finalização das 

visitas aos museus restantes ocorrerá no mês de outubro.  

ÓRGÃO DE FOMENTO: Universidade de Pernambuco – Programa de Fortalecimento Acadêmico 

(PFA) 
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INTRODUÇÃO 

A diversidade é um segmento de toda sociedade, somos diversos historicamente, linguisticamente, 

culturalmente, politicamente e religiosamente. O projeto tem o objetivo de acompanhar os debates 

sobre as questões culturais das religiões em sala de aula e promover novas linguagens para as 

discussões sobre a temática. É importante lembrar sobre o decreto n° 119-A, de 7 e Janeiro de 1890, 

que separa Igreja e Estado, ou seja, a  liberdade de crença deve ser absoluta e a não-crença também. 

O Estado não deve apoiar o “ensino religioso”, o ensino de religião entendida como catequese é 

direito das instituições religiosas e deve ser realizada em escolas confessionais e afins. Contudo, ao 

analisarmos a Religião na História nos deparamos com vários debates em que podem inserir em sala 

de aula a modo que não seja apologética e que os alunos tenham conhecimento através de um aspecto 

cultural das Religiões no plural. 

É a partir de uma abordagem da História Cultural das Religiões, adjunto com aos Parâmetros 

Curriculares do Ensino Religioso, que trouxemos á proposta de se pensar as religiões como partes 

integrantes de culturas especificam desenvolvidas em contextos temporais, no qual participa 

ativamente em determinadas realidades, uma vez que atuam de forma de imaginar ou representar as 

sociedades construídas através de suas praticas.  

Embora em algumas sociedades históricas a religião seja predominante, suas discussões realizadas 

não são suficientes para atender a defasagem em relação aos estudos no conteúdo programático da 

História. O dialogo inter-religioso possibilita o exercício do debate numa perspectiva cultural. É nesse 

sentido que os professores e educadores preocupados com a tolerância, precisam entender os aspectos 

e a originalidade das religiões, com abordagem desse fenômeno em favor da pedagogia aos novos 

programas escolares.  

 

Objetivos: 

 

mailto:carlos.andre@upe.br


 

164 
 

 Analisar o material didático utilizado pelos docentes de História nas escolas públicas de 

Nazaré da Mata; 

 Compreender o processo de ensino-aprendizagem sobre os temas das religiões na educação 

básica; 

 Discutir os métodos de ensino que possam contribuir com os debates sobre História das 

Religiões nas escolas públicas de Nazaré da Mata; 

METODOLOGIA 

 Para o andamento do projeto, de inicio foi realizada uma breve apresentação à direção da 

escolar e ao professor que acompanhamos as aulas. Neste sentido, coletei o planejamento de aulas, 

os materiais didáticos oferecidos pela escola e os suportes extras que o docente se utilizam. Para 

melhor resultado da pesquisa, escolhemos o Colégio de Aplicação Professor Chaves, do município 

de Nazaré da Mata. Neste sentido, buscamos trabalhar com as turmas do 7° ano do ensino 

fundamental e do 1° ano do ensino médio, para que possamos direcionar nossos trabalhos.  

Durante o processo, foram analisados os livros didáticos do 7° ano do ensino fundamental e 1° ano 

do ensino médio, com o apoio dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), adjunto com os 

Parâmetros Curriculares do Ensino Religioso. Circe Bittencourt enfatiza a trajetória de uma docência 

e suas práticas pedagógicas. Foi nestas perspectivas que nos gruíamos para analisar os livros didáticos 

de história em questão, a partir de três aspectos fundamentais: sua forma, o conteúdo histórico escolar 

e o seu conteúdo pedagógico.12 

Houve o acompanhamento das aulas ministradas pelo professor para que se pudesse analisar como 

era realizado o debate das Religiões na História, para que assim fossem aplicadas as melhores 

maneiras de se discutir os debates sobre a História Cultural das Religiões. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em análise, foi perceptível que embora as discussões das religiões sejam garantidas pelos documentos 

que normatizam a educação, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, foram possíveis perceber que mesmo como temática secundaria, alguns 

conteúdos têm as religiões como assunto dominante. No entanto, as discussões realizadas não são 

suficientes para atender a defasagem em relação aos estudos das religiões no programático da 

História. 

                                                             
12 BITTENCOURT, Circe M. F.. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004.p.302. 
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No âmbito geral, tanto as aulas quanto os livros didáticos apresentam os conteúdos de forma divisória 

em que segue a sequência: sociedade, cultura, politica, economia e a depender algumas sociedades a 

Religião. É de extrema importância uma nova prática da docência, que o professor possa envolver de 

uma forma interdisciplinar esses conteúdos.  

Analisando o livro didático foi possível perceber essa divisão de conteúdos, no tema sobre a 

“Civilização Romana”, verificamos que o docente tem como preocupação principal as questões 

politicas e sociais que envolvem o tema aqui abordado, enquanto a abordagem da religião é tratada 

como forma secundaria, embora seja de extrema importância entender a consolidação do cristianismo 

no Império Romano. 

Verificamos na temática sobre “Feudalismo e Igreja católica”, por exemplo, que o docente apresentou 

uma predominância religiosa na sociedade feudal. No livro didático de História do Projeto Telares, 

7° ano do Ensino Fundamental, está dividido a partir da clássica estrutura: Sociedade, Politica, 

Economia, Religião. Neste material, podemos analisar sua abordagem em relação à religião Católica, 

no qual o autor informa sobre seus poderes e controles sociais, com afirmações de que a igreja 

acumulava um imenso poder politico e econômico.  

Compreendemos que “o religioso informa em grande medida o político, e também o político estrutura 

o religioso”13, mas precisamos estabelecer as particularidades destas estruturadas em sala de aula. É 

preciso entender a funcionalidade da influencia da igreja católica no cotidiano da sociedade feudal 

que vai além das crenças. Sendo assim, as mensagens das igrejas não podem ser transmitidas a não 

ser por expressões culturais próprias de cada época. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A nossa proposta é trabalhar com a diversidade religiosa e a tolerância ativa, que estão inseridos nos 

temas transversais que são constituídos pelos PCN’s voltado para a questão da cidadania, ao discutir 

pluralidade cultural, Ética e entre outros requer questões sociais apresentadas para a reflexão e 

aprendizado do aluno. Nesse sentido, para compreender é necessário conhecer, buscar superar nossa 

ignorância.  

A finalidade dos estudos desse projeto é examinar diferentes culturas e períodos históricos para ver 

como as crenças religiosas podem ser ensinadas e aprendidas. É fundamental enfatizar a diferença 

entre ensinar crenças religiosas e estudá-las do ponto de vista histórico e cultural.                                                                                                                    

                                                             
13RÉMOND, Renê. Por uma história Politica.  Tradução de Dora Rocha. 2° ed. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. 

p. 335. 
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As discussões teóricas e metodológicas para o melhor desenvolvimento do projeto estão inseridas nos 

debates da História Cultural das Religiões.  
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INTRODUÇÃO 

Tropas indígenas aparecem na história até antes dos conflitos contra os tapuias14, podemos citar a 

importante participação das tropas comandadas pelo indígena Felipe Camarão15 contra os holandeses 

durante a insurreição pernambucana. No decorrer do século XVII, a participação indígena se mostrará 

cada vez mais crucial para a coroa portuguesa, sendo os próprios indígenas responsáveis por diversas 

conquistas em batalhas e na construção das bases para a colonização. Ricardo Pinto de Medeiros, 

apresenta discussões relativas a participação indígena nas tropas coloniais do século XVII, mostrando 

como a ação desses grupos contribuiu no processo de defesa e conquista. Medeiros explora questões 

relativas a participação indígena desde a expulsão dos holandeses e franceses no início do século 

XVII, até outras ações, como o uso de tropas indígenas contra palmares e posteriormente conflitos 

entre lideranças indígenas e capitães-mores, governadores e afins, explanando a concessão de títulos 

nobiliárquicos, hábitos das ordens militares e tenças a chefes indígenas que lutaram a favor da Coroa, 

colocando-os como vassalos do rei.16 

A organização indígena de forma bélica se dava por vezes relacionada a índios aldeados, pois tendo 

eles sido catequizados e configurando-se assim como vassalos do rei, tinham função de defender o 

território da mesma forma que os demais colonos17. O recrutamento de indígenas aldeados passa a 

surgir fortemente a partir dos conflitos próximo a ribeira do rio Açu e paulatinamente se expande, 

sendo recorrente a participação de tropas flecheiras, requisitadas para compor as tropas em muitos 

dos conflitos que seguem na colônia, como em situações onde se vê a urgente necessidade de 

                                                             
14 Forma pejorativa de tratar os indígenas continentais, que pertenciam, muitas vezes, a um tronco linguístico diferente 

do Tupi. 
15 ELIAS, Juliana. Militarização Indígena na capitania de Pernambuco no século XVII: Camarão, a História de um Título. 

Clio. N. 25-2. Recife, 2007. p 150 – 166. 
16 MEDEIROS, Ricardo Pinto de. Capa, espada, hábito e tença: concessão de títulos nobiliárquicos ás lideranças indígenas 

na luta contra invasores estrangeiros na América portuguesa (séc. XVII). Congresso Internacional Pequena Nobreza 

nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime. Lisboa, 2011. p. 2 – 4. 
17 SILVA, Kalina Vanderlei. “Nas solidões vastas e assustadoras”: Os pobres do açúcar e a conquista do sertão de 

Pernambuco nos séculos XVII e XVIII. Cepe. Recife. 2003. p  239 – 245. 
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requerimento de tropas indígenas para combater possíveis problemas existentes no norte com grupos 

tapuias no Ceará18, e questões que se relacionam com a tentativa de aldeamento de grupos tapuias, 

onde os mesmos conflitavam com os colonos19.Os grupos gentios que habitavam as terras da América 

portuguesa serão fundamentais para o sucesso do projeto colonial. Através de tais observações 

buscamos perceber as ações indígenas no período colonial e as relações estabelecidas com os povos 

advindos da Europa, percebendo como os indígenas se organizavam militarmente e dentro do 

contexto colonial. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho se baseia na documentação do Conselho Ultramarino, em cartas e documentos de 

caráter administrativo e que trazem as informações relativas e importantes sobre a situação da colônia 

e sua relação com a Coroa. Conseguimos entender como os diferentes grupos indígenas eram 

percebidos e entendidos pelos colonos portuguesas, e como termos, hoje tidos como pejorativos, eram 

corriqueiramente usados para se referir aos nativos da terra, os colocando como selvagens ou 

indivíduos que deveriam ser submissos, as ações europeias para com nativos, paulatinamente, diminui 

o número das populações autóctones, seja pela transmissão de doenças ou guerras que dizimaram 

muitos dos habitantes nativos.As discussões apresentadas nas documentações servem de subsídio 

para uma análise social, buscando entender a participação dos povos indígenas dentro da colônia e 

sua inserção junto a uma cultura propriamente europeia, católica e monárquica. Muitos dos 

pensamentos e conceitos formulados e estudados do período colonial partem de uma ótica europeia, 

pois os próprios nativos não se percebiam inicialmente como “índios”20. 

Os estudos de tais temas se mostram importantes, pois buscam quebrar visões genéricas e mal 

formuladas sobre a figura indígena, exibindo inicialmente a pluralidade de culturas autóctones, não 

relegar a figura indígena a uma espécie de padrão como se “todo índio fosse igual”. As atividades e 

estudos sobre temas dessa conjuntura servem para exibir e evidenciar a pluralidade indígena e a 

importância de suas ações para manutenção da colônia. 

DISCUSSÃO 

Observamos frequentemente em veículos de propagação de conhecimento fora da universidade, como 

redes de ensino fundamental e médio, uma desvalorização dos estudos sobre os povos indígenas, 

                                                             
18 Arquivo Histórico Ultramarino. Cx 7 D. 613. 
19Arquivo Histórico Ultramarino. Cx 7 D. 700. 
20 O termo “índio” é criado pelos europeus que aqui chegaram, pois, os próprios indígenas de entendem como pertencentes 

de suas próprias culturas e etnias, seja ela Janduí, Caeté, entre outras. 
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minguando sua participação, e diversidade étnica cultural, na construção do que podemos entender 

por Brasil21. Podemos perceber como muitas vezes a figura do gentio, nativo próprio da terra, é 

colocada de forma genérica, enquadrando todos os “índios”22 dentro de uma mesma caracterização, 

esquecendo-se da pluralidade existente entre tribos e grupos. Toda essa pluralidade pode ser 

compreendida e analisada nos eventos que seguiram durante a Guerra dos Bárbaros, uma quantidade 

significativa de conflitos que envolveram colonos, e grupos indígenas durante a segunda metade do 

século XVII. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os estudos realizados se tornou visível que o quantitativo de homens que compuseram as forças 

bélicas da América portuguesa perpassava os braços europeus, sendo construída por diferentes grupos 

de diferentes etnias e realidades próprias. O próprio processo de conquista e colonização só foi 

possível pela ação, de certa forma conjunta, entre europeus e gentios, que conhecendo o território 

contribuíram para expansão das atividades portuguesas. Podemos observar tais discussões em 

trabalhos já apresentados, como os de Ricardo Pinto de Medeiros, Juliana Elias e Kalina Vanderlei 

Silva, onde tais autores constroem em suas pesquisas questões cruciais sobre as organizações das 

tropas indígenas e demais regimentos militares na coroa. 
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

REFERÊNCIAS  

ELIAS, Juliana. Militarização Indígena na capitania de Pernambuco no século XVII: Camarão, a 

História de um Título. Clio. N. 25-2. Recife. 2007. p 150 – 166. 

MEDEIROS, Ricardo Pinto de. Capa, espada, hábito e tença: concessão de títulos nobiliárquicos ás 

lideranças indígenas na luta contra invasores estrangeiros na América portuguesa (séc. 

XVII).Congresso Internacional Pequena Nobreza nos Impérios Ibéricos de Antigo Regime. 

Lisboa, 2011. p 1 – 11. 

                                                             
21 Para mais discussões sobre a construção de uma identidade brasileira ler os trabalhos de Sérgio Buarque de Holanda, o 
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“Índio”, mas sim pela sua origem étnica, seja Cariri, Caétes, ou outro grupo dos diversos que viveram na América 

portuguesa. 
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MULHERES NA IRMANDADE DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DO 

RECIFE (1674-1750) 
 

Isla de Oliveira Viana Barreto (isla.deoliveira@hotmail.com) 

Estudante do Curso de Licenciatura em História da UPE 

Palavras-Chave: Confrarias, Pretos, Mulheres. 
 

INTRODUÇÃO 

Inicialmente os centros urbanos açucareiros eram compostos principalmente por migrantes 

portugueses, e com o passar do tempo, vieram pessoas especializadas em trabalhos manuais, além de 

comerciantes, cristãos-novos e escravos, que durante os séculos XVII e XVIII, foram responsáveis 

pelo crescimento das redes comerciais entre as áreas produtoras de açúcar e outros gêneros agrícolas 

e os portos imperiais23. Por conta do grande tráfico de escravos ocorrido no século XVII, as estruturas 

demográficas e sociais foram alteradas, fazendo com que “Pernambuco e Bahia sozinhos abarcassem 

¾ da população colonial do Estado do Brasil ao longo dos Seiscentos”24. 

As populações de cor, juntamente com seus descentes, formaram uma camada bastante 

numerosa, e se integraram à sociedade colonial em diversas áreas de atuação, indo da região do cultivo 

da cana até as cidades. A interação entre cativos e oficiais mecânicos livres e forros era constante, 

atuando geralmente nos mesmos espaços e formando redes de sociabilidades25, mas ainda assim, os 

livres buscavam formas de se diferenciar, pois o status e a fidalguia, eram os modelos ideais 

tridentinos.  

A cultura ibérica foi marcada principalmente pelos valores da Igreja Católica, pós Concílio de 

Trento (1545-1563), cujo objetivo era restaurar a fé católica, além de ampliá-la sob o recrutamento 

de novos fiéis, e foi nesse período que muitas Ordens Religiosas e Irmandades foram criadas e 

expandidas pelo mundo, os sacramentos ganharam muita importância no modo de se professar a fé. 

A partir desse contexto, a figura da mulher foi idealizada sob a imagem da Virgem Maria, salientando 

os papéis sociais determinados pelos gêneros. O ócio e o luxo eram sinônimos de prosperidade, e 

serviam para diferenciar as pessoas mais nobres, das provenientes da plebe. No entanto, esse conceito 

                                                             
23 SILVA, Kalina Vanderlei. A gente de cor e a vida urbana açucareira: cotidiano e instituições em Pernambuco e Bahia 
nos séculos XVII e XVIII. IN: Fragmentos de Histórias do Nordeste: Visões Socioculturais do Mundo Açucareiro ao 
Sertão. Recife: EDUPE, 2012. p. 101. 
24 Ibid. 
25 A autora apresenta as possibilidades de alforria nas vilas e cidades açucareiras, sob a perspectiva de RUSSELL- 
WOOD. Escravos e libertos no Brasil Colonial. 
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sofreu alterações no mundo colonial, pois geralmente era designado para as pessoas de cor, e não ao 

que realmente significava nos padrões metropolitanos. 

As Irmandades negras reuniam confrades livres e escravos, e serviram de palco para vivência 

e interação social dos grupos então marginalizados politicamente, e ali poderiam exercer sua fé, aliada 

aos elementos das suas culturas tradicionais, como as Coroações dos Reis e Rainhas do Congo. 

Podemos concluir que o objetivo do trabalho visa analisar a realidade de Pernambuco no contexto 

correspondente aos séculos XVII e XVIII, mais precisamente entre 1674 à 1750, sob a perspectiva de 

um grupo social inserido nas vilas e cidades do açúcar, os integrantes de cor das confrarias leigas, 

mais especificamente às mulheres que faziam parteda Irmandade do Rosário do Recife, analisando 

os papéis sociais exercidos por elas. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho parte da perspectiva da história sociocultural para a compreensão dos grupos 

sociais que estavam inseridos na realidade de Pernambuco no período colonial, com o enfoque nos 

grupos de pretos que compuseram a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos do Recife, e mais 

especificamente, na perspectiva das mulheres que fizeram parte da confraria, e para o entendimento 

do diálogo entre história e teoria social, serão utilizadas as contribuições trazidas por Peter Burke. 

Além disso serão utilizadas concepções trazidas por Michelle Perrot no que diz respeito ao estudo da 

História das Mulheres. Serão utilizadas as fontes disponibilizadas pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, como o manuscrito da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, com 

documentos que tratam da relação das esmolas dos irmãos para ocupação de cargos definidos por 

gêneros e a realização anual da festividade de Nossa Senhora do Rosário, do período de 1674 ao 1750. 

Eles serão utilizados juntamente com o conteúdo bibliográfico, no qual podemos extrair por base da 

análise das reflexões realizadas por Pinsky acerca das fontes documentais, e que possamos dela tirar 

as respostas necessárias para chegar a obtenção do projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Utilizamos a bibliografia necessária para analisar a realidade presente na América Açucareira, e as 

fontes fornecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como base para a 

realização do trabalho, e a partir deles pudemos ter acesso aos conteúdos que mostravam o 

funcionamento das estruturas coloniais, juntamente com o imaginário social presente no período. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Podemos designar que a contribuição destetrabalho é trazer a perspectiva mulheres negras que 

estavam inseridas na realidade pernambucana colonial, onde geralmente possuíam seu papel social 

pré-determinado de acordo com a realidade tridentina de submissão, porém, a adesão às Confrarias 

representava um meio de ascensão através de cargos constituintes de visibilidade. As mulheres negras 

se enquadravam em uma categoria bastante marginalizada, por conta das influências da sociedade 

escravista. Tendo isso em vista, associando com a atual situação feminina, em que há uma incessante 

busca por representatividade e lutas por direitos de igualdade, o intuito de estudar esse grupo social 

é mostrar uma abordagem diferenciada acerca das relações coloniais existentes nos sécs. XVII e 

XVIII, mostrando que esses indivíduos eram responsáveis por designar relevantes funções dentro das 

Confrarias. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 
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ÁUSTRIA E HOLANDA: PERSPECTIVAS SOBRE A EXTREMA-DIREITA 

EUROPEIA 
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INTRODUÇÃO 

Pensar as questões vivenciadas pela Europa no tempo presente significa refletir sobre uma 

noção de crise multifacetada que, inevitavelmente, repercute na agenda dos partidos políticos de 

diversos posicionamentos. Diante de tal cenário, é perceptível a crescente aceitação a partidos de 

extrema-direita, cujos programas se baseiam fortemente neste estado de instabilidade plural e 

mudanças iminentes no panorama social, político e econômico e cujas posturas se caracterizam por 

serem austeras, conservadoras e exacerbadamente nacionalistas. É o caso de partidos como o Aurora 

Dourada, na Grécia, o Front Nacional, na França, o Jobbik, na Hungria, a Alternativa para a 

Alemanha (AfD), entre outros, os quais dedicam especial atenção à questão migratória na Europa e a 

integração europeia, se portando como eurocéticos e mantendo forte e agressivo o discurso anti-

imigração. 

O projeto aqui apresentadotem por proposta a análise comparada do discurso político do 

“Partido para a Liberdade da Áustria” (FPÖ) e do “Partido pela Liberdade” (PVV), ambos 

caracterizados como de extrema-direita, sendo este último holandês. Frente ao cenário de criseos 

partidos dedicam ampla atenção à questão migratória, dirigindo-se em especial aos imigrantes 

muçulmanos de maneira xenófoba e reforçando princípios ultraconservadores, sob argumentos que 

transmitem uma ideia de superioridade cultural.Este é um projeto que integra o macroprojeto 

intitulado “A Extrema-Direita no Tempo Presente”, sob o qual outros projetos relacionados à temática 

são desenvolvidos. A ascensão da extrema-direita na Europa é uma temática que ocupa espaço nos 

mais importantes periódicos internacionais e que vem sendo estudada por intelectuais de diversas 

áreas do conhecimento, entre historiadores, sociólogos, internacionalistas, cientistas políticos e 

economistas. A discussão realizada no presente projeto reforça os questionamentos e estudos sobre 

os conflitos no Oriente Médio, diplomacias nacionais e, especialmente, sobre o processo de 

integração da União Europeia frente aos problemas enfrentados. A socialização do conhecimento 

adquirido tem por objetivoa reflexão acerca de questões pertinentes à nossa sociedade, em especial a 

questão de alteridade, junto ao autoritarismo e à xenofobia. 
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Estudar a fundo tais problemas significa, portanto, pensar e diagnosticar o nosso tempo, 

voltando-se a uma noção de responsabilidade. Assim, o nosso objetivo consiste em realizar uma 

análise comparada do discurso político dos partidos em questão de modo a caracterizar o processo de 

construção de uma negação de alteridade por parte da sociedade nos países correspondentes, a partir 

da influência do discurso político destes partidos. Os nossos objetivos específicos consistem em 

contribuir para as discussões acerca da extrema-direita no tempo presente, empreender um estudo 

sobre a mencionada negação de alteridade na Áustria e Holanda dentro do recorte proposto, a partir 

do procedimento de análise do discurso, e, por fim, conceituar as categorias “Asylum seeker” e 

“liberdade” no contexto trabalhado. 

METODOLOGIA 

 Partindo do pressuposto de que o discurso político é capaz de construir e reconstruir 

categorias, modificando conceitos presentes na sociedade de acordo com os contextos nos quais está 

inserido, estabelecemos, a partir de um procedimento de análise de conteúdo, as categoriasde 

comparação “Asylum Seekers”, ou refugiados, e “Freedom” (liberdade), recorrentes nos discursos de 

ambos os partidos, em função do problema da negação de alteridade frente à crise multifacetada 

enfrentada, em especial a questão migratória. Assim, a metodologia escolhida consiste na análise 

comparada do discurso político. 

A história comparada ou “comparativismo histórico” procede a partir da proposta do 

historiador francês Marc Bloch, de comparação de “sociedades próximas no tempo e no espaço e que 

exerçam influências recíprocas” (BARROS, 2014), considerando um imaginário social mais 

próximo. Para isso, é necessário um conhecimento aprofundado de ambos os objetos, a partir de 

leituras sobre fontes e bibliografia. Antecede a sistematização da comparação o procedimento 

metodológico de análise do discurso, que deverá compreender as categorias previamente 

estabelecidas em suas essências e subjetividades, para uma posterior conceituação. 

O nosso corpus documental é formado por documentos que transmitem o discurso político 

dos partidos, sendo composto, em primeiro lugar, por jornais de relevância internacional, como o Le 

Monde, El País, The New York Times e BBC. Em seguida, temos os programas dos partidos e 

materiais publicados em inglês pelos departamentos de comunicação dos mesmos. Contamos, 

também, com a possibilidade de acesso a bancos de dados como o daCentral Intelligence Agency 

(CIA) e relatórios formulados pela companhia de inteligência global Stratfore pela própria União 
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Europeia, ambos atualizados sitematicamente. Reconhecemos o cuidado necessário ao analisarmos 

tais fontes, consideradas as suas naturezas e o lugar de fala das mesmas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa, que se iniciou em agosto do corrente ano, segue o cronograma do projeto, de 

acordo com o qual foi estabelecida uma etapa inicial de fundamentação teórica, constituição do 

arquivo de pesquisa e análise do corpus documental. Foi empreendido um estudo aprofundado acerca 

das noções de crise, fundamentais ao nosso problema, havendo sido sistematizada a discussão acerca 

dos seus aspectos estruturais. Deste modo, foram identificados problemas que dizem respeito, em 

larga medida, a um mundo em transformações, no qual as questões que enfrentamos decorrem de um 

processo de globalização que alterou, a título de exemplo, a própria noção de território físico 

(MORIN, 2013), e cujas estruturas democráticas e estatais se encontram abaladas em virtude destas 

mudanças e de problemas inerentes a elas (BAUMAN, 2016). O trabalho foi apresentado oralmente 

no Primeiro Encontro do Laboratório de Estudos em História das Religiões, que ocorreu entre os dias 

26 a 28 de setembro. 

O projeto também foi exposto, de maneira integral, na Semana de História da Universidade 

de Pernambuco, realizada nos dias 27, 28 e 29 de agosto, no campus Mata Norte. O objetivo da 

apresentação foi a socialização da pesquisa em andamento, de modo a interagir com discentes da 

graduação da universidade, bem como da pós-graduação stricto-sensu, discutindo a temática com 

colegas historiadores em formação, professores, mestrandos, doutorandos e discentes de outros 

cursos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até o momento foram reunidas fontes de ambos os partidos, dispostas em jornais, 

departamentos de mídia dos partidos, além de material audiovisual. Este material consiste em 

pronunciamentos, debates, entrevistas e documentos oficiais, além de relatórios da União Européia e 

da agência de inteligência global Stratfor, que apresentam dados e revisões acerca da atuação da 

extrema-direita nos países em questão e em diálogo com o cenário europeu como um todo. Para a 

análise do discurso, nos reportamos aos autores Patrick Charaudeau, Teun Adrianus Von Dijk e 

Michel Foucault, além de recorrermos ao francês Maurice Mouillaud, para uma abordagem sobre o 

jornal enquanto fonte.Até o fim deste ano, outros trabalhos relacionados com o projeto devem ser 

apresentados em pelo menos quatro outros eventos. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 
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INTRODUÇÃO 

O ensino de História Antiga no Brasil durante muitos tempo tinha como objetivo a formação 

moral do indivíduo. Apropriando-se da erudição, das leituras dos textos greco-romanos, do latim e de 

uma visão eurocêntrica da história, assim aAntiguidade foi construída pela historiografia através de 

um viés factual e que a considerava uma História dada, acabada, decorativa e até mesmo exótica. Os 

europeus buscaram nos gregos e nos romanos as referências necessárias pra classificação de um 

antiguidade clássica ou cultura ocidental e estabeleceram no Egito e Mesopotâmia os elementos para 

formação de uma cultural oriental ou pré-clássica.  “Na História Antiga, a tradicional dicotomia entre 

Oriente e Ocidente constitui uma grande narrativa que estrutura toda uma visão eurocêntrica da 

História.”26 

A priori, o eurocentrismo   é refletido nos livros didáticos e nos conteúdos propostos pelo 

material educacional.  Entre os principais problemas encontradosdestacam-se: as simplificações de 

conteúdo, as sociedades persas, hebraica, celta, chinesa dentre outras, quando estão inclusa no livro 

didático, são retratadas em três a cinco parágrafos de formas bastantes simplórias. Dessa maneira, “o 

aluno apenas é informado acerca da existência destas sociedades em lugar de estudá-las e de buscar 

compreende-las.”27    Podemos ainda encontrar problemas como a generalizações de povos e 

conceitos, anacronismo e desatualizações dos materiais didáticos, no caso dos conteúdos de História 

Antiga temos a possibilidade de perceber erros como juízo de valores e de povos distintos da 

antiguidade representado como pertencentes ao mesmo grupo social.   

Nas coleções de história, podemos perceber duas tendências principias ao se estruturar o 

conteúdo de História Antiga: ou se tenta abranger de forma panorâmica todas as civilizações 

antigas orientais e ocidentais ou buscando aproximar o mundo dos contemporâneo do 

passado, remete- se o aproximar o aluno a uma procura das origens de certas instituições 

atuais ressaltando – se o valor das civilizações grega e romana principalmente.28 

                                                             
26 FUNARI, P. P. A renovação da história Antiga. In: KARNAL, L.(Org.).  História na sala de aula: Conceitos, práticas e 
propostas. São Paulo: Contexto, 2010. P. [98] 
27 SILVA, G. V; GONÇALVES, A.T. M.  Algumas reflexões sobre os conteúdos de história antiga nos livros didáticos 
brasileiros.   História e Ensino, Londrina, v. 7, p.  128, out 2001. 
28 Ibid. p. 127 
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Em virtude dessa deficiência, é necessário pelo docente uma a aplicação e contextualização 

de fontes histórica na sala de aula com objetivo de suprir as defasagens dos livros didáticos. Sem 

dúvida o livro didático é necessário; contudo ele não é e nem pode ser o único recurso disponível na 

sala de aula.  Como defende Funari “as estratégias de sala de aula incrementam-se muito, nos últimos 

anos, mas há recursos já conhecidos e que buscam incentivar o aspecto lúdico da atividade intelectual 

e que devem ser incrementados.”29 

Diante do exposto, este trabalho   tem a finalidade de discutir sobre a utilização de História 

em Quadrinho (HQs) como uma ferramenta pedagógica no ensino de História Antiga.  Analisando o 

processo de expansão romana. Abortaremosprocesso de romanização nas seguintes Histórias em 

Quadrinhos de Asterix: Uma aventura de Asterix, O Gaulês; Uma aventura de Asterix – O domínios 

dos deuses; Uma aventura Asterix – o Confronto dos chefes; Uma aventura de Asterix - O papiro de 

César e Uma Aventura de Asterix - Nos Jogos Olímpicos. 

METODOLOGIA 

As aventuras Asterix, são uma coleção de histórias em quadrinhos desenvolvidas por René 

Goscinny e Albert Uderzo. O primeiro fascículo desta coletânea foi publicação em 1961, com o título 

de Aventuras de Asterix, O Gaulês, este fascículo que foi aclamado tanto pelos críticos como pelo 

público grande público.   Atualmente as histórias de Asterix são traduzidas em diversos idiomas e 

representadas nos mais diversificados meios de entretenimento deste jogos digital, animações 

cinematográficas ou filmes live – action.As histórias apresentadas nas obras de Asterix são 

ambientadas nas guerras gálicas, em vez de ilustrar a hegemonia do Império Romano sobre a 

sociedade Celta, a obra produzida por Goscinny e Uderzo satiriza o processo de romanização e 

imagem de Júlio César. Além dessa sátira, as HQs de Asterix fornecem elementos que rementem a 

sociedade romana como: arquitetura das cidades; uniformes dos soldados; organização militar; 

importância do exército para o Império Romano; processo de romanização; conceito de aculturação; 

de civilização e barbárie; elementos da estrutura social e costumes nas aldeias celtas.  

Nas obras Uma Aventura de Asterix, O Gaulês; Uma aventura Asterix – O domino dos Deuses 

e Uma aventura de Asterix - O papiro de César, pretendemos analisar   os aspectos da expansão 

imperialista romana sobre a Gália. Já em Uma aventura de Asterix – o confronto dos chefes proposta 

é discutir a respeito do   processo de aculturação sofrida pelas tribos celtas retratadas na HQ e analisar 

                                                             
29FUNARI, P. P. A renovação da história Antiga. In: KARNAL, L.(Org.).  História na sala de aula: Conceitos, práticas e 
propostas. São Paulo: Contexto, 2010. P.[101] 
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a estrutura sociopolítica tendo como intuído refletir sobre o conceito de tribo apresentado no 

quadrinho analisado em específico.  No desenvolver da trabalhos discutiremos os conceitos de 

civilização e de barbárie ilustrados na HQ Uma aventura Asterix – Nos Jogos Olímpicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas aulas de História, as HQs podem ser utilizadas de distintas maneiras: Para ilustrar aspectos 

e ideias sócias do passado, neste caso seriam utilizadas obras ambientadas em um terminado período 

histórico, nessas obras poderiam analisar o vestuário, a mobília e estilo arquitetônico, nos quais os 

quadrinhos estão sendo baseados. Bons exemplos são: Adeus, chamigo brasileiro, escrita por André 

Toral, história ambientada na Guerra do Paraguai; Chibata! Escrita por Olinto Gadelha e Hemeterio, 

na qual vai abordar Revolta da Chibata; A noiva, produzida por Thony Silas, tem como temática a 

Revolução Pernambucana de 1817; Cumbe, produzida por Marcelo D’Salete, que analisa a resistência 

dos escravos durante o período colonial, na América portuguesa; As Aventura Asterix, produzidas por 

René Goscinny e Albert Uderzo que remetem à Roma Antiga ilustrando aspectos sociedade romana 

; arquitetura das cidades; uniformes dos soldados; organização militar; importância do exército para 

o Império Romano. 

Outra maneira de utilizar as HQs nas aulas de História,  usando como uma fonte  de  discussões 

de conceitos históricos, “as aventura de Conan, o Bárbaro, apesar de ambientada em países fictícios 

e uma época imaginara [...] têm como fonte de inspiração culturas e civilizações que existiram na 

antiguidade, podendo se constituir num excelente ponto de partida para debater e questionar conceitos 

de ‘bárbaros e civilizados’”30 outra obra que pode a vir ser utilizadas para debater conceitos históricos  

, são  As Aventura Asterix,  que apresentam, os conceitos de Estado, Império, aculturação e 

expansionismo. As HQs também podem ser lidas como um registro do período em que foram 

produzidas, analisando e relacionando elementos inserindo na obras com seu ano de produção, 

exemplos são:  As primeiras aventuras do Capitão América, mostrando como o eixo era retratado 

durante a segunda guerra mundial; a corrida espacial, através das aventuras do Quarteto 

Fantástico durante a Guerra Fria; e as próprias Histórias de Asterix. 

CONSIDERAÇÕES  

Podemos concluir que após essa breve discussão sobre os HQs no processo educacional, é 

possível perceber que as histórias em quadrinhos possuem um potencial pedagógico enorme, em que 

                                                             
30 VILELA, T.  Os quadrinhos no ensino de História. In: VERGUEIRO, W.; RAMA, A. (Org.) As Histórias em 

quadrinhos na sala de aula. São Paulo: Contexto. 2005, p. [110] 
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podem contribuir para dinamização da aula. Pois “indiscutivelmente, as revistas de HQ, por fazerem 

parte importante do universo de crianças e jovens, podem ser igualmente utilizadas como ferramenta 

pedagógica criativa e eficiente.”31Logo, “as HQs são uma importante ferramenta em sala de aula e 

podem tornar cada vez mais exitosas na medida em que seu uso e aceitação como tal estejam presentes 

no dia a dia escolar e dos (as) professores (as).”32 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa intitulada “‘Restaurar todas as ‘cousas’ em Cristo’: a Carta Pastoral de Dom 

Sebastião Leme e o projeto de politização do clero na Arquidiocese de Olinda e Recife (1916 – 1921)” 

faz parte de um projeto mais amplo, intitulado “‘Não tenhas medo’: a cultura visionária em Portugal 

e as suas representações no Brasil (1917 – 1942)”. As atividades estão inseridas no Grupo Estudos 

em História Sociocultural da América Latina, na linha de História cultural, religiões e religiosidades, 

tendo como foco os debates teóricos e metodológicos voltados para a História Cultural das Religiões. 

Dentro dessa perspectiva, temos o objetivo de compreender como a Carta Pastoral Saudando 

a sua Archidiocese, publicada em 1916e como os projetos pensados por Dom Sebastião Lemeforam 

fundamentais para a estruturação de um movimento intelectual de afirmação da Igreja Católica em 

um momento de secularização. Sendo assim, buscamos compreender a formação de uma rede de 

pensadores e eclesiásticos que ofereceram apoio às propostas do bispo de Olinda e Recife, as 

atividades dos eclesiásticos e os homens das letras para a formação de uma neocristandade a partir 

das ações do bispo. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste projeto foi necessária nossa a inserção nos debates teóricos e 

metodológicos da História Cultural das Religiões. Para Eliane Moura da Silva, estudar historicamente 

os movimentos e os pensamentosreligiosos significa debater teoricamente as possíveis abordagens 

dentro desta área de estudo. Por isso, compreende-se que é a partir da História Cultural que se 

consegue analisar os fenômenos religiosos em suas construções, com a elaboração de uma forma de 

pensá-los e uma maneira pela qual podem ser compreendidos33.   

                                                             
33 SILVA, Eliane Moura da. Introdução. Religião: da fenomenologia à História. In. SILVA, Eliane Moura da; BELLOTTI, 

Karina Kosicki; CAMPOS, Leonildo Silveira (Org.). Religião e Sociedade na América Latina. São Bernardo do Campo: 

Metodista, 2010. p. 11 – 13. 



 

184 
 

 Diante das abordagens da História Cultural das Religiões é possível compreender as 

afinidades existentes entre o movimento religioso e político executado na Arquidiocese de Olinda e 

Recife na primeira metade do século XX. É fundamental que se perceba que “o religioso informa 

emgrandesmedidas o político, e também o políticoestrutura o religioso”34, ou seja, os poderes se 

utilizam mutuamente para legitimar seus discursos na sociedade. 

A partir da metodologia apresentada, durante a primeira etapa da pesquisa, foram analisados 

alguns periódicos que circularam durante o recorte temporal aqui especificado, como A Tribuna e 

Fronteiras, além da historiografia específica sobre a temática em questão. O material foi analisado a 

partir do aporte teórico, para que se seguissem as investigações com base nas propostas da história 

cultural.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das atividades desenvolvidas, chegamos a algumas discussões que demonstram que 

o movimento de Restauração foi fundamentado e estruturado no Brasil, tanto por meio das medidas 

eclesiásticas, quanto por meio das propostas sociais citadas por Dom Sebastião Leme na Carta 

Pastoral Saudando a sua Archidiocese. Durante os estudos da pastoral, o Bispo de Olinda afirmou 

que por não ser mais um pais Católico, o Brasil estaria ameaçado de um “grande mal” e destacou as 

possíveis medidas eclesiásticas e sociais para a resolução deste problema.  

Na verdade, os catholicos, somos a maioria do Brasil e, no entanto, catholicos não são os 

principios e os orgams da nossa vida politica. Não é catholica a lei que nos rege. Da nossa fé 

prescindem os depositários da autoridade. Leigas são as nossas escolas, leigo o ensino. Na 
força armada da Republica, não se cuida de Religião. Enfim, na engrenagem do Brasil official 

não vemos uma só manifestação de vida catholica. [...] Eis o grande mal. Grande mal, não ha 

duvida, porque importa no menosprezo inadmissivel dos nossos deveres para com Deus, a 

sociedade e a patria, deveres religiosos e sociaes. 35 

 

Dentro deste contexto é notável a sua preocupação com esse mal, que, segundo o Bispo, teria 

como principal causa a Ignorância Religiosa. Dom Sebastião Leme retrata a Ignorância não apenas 

por parte daqueles que se afirmavam católicos, mas também no meio intelectual, como afirma no 

trecho: “tal ignorancia não se encontra apenas nas ultimas camadas populares, mas grassa também 

nos centros intelectuaes, onde espíritos ha dotados, aliás, de peregrina erudição. Dahi, a falta da fé.”36. 

                                                             
34COUTROT, Aline. Religião e Política. In. Rémond, René. Por uma História Política. Rio de Janeiro: FGV, 2003.  p. 335. 

35 LEME, Dom Sebastião. Carta Pastoral Saudando a sua Archidiocese. Petrópolis: Typ. Vozes de Petrópolis, 1916. 

p. 5 – 6.  
36 LEME, Dom Sebastião. Carta Pastoral Saudando a sua Archidiocese. Petrópolis: Typ.Vozes de Petrópolis, 1916. pg. 

24. 
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Eis que surge a proposta de criação de uma intelectualidade católica para a legitimação do discurso 

religioso no meio intelectual brasileiro, bem como a reafirmação do projeto de recatolização no país.  

Dentre as propostas realizadas pelo Bispo de Olinda e Recife como forma de amenizar o 

problema, debruçamo-nos, por exemplo, com a coluna Leitura, temática cuja abordagem também é 

possível de se observar nos jornais católicos analisados durante a pesquisa. Na Carta pastoral de 1916, 

Dom Sebastião Leme explicou que a leitura é um precioso meio de instrução religiosa, pois era um 

veículo de fácil propagação; “[...] o apostolado da verdade e do bem não pode limitar-se á palavra 

falada. Esta é passageira e momentanea” 37; “[...] em quasi todos os países da Europa, a doutrinação 

oral é acompanhada da prégação impressa” 38; e afirma também que as pessoas possuíam “fome de 

leitura” naquele período. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante as análises de todo o material estudado, chegamos a algumas considerações parciais, 

onde percebemos que o movimento de Restauração Católica surgiu com o intuito de orientar os 

religiosos para a sacralização da política, com a politização do clero e o combate aos “perigos de uma 

nação laica”. Também notamos que a Carta Pastoral Saudando a sua Archidiocese, elaborada por 

Dom Sebastião Leme, apresentou o objetivo principal de realizar uma análise da situação econômica, 

política e social do Brasil, com propostas de soluções religiosas. 
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INTRODUÇÃO 

A implementação da política cultural laicista se deu em Portugal no ano de 1910, e tinha 

como objetivo encerrar as atividades religiosas no país. Para cumprir as determinações jurídicas e 

fugir das ações anticlericais dos governantes e populares portugueses, os membros da Companhia de 

Jesus se exilaram em vários países. A escolha pelas cidades brasileiras se configurou devido língua 

em comum, os laços históricos, as redes de comunicação com outros lusitanos que estavam no país 

(VITÓRIO, 2015), mas, sobretudo, pela ideia de o Brasil não apresentar problemas entre o poder 

político e religioso, o que colaborou para a vinda de alguns membros da hierarquia católica 

portuguesa.  

Após se instalarem em terras brasileiras, os Jesuítas receberam solicitações para o 

aproveitamento dos seus religiosos no âmbito educativo, uma vez que se tratava de educadores entre 

os mais qualificados, tanto para formação primária e secundária, quanto para a formação do clero. De 

tal maneira, várias instituições de ensino foram estabelecidas no Brasil pela Companhia de Jesus, no 

entanto, durante a pesquisa abordamos especialmente a sua missão educacional realizada no Colégio 

Manuel da Nóbrega no Recife. 

Para cumprir as ações pensadas para o Recife, em 1917 durante a gestão de Dom Sebastião 

Leme - bispo de Olinda e Recife - foi o principal articulador dos projetos dos jesuítas. Nas questões 

educacionais, o religioso não se limitou à implantação apenas de uma instituição de ensino básico, 

mas apoio a organização de ações educativas para os diversos níveis de formação (MOURA, 2016, 

p. 196). Os objetivos para a organização de uma instituição de ensino foram apresentados na Carta 

Pastoral publicada pelo religioso quando assumiu a Arquidiocese de Olinda e Recife. Para Dom 

Sebastião Leme, “E’ evidente, por isso mesmo, que o Episcodo e o Clero não se podem desinteressar 

pelos destinos da escola. Trairíamos a nossa missão de pastores. Official ou não, a escola não pode 

prescindir do ensino christão” (LEME, 1916, p. 188). Com isso o superior da Missão, Pe. Gonçalves 
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enviou treze jesuítas (seis Padres, um Escolástico e seis Irmãos) (AZEVEDO, 1986, p.115) para a 

fundação de uma instituição com espaço de educação católica sob o controle desses religiosos.   

Inaugurado em 19 de março de 1917, o Colégio Manuel da Nóbrega foi considerado o local 

de circulação dos intelectuais – representa um lugar sócial (CERTEAU, 2000)muito significativo 

para uma análise da elite, educacional e cultural. Para a construção das ações dos intelectuais católicos 

no meio social é necessário de três fatores determinantes, o itinerário individual dos personagens, as 

gerações as quais esses personagens estão integrados, as redes e os locais de sociabilidade em que 

estão inseridos (MOURA, 2015, p.53). Por isso, olhamos o colégio como espaço de aplicação da 

recatolização por parte dos intelectuais católicos com falas inseridas no seu tempo, pois eles, são 

indivíduos com vocação para a arte de representar, quer se trate de falar, escrever e ensinar (SAID, 

1995, p.29).   

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do projeto, estamos inseridos nos debates teóricos e metodológico 

da História Cultural das Religiões, analisando pelo viés do conceito de causalidade, ou seja, o agente 

que liga dois processos, sendo um a causa e outro o efeito. Neste caso, o episódio ocorrido em 

Portugal e, respectivamente, como se deu o desenrolar deste evento no Brasil, mais precisamente na 

cidade do Recife. Em relação às análises qualitativas, segundo Creswell, “eles se baseiam em dados 

de textos e imagem” (CRESWELL, 2007, p.184,188), portanto, esta pesquisa tem como caráter 

qualitativo, a partir da análise textual histórica e no que diz respeito ao caráter quantitativo, 

abordaremos dados que mostra a entrada e saída de alunos, para informar às gestões que foram 

positivas ou negativas no desenvolvimento do colégio no recorte estabelecido. 

Para Eliane Moura da Silva, estudar historicamente os movimentos e os pensamentos 

religiosos significam debater teoricamente as possíveis abordagens dentro desta área de estudo. Por 

isso, compreendemos que é a partir da História Cultural que conseguimos analisar os fenômenos 

religiosos em suas construções, com a elaboração de uma forma de pensa-los e uma maneira pela 

qual podem ser compreendidos (SILVA, 2010, p.11-13). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dedicamo-nos a catalogação e análise dos Jornais Boletim Arquidiocesano e Voz do 

Nóbrega, assim como das fontes coletadas, tanto das pesquisas no Arquivo Público Estadual Jordão 

Emerenciano, quanto das referências bibliográficas. Enfatizamos que uma das dificuldades 

encontradas foi o processo de conservação das fontes históricas. Muitos dos periódicos solicitados 
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não estão disponíveis, devido as suas condições de uso, o que tem dificultado a continuidade do 

trabalho.  

Durante o trabalho conseguimos visualizar a funcionalidade do Colégio Manuel da Nóbrega 

e as suas aplicações para a missão cultural implementada pelos membros da Companhia de Jesus no 

Brasil. Neste sentido, também visualizamos a importante do espaço educacional para o projeto de 

recatolização das instituições e da sociedade na primeira metade do século XX.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inserção do culto a Nossa Senhora de Fátima, a colaboração com o projeto de Restauração 

Católica, liderado por Dom Sebastião Leme, e a organização de uma nova prática eclesiástica foram 

os principais elementos deixados pelos eclesiásticos no cenário cultural e social da cidade. A igreja 

foi erguida no terreno onde também se localizava o Colégio Manuel da Nóbrega, tornando-se um dos 

principais locais de circulação dos intelectuais católicos da cidade (AZEVEDO, 1986. p. 125).  

Deve-se destacar que as atividades educacionais não foram apenas os únicos projetos 

desenvolvidos por nossos personagens entre as suas ações. A atuação dos jesuítas no Recife 

contribuiu para a modificação das estruturas devocionais, educacionais e sociais da região. Com os 

seus projetos, parte da população contou com uma nova estrutura de fé e educação, que era 

direcionado aos aspectos públicos e privados do cotidiano dos cidadãos. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 

Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA). 
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INTRODUÇÃO 

 

Este projeto visa trazer uma abordagem e uma reflexão sobre o ensino de História Antiga 

diante de um mundo onde as inovações tecnológicas e novos conhecimentos surgem constantemente. 

Segundo Boris Kossoy (2001, p. 30), “existe um aprisionamento multissecular à tradição escrita como 

forma de transmissão do saber”, impossibilitando assim o uso de novos métodos para ensinar História. 

Apesar de Kossoy não trabalhar especificamente com o ensino de História, suas palavras podem ser 

aplicadas à problemática que envolve a limitação de recursos para a transmissão e a construção do 

saber histórico. 

Partindo dessa problemática, a proposta de utilização de outras táticas e fontes para promover 

uma forma diferenciada para o ensino da Antiguidade surge como ideia inovadora. Neste trabalho, a 

utilização dos quadrinhos em sala de aula será discutida como alternativa para proporcionar uma 

aprendizagem dinâmica e reflexiva. 

METODOLOGIA 

Para o aprofundamento na temática que envolve a utilização nos quadrinhos em sala de aula,o 

trabalho contarácom leituras teóricas acerca dos quadrinhos – Scott McCloud (2005), José Maria 

Neto (2016), Paulo Ramos (2014), Túlio Vilela (2005) e Waldomiro Vergueiro (2005) – como auxílio 

de compreensão.Dessa forma, os quadrinhos atuarão como um mediador cultural, levando os alunos 

a construírem suas visões da História Antiga a partir desse contato. 

Sobre a proposta de novos métodos de ensino de História Antiga, aquilo que Pedro Paulo 

Funari (2005) chamou de “renovação do ensino da História Antiga” terá valor imprescindível para a 

discussão: novas estratégias de ensino, incentivando o aspecto lúdico do aprendizado e da pesquisa, 

a produção de conhecimento histórico sob a capa da espontaneidade, da brincadeira. Além de Funari, 

José Maria Neto (2014), Circe Bittencourt (2011), Holien Bezerra (2005), Maria Auxiliadora Schimdt 

(2014) e Karina Serrazes (2014) também contribuirão para a fundamentação teórica sobre novas 

propostas para o ensino de História. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido ao fato de que os “quadrinhos, os mais fidedignos como os nem tanto, ao recriar o 

passado, são sempre agentes de construção de cultura histórica”39 – a cultura histórica construída no 

meio cotidiano dos estudantes, que os nortearão através da memória histórica – o profissional de 

História Antiga deve estar atento ao uso dos quadrinhos em sala de aula. É o professor quem deve 

mediar a leitura dos quadrinhos, chamando atenção às imprecisões históricas contidas nos quadrinhos, 

por exemplo. Como bem salientou José Maria Neto, apesar de haverem imprecisões em determinadas 

obras, “ao invés de provocar a rejeição da obra na sala de aula, elas devem, pelo contrário, servir ao 

aprendizado”40. Porém, a intervenção do professor é imprescindível no momento do aprendizado, 

tomando os “erros” como ponto de partida para “informações historicamente corretas”41 e discussões, 

contribuindo de forma positiva para construção do conhecimento histórico. 

Conforme discutido anteriormente, as histórias em quadrinhos possuem um potencial 

pedagógico ímpar se bem utilizado pelo profissional de História, fornecendo ao professor que lida 

com a leitura dos quadrinhos “amplas oportunidades de envolvimento com seus alunos”42. 

Quadrinhos que buscam representar a Antiguidade – construtores, portanto, de uma cultura histórica 

– servem ao propósito da aprendizagem sobre o período representado. Ademais, quadrinhos que 

dialogam com as fontes clássicas expandem as discussões em sala de aula. Nesse grupo, destaca-se a 

Graphic Novel “Os 300 de Esparta”, de Frank Miller43. 

 Lançado em 1998, em 5 edições pela Dark Horse Comics, o quadrinho retrata o episódio da 

Batalha das Termópilas (480 a.C.) durante as Guerras Médicas, entre gregos e persas. No universo 

criado por Frank Miller, os guerreiros espartanos são representados como bravos guerreiros, corajosos 

e defensores da liberdade, lutando contra um inimigo – neste caso, os persas – que veio para subjugar 

a Hélade e os helenos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta do uso das imagens e das histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica 

vem ao encontro dos diálogos estabelecidos ao longo das últimas décadas entre os vários campos da 

                                                             
39 NETO, 2016, p. 134. 
40 Idem, p. 134. 
41 VILELA, 2005, p. 121. 
42 NETO, 2016, p. 135. 
43 Nascido em 1957 em Olney, Maryland (EUA), é quadrinista e artista, autor de obras consagradas, como Batman: o 
Cavaleiro da Trevas (1986), Demolidor: A queda de Murdock (1986) e Sin City (1992) 
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historiografia, e que se cristalizam no plano comum do Ensino da História: atravessa transversalmente 

os conhecimentos (da Antiguidade à Contemporaneidade, através da imagem e da fotografia) no 

intuito de provocar a reflexão e o debate nos futuros professores de História, estimulando-os à 

reflexão enquanto sujeitos no mundo e atentos ao seu futuro papel como produtores de conhecimento 

e formadores de pessoas. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho aborda o Projeto de Extensão Rádio Malungo, idealizado e promovido por 

estudantes do Campus Mata Norte a partir de uma demanda formativa em meio aos movimentos 

político-sociais de ocupação estudantil de escolas e universidades, ocorridos em 2016.  

Desde 2006 que movimentos anti-sistêmico, demostrando insatisfação com a ordem político-

econômica e seus impactos sociais, emergem no mundo. Dentre eles, podemos citar a revolta dos 

pinguins no Chile, Movimento anti CPE na França, a primavera árabe, os indignados na Espanha, o 

Occupy Wall Street. No Brasil, desde 2015 o movimento de ocupação de escolas, conhecido como 

“primavera secundarista”,  acontecia como forma de protesto de reestruturação de redes de ensino, 

provocando fechamento de escolas e de pedido pela CPI da merenda, diante de indícios de corrupção 

e desvio de verba da merenda, chamada “CPI da máfia da merenda”.  

Assim, as ocupações das escolas e institutos e universidades tornou-se o principal instrumento 

de luta e resistência de jovens contra medidas impostas pelo governo interino para reforma do ensino 

médio e congelamento dos investimentos em áreas estratégias, como educação, saude e seguridade 

social. No ápice do movimento, mais de 1.000 instituições escolares públicas ocupadas em 21 estados 

do Brasil. 

 A mídia hegemônica, em vários momentos, tentou desqualificar o movimento, sem nos 

oferecer um panorama geral do movimento, voltando-se muitas vezes à criminalização de seus 

participantes. Diante disso, a mídía alternativa ganhou espaço entre os estudantes envolvidos no 

movimento Ocupe. 

Para John Downing (2002), em seus trabalhos sobre as mídias ativistas, diz que esse tipo de 

mídia é, geralmente, em pequena escala e podem assumir formas diversas, elas constituem uma visão 

alternativa às mídias hegemônicas, suafunção é de permitir a expressão pública e seu conteúdo é 

determinado por uma perspectiva anti-hegemônica.  

mailto:ge2094@gmail.com
mailto:marconnykarlos@hotmail.com
mailto:doriele@hotmail.com
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Melo Silva (2007) mostra que falar de comunicação alternativa no Brasil e na América Latina 

é discutir as formas alternativas de comunicação que nasceram dos movimentos populares nos anos 

70 e 80. Por isso, a comuncação alternativa é participativa, horizontal, dialógica e no seu aspecto 

político visa a permitir uma forma de expressão da população excluída, no seu processo de 

mobilização e de participação política (MELO SILVA, 2007). Mas a mídia alternativa tem objetivos 

mais amplos, tais como a mobilização popular, a educação política, a manifestação cultural, 

constituindo-se um canal para expressar as reinvidicações, os conteúdos crítico-emancipatórios e a 

construção de novas culturas políticas. É dessa forma que acreditamos que a educomunicação 

corresponde aos princípios e objetivos de uma mídia alternativa, emancipatória e democrática.  

Os projetos de extensão universitária não podem ser pensados fora do seu tempo, eles são 

inseridos em um contexto social preciso, e esse contexto determina as relações comunicativas 

entre os sujeitos. Os princípios que regem a educomunicação parecem-nos indissociáveis da 

extensão universitária, do protagonismo juvenil e da coesão social. (ANDRADE-

DUVERNOY; REGNIER, 2012, p.149) 

Nesse sentido, o projeto de extensão Rádio Malungo nasceu durante o movimento de 

ocupação da Universidade de Pernambuco, partindo da demanda real dos estudantes envolvidos no 

movimento, como também daquelas que desejavam saber mais sobre o movimento e sua 

renvidicações. Seu principal objetivo é produzir programas radiofônicos para difundir, historicizar e 

expandir as vivências do Campus Mata Norte. 

OBJETIVO 

Compartilhar/Demonstrar ações fundamentadas nos princípios da educomunicação que permitem 

uma formação profissional implicada com a justiça social e os direitos humanos. 

METODOLOGIA 

O viés metodológico foi definido pelos princípios da educomunicação. Epistemologicamente 

este conceito é expresso no Brasil de forma muito mais ampla que no exterior, ultrapassando o 

desenvolvimento de uma “postura crítica face às mídias”, e avançando para a criação de ecossistemas 

comunicativos. (ANDRADE-DUVERNOY, 2015) 

Durante o projeto, as noções básicas introdutórias sobre produção de programas para rádio 

são abordadas pelo uso dos equipamentos disponíveis na sala/estúdio da UPE na Rádio: computador 

conectado a internet, mesa de som, caixas de som, softwares gratuitos (Audacity), microfones.  

A Rádio Malungo é formada por estudantes regularmente matriculados nos cursos de História: 

Gabriel Ericssom,Juan Bruno, Marcone Carlos,Sarah Silva de Lima eTúllio Henrique ; de Geografia: 

Júlio Roberto; e de Pedagogia: César Augusto. As etapas de produção e difusão foram: Reunião da 
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equipe para definir a pauta da semana e programação do dia, definição do tema e do convidado, 

redação do roteiro, chamadas, programação, realização de entrevista e mesa, gravações de seminários 

e mesas redondas, com a devida autorização do ministrante, gravação das vinheitas e chamadas pelo 

locutor, edição do material, transmissão no Campus Mata Norte através dos alto-falantes na área de 

convivência, transmissão via streaming, na Webcast Rádio Malungo, divulgação dos programas nas 

redes sociais.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os programas difundidos, podemos destacar: depoimentos de apoio recebidos, relatos 

de professores da rede pública de educação sobre os impactos da PEC do teto dos gastos, entrevistas 

com professores do Ensino Superior sobre: impactos da Reforma do Ensino Médio na formação de 

professores, movimentos sociais, constitucionalismo e mobilização social, processos de resistências, 

formação política, processos democráticos e cidadania, legislação e políticas educacionais, 

representações sobre o poder, inconstitucionalidade da PEC do teto dos gastos e o projeto de lei 

Escola sem partido; trechos de aulas-públicas, palestras e mesas-redondas realizadas por professores 

no Campus Mata Norte; cobertura de atos públicos nas cidades de Nazaré da Mata, Limoeiro e Recife; 

transmissão direta da manifestação nacional ocorrrida em Brasília no dia 13 de dezembro de 2016 

(data da votação da PEC 55 no Senado), com a cobertura realizada por um integrante de nossa equipe; 

depoimentos de estudantes sobre o carater educativo dos movimentos estudantis e sociais, 

particularmente as aquisições durante o movimento de ocupação.  

Cada programa, com cerca de 10 a 15 minutos de duração, era composto por: vinheta da rádio, 

chamadas do programa, convidado, programação de atividades no campus, e por fim, os canais de 

comunicação com a rádio e música.  

De modo geral, este projeto proporcionou uma produção de conteúdo, baseado-se na autoria 

e na autoexpressão. Uma metodologia focada na expressão dos estudantes deve ser capaz de estimular 

o pensamento crítico, o compromisso social, a ética e uma aprendizagem prático-reflexiva em 

ambiente participativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A relevância social deste projeto se dá pelas ações que permitiram enfatizar o conhecimento 

e a compreensão das mídias e da informação para discursos democráticos e para a participação social, 

disseminando histórias, ideias e informações pautadas na responsabilidade social, ética e valores 

pluralistas. Além disso, o projeto permite um registro na memória institucional das vivências do 
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Campus Mata Norte, contribuindo para a memória coletivas dos diferentes atores da comunidade 

acadêmica.  

Acreditamos que as ações que se apóiam nos ideais da educomunicação podem contribuir na 

formação de profissionais comprometidos com a justiça social e os direitos humanos. Nesse processo 

de desenvolvimento do protagonismo juvenil, ampliando as possibilidades de formação humana e 

profissional.  

ÓRGÃOS DE FOMENTO 

PFA- SETORIAL DE EXTENSÃO- CAMPUS MATA NORTE 
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Palavras-Chave: História, teatro-grego, ensino. 
 

INTRODUÇÃO 

O trabalho proposto visa analisar de forma reflexiva e inovadora para o ensino de História 

Antiga. Tendo em vista que, a elaboração desta pesquisa aspira despertar o espírito crítico e 

investigativo do indivíduo, mas para que isso ocorra no caso em tela, é necessário que o profissional 

de História se aproprie de métodos distintos, a fim de estimular a atenção dos alunos viabilizando 

despertar o interesse pelas temáticas abordadas. Na pesquisa, as utilizações de peças gregas teatrais 

serão um elo entre o conhecimento, a atualidade e o passado, proporcionando-lhe uma visão de um 

recorte peculiar e congruente. O teatro grego apresentado na investigação aspira de forma atrativa um 

espaço dentro do ambiente escolar, objetivando promover a atenção dos discentes para 

particularidades que existiram na antiguidade grega e que passam despercebidas na rotina estudantil, 

como por exemplo, a religião e religiosidade grega. Os educandos poderão identificar dentro das 

peças gregas diversos elementos como: os papéis sociais, política, indumentárias, sentimentos, o 

sentindo que a religião e a religiosidade tinha na vida dos gregos, como era a forma de veneração, o 

que seriam as libações e etc. De modo, que as análises extraídas das peças em sala de aula, propiciem 

ao estudante um conhecimento amplo diante daquilo que lhe foi proposto a analisar. 

Concomitantemente, serão ensejadas reflexões com o propósito de exercitar a leitura, bem como 

compreender e interpretar os fatores relacionados e estudados dentro deste processo. Por fim, uma 

das maiores pretensões é estabelecer uma ponte de promoção do conhecimento oriundo da análise 

das peças evidenciando os fatos, personagens, experiências relacionadas com o tempo passado e 

contemporâneo. Dentre as suas nuances, o teatro Grego também possibilita despertar nos indivíduos 

a busca pelo conhecimento, bem como fortificar a construção do saber.  

METODOLOGIA 

Para o aprofundamento na temática que envolve a utilização do Teatro Grego na 

Escolacontaremos com leituras teóricas voltas as novas práticas pedagógicas, servindo como 

ferramenta para construção do saber, tomando como precipício a analise detalhada das peças e 
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posteriormente a encenação dentro do âmbito escolar. A literatura e o teatro grego formarão um elo 

entre o passado e o presente, diferente da aula que segue o modelo de se prender ao livro didático, 

que torna o passado restrito a alguns fatos. A partir do estudo da peça, o aluno poderá aprender e 

explorar suas curiosidades, a literatura fortalecerá o conhecimento do aluno, pois irá expressar o modo 

de agir das pessoas, costumes e determinados valores da época. Tomando como base o que Pedro 

Paulo Funari (2005) chamou de “renovação do ensino da História Antiga” abordando as novas 

práticas pedagógicas de ensino, de forma criativa, incentivando o aspecto lúdico da aprendizagem. 

Além de Funari, José Maria Neto (2014), Circe Bittencourt (2011), Selva Guimarães Fonseca (2003) 

também partilham da ideia de interdisciplinaridade como forma atrativa de ensino, possibilitando 

abertura a outras formas de construir conhecimento em sala de aula.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trabalhar com analises de peças faz com que o individuo adentre a um espaço que antes fora 

vista como algo totalmente diferente do seu tempo, que as práticas em momento algum se 

relacionariam. É com base na soma da literatura a História que percebemos a importância da 

religiosidade no ensino de História Antiga, apontando a utilização do teatro grego como ferramenta 

de ensino para a história, principalmente em abordagens voltadas à temática religiosa grega, trabalhar 

o conceito de religião e religiosidade a partir dos documentos do teatro grego e executando um festival 

de teatro grego com os alunos da escola com apresentação teatral de peças gregas adaptadas.  

O aluno precisa conhecer e se tonar parte do teatro grego, tendo como primeiro passo a 

transformação da peça em documento. Nessa primeira etapa o aluno irá explorar a peça que lhe foi 

proposta, conhecendo os personagens e os diálogos, buscando entender os motivos e o porquê das 

determinadas situações que são apresentadas, explorando a historiografia e as criticas literárias. O 

profissional precisa instigar o aluno a se questionar e buscar entender o porquê, por quem e para quem 

a peça foi feita. Mostrando também qual público ela procurava atingir.  Ao fim dessas duas etapas 

vem a terceira que será a adaptação, na qual o profissional irá buscar fazer a primeira adaptação da 

peça em prol da melhor compreensão dos alunos para que eles possam realizar a sua, ou seja, o 

professor fará os primeiros recortes da peça, retirando trechos que supostamente irão complicar o 

educando.  Depois os alunos terão mais uma vez o contato com a peça, no qual irão realizar as suas 

adaptações, é preciso que o professor permita que o aluno se aproprie da peça, do documento 

trabalhando seus contextos.  Consequentemente o aluno juntamente com seu professor poderá 
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escolher uma forma de apresentar a sua adaptação, seja ela em forma de leitura dramatizada ou 

a  apresentação da peça em si. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa aborda os diferentes métodos de se ensinar a História antiga, construindo relações 

com a interdisciplinaridade. O uso do Teatro Grego nos faz despertar para soma da literatura com o 

ensino de História, trabalhando de forma minuciosa particularidades que são pouco trabalhadas no 

âmbito escolar. Deslocar nosso olhar para o olhar amplo acerca da História, nos permite compreender 

o meio como uma totalidade, a soma de inúmeras ações, produtos das ações de um coletivo. 

Compreender as sociedades como formadoras de suas culturas, as quais muitos vestígios permanecem 

em nossa atualidade, sabendo comparar e analisar o que se difere e se associa. 
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Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) Pesquisa – UPE-CMN   

REFERÊNCIAS  

ÉSQUILO. Oresteia: Agamêmnon. Coéforas. Eumênides Trad. Jaa Torrano. São Paulo: 

Iluminuras, 2004. 

BEZERRA, Holien Gonçalves. Ensino de História: conteúdos e conceitos básicos. In: KARNAL, 

Leandro (Org.) História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 

2005. 

FUNARI, Pedro Paulo. “A Renovação da História Antiga” In: História Na Sala De Aula 5 ed. São 

Paulo, SP: Contexto, 2008, p.95-107; 

FUNARI, Pedro Paulo. A renovação da História AntigaIn: KARNAL, Leandro (Org.) História na 

sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2005.   

FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da História Ensinada. 13º Ed. Papirus. São Paulo, 2012. 

FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de História. Campinas, SP: Papyrus, 

2003. 

FONSECA, Thais Nívia de Lima e. História e ensino de História. 2 ed. Autêntica. Belo Horizonte, 

2016. 

GUARINELLO, Norberto Luiz. História Antiga São Paulo: Contexto, 2013, p. 7, 8.    

LIMA, S. C. F. de. O livro didático de História: instrumento de trabalho ou autoridade 

"científica"? História e Perspectivas, Uberlândia, n. 18/19, p. 195-206, 1998. 



 

202 
 

NETO, José Maria Gomes de S. O teatro ateniense na formação do historiador. Boletim Historiar, 

Santa Catarina, n. 4, p. 3-19, jul./ago. 2014. 

SILVA, Eliane Moura da O Espiritualismo no Século XIX: reflexões teóricas e históricas sobre 

correntes culturais e religiosidade IFCH/UNICAMP, Col Textos Didáticos n. 27, Campinas, 1999. 

SILVA, Eliane Moura da. Religião, Diversidade e Valores Culturais: Conceitos teóricos, e a 

educação para a cidadania. Revista de Estudo da Religião- REVER. [ on-line ]. Edição 4. São 

Paulo. Ed. PUC. 2004. Disponível na internet: <http://www.pucsp.br/rever/rv2_2004/t_silva.htm> 

acesso em: 14 Mai. 2017 

SILVA, Lisiana Lowson Terra da; GONÇALVES, Jussemar Wliss. O ensino da história antiga: 

algumas reflexões. XXVIII Simposio Nacional de História. Florianopolis. 2015. SILVA, Marcos 

Antônio da; FONSECA, Selva Guimarães. Ensino de História hoje: errâncias, conquistas e 

perdas. 2010. Disponível em: <http://edmundomonte.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Ensino-

de-Hist%C3%B3ria-hoje-err%C3%A2ncias-conquistas-e-perdas.pdf>  Acesso em: 28 Out. 2016. 

VERNANT, Jean Pierre. Mito e Religião na Grécia Antiga. Trad. Joana D’Avila Melo. Ed. WMF 

Martins Fontes. São Paulo, 2006. 

VERNANT, Jean Pierre; NAQUET, Pierre Vidal. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. Ed. 

Perspectiva, 2 ed. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pucsp.br/rever/rv2_2004/t_silva.htm
http://edmundomonte.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Ensino-de-Hist%C3%B3ria-hoje-err%C3%A2ncias-conquistas-e-perdas.pdf
http://edmundomonte.com.br/wp-content/uploads/2017/04/Ensino-de-Hist%C3%B3ria-hoje-err%C3%A2ncias-conquistas-e-perdas.pdf


 

203 
 

4.LETRAS & 
MESTRADO 
PROFISSIONAL EM 
LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

204 
 

UM NOVO OLHAR SOBRE A LEITURA EM SALA DE AULA  
 

Janaína de Farias Santana¹(janaina.pe94@gmail.com); Lucielle de Farias 

Silva²(LucielleS95@gmail.com). 
1Estudante de graduação do Curso de Licenciatura em Letras da UPE; 2 Estudante de graduação do Curso de 

Licenciatura em Letras da UPE. 

Palavras-Chave: Relato de Experiência, Leitura,Sala de Aula, Inglês. 
 

INTRODUÇÃO 

 Este resumo trata-se de um relato de experiência de estudantes do curso de Letras, que 

buscando aperfeiçoar cada vez mais suas práticas em sala de aula, ousaram na tentativa de fazer da 

leitura uma das maiores aliadas dos alunos em suas vidas. 

Fazer com que o aluno se torne um leitor ativo e que pratique a leitura por prazer e não por 

obrigação, tortura ou para o alcance de um simples objetivo escolar, é uma das maiores dificuldades 

dentre os professores, independentemente de sua área de atuação, seja em rede pública e privada. A 

leitura deixou de ser um lazer entre os jovens e adultos para ser uma obrigação sem sentido após a 

escola.  

Foi observando essa carência por parte dos alunos e determinadas a estimular novos leitores, 

que tomando por base uma experiência vivida por uma das autoras no Canadá em seu período de 

intercâmbio, como também, baseando-se nos capítulos sobre leitura em sala de aula do livro “Aula 

de Português” de Irandé Antunes, podendo as dicas e observações serem aplicadas em aulas de 

qualquer disciplina, que dentro das aulas de língua inglesa ministradas por uma das autoras foram 

criados os “Minutos da Leitura”, onde a única exigência era que os livros escolhidos fossem de 

autores de países de língua inglesa. 

Segundo Antunes (2003), além de um prazer estético, a leitura é o acesso a um conhecimento 

produzido e, ainda, as qualidades da escrita. Qualquer que seja o texto literário, ele fornece não apenas 

lazer, mas, apenas pelo ato da leitura, o texto tem a capacidade de mexer com outras tantas estruturas, 

gramaticais ou não, que entrega ao leitor um tipo de conhecimento e aprimoramento através do 

pensar. Afinal, o estudante ao ter uma leitura motivada passa a ter uma chance maior de desenvolver 

uma leitura crítica seja ela para “pura curtição” ou não.  

“A leitura depende não apenas do contexto linguístico do texto, mas também do contexto 

extralinguístico de sua produção e circulação.” (ANTUNES, 2003, Pag.77). 

  

METODOLOGIA 
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          A atividade foi desenvolvida com duas turmas de alunos do 2º ano do Ensino Médio, em uma 

escola de regime semi-integral, em aulas extracurriculares de língua inglesa. Para realização dessa 

atividade, foram disponibilizados os quinze minutos inicias das aulas durante o período de um mês, 

as aulas ocorriam três vezes por semana.  

         Na aula de apresentação do projeto, a professora utilizou trinta minutos da aula, para explicar 

como seriam realizados os minutos de leitura, as sugestões de leituras e a avaliação final do projeto. 

Para realização do projeto, os alunos poderiam escolher qualquer livro de qualquer gênero textual, 

que fizesse parte da literatura inglesa, mesmo sendo traduzido para o português, para fazer a leitura 

nos minutos das aulas destinados a este fim. A professora levou sugestões de leituras de massa e 

clássicos para despertar neles um maior interesse e facilitar na hora da escolha do livro. Como 

conclusão, foi proposto a criação de um desenho que expressaria a ideia principal ou um fato relevante 

que chamou a atenção do leitor sobre a obra escolhida por ele. Além da apresentação dos desenhos, 

eles deveriam explicar oralmente em língua inglesa, em torno de cinco minutos para cada discente, o 

porquê da escolha do desenho e a sua opinião sobre o livro lido.  

         No início do projeto, notou-se uma grande dificuldade de concentração na leitura por parte dos 

alunos, mas no decorrer das aulas, eles começaram a focar sua atenção no livro e além de ler somente 

em sala de aula, foi pedido pelas turmas que a leitura também pudesse ser realizada fora da sala de 

aula, pedido esse que foi concedido pela educadora.  

         A culminância do projeto, ocorreu em duas horas de aula, cada um trouxe para sala seus 

desenhos e fizeram a apresentação conforme pedido. A maioria dos alunos mostraram bastante 

interesse por ter um tempo para leitura na escola, e foi pedido por eles, para que esse projeto se 

tornasse parte das aulas diariamente.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após o término do tempo limite e encerradas as apresentações dos alunos e seus desenhos, foi 

percebido que os alunos abraçaram a ideia e que a tentativa de incentivar a leitura deu certo em sua 

maioria.  

 

Apesar do receio inicial por partes de alguns alunos tanto pela leitura em si como pela 

atividade proposta para o final, pode-se acompanhar os desdobramentos dos alunos e suas evoluções 

no decorrer das aulas. A maior parte daqueles que se mostravam distraídos ou liam entre uma ou duas 

páginas dentro do tempo estabelecido, passaram a estarem menos alheios ao mundo exterior e mais 
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concentrados nas palavras e imagens diante de seus olhos. Os que haviam gostado da ideia desde o 

início pareciam cada vez mais animados, chegando a trocar algumas observações sobre o livro com 

outros colegas e com a professora. Alguns, poucos, embora que não mostrassem o mesmo entusiasmo 

de seus colegas não recusaram a oferta e permaneceram fieis as ideias até o fim, também apresentando 

eles seus desenhos e seus argumentos para tais escolhas. 

 Quando concluído tudo ao que a turma foi proposta, houve a realização de uma pequena mesa 

redonda com o intuito que os alunos pudessem expressar suas conclusões sobre os minutos da leitura, 

afinal, eles eram as grandes estrelas de todo ideal. A aceitação da ideia foi surpreendente, assim como 

seus relatos. Eles argumentaram que aqueles minutos no início da aula faziam com que o peso de uma 

escola semi-integral fosse diminuído e deixavam a aula de inglês mais interessante por estarem lendo 

aquilo que gostavam ou tinham curiosidade em ler.  

Contudo, a parte que pode ser considerada como o marco sobre a eficácia da ideia foi o pedido 

por parte dos próprios alunos para que o projeto se tornasse permanente nas aulas de  

 inglês, fossem ou não fossem elas acompanhadas por alguma atividade depois do tempo estabelecido. 

Independentemente de ser uma literatura clássica ou uma literatura de massa, requisitada pelo 

sistema educacional ou não, o importante é que o objetivo foi alcançado e que os alunos puderam ser 

aproximados a leitura por prazer. Mostrando que a leitura não era mais apenas um artifício obrigatório 

para passar de ano, mas, sim, um caminho para ganhar o mundo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

           A proposta apresentada visava levar o aluno a ver a leitura como uma atividade prazerosa, de 

ampliação de vocabulário, de conhecimento de mundo, como instrumento de transformação social e 

ideológica. 

 E da construção do leitor, em uma sociedade que está tão voltada para as tecnologias e que tem um 

pensamento equivocado acerca da leitura e da sua prática fora do ambiente escolar. 

          A metodologia utilizada pela docente de deixar os alunos livres para a escolha do livro, foi de 

extrema importância para o resultado positivo do projeto, pois cada discente teve a oportunidade de 

fazer a leitura de algo que era realmente estimulante para ele. A conclusão do projeto com as 

apresentações orais, levou a ampliação do vocabulário em língua inglesa e ao interesse e descobertas 

de algumas curiosidades sobre a cultura de países de língua inglesa. Quando o aluno se aproxima da 

leitura, ele deixa de vê-la como um castigo, como um empecilho e passa a vê-la como algo prazeroso, 

algo que vai mudar a sua vida completamente. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa aqui apresentadaé uma contribuição do CELLUPE para os estudos da linguagem, 

e tem como proposta principalanalisar como ocorre a representação de Gênero, mais especificamente, 

como a mulher é descrita nas músicas de forró. Para isso, também utilizaremos a linguística sistêmico-

funcional proposta por Halliday e Matthiessen, 2004. As músicas escolhidas para análise foram as 

que estão presentes no contexto social dos jovens da Mata Norte.  

Desde meados do século XX a sociedade vem sofrendo profundas mudanças, e a mulher 

prossegue na luta por seus direitos perante a sociedade. Apesar de algumas conquistas, ainda nos 

perguntamos se esta luta contra a ideologia sexista foi, de fato, vencida? 

Sabemos que a nossa sociedade se manifesta por meio de muitos espelhos e vários idiomas e 

sem dúvidas um dos mais importantes que encontramos na nossa sociedade é o código da comida, no 

qual a mulher está diretamente vinculada à tradição de ser aquela quem nasceu com o dom de 

cozinhar. Comidas e mulheres assim exprimem teoricamente a sociedade tanto quanto a política, a 

economia, a família, o espaço e o tempo em suas preocupações e certamente em suas contradições 

(DA MATTA,1984).  

Neste estudo, pretende-se, destacar a permanência da ideologia sexista que coisifica a mulher, 

que a apresenta como objeto ou complemento ao homem e, sobretudo, evidenciar que a associação 

entre comidas e mulheres permanece presente na sociedade a despeito de todas as conquistas do 

gênero feminino nas últimas décadas, tais como aascensão da mulher no mercado de trabalho, e sua 

luta por igualdade salarial. Nossa proposta de pesquisa foi analisar letras de músicas brasileiras no 

ritmo do forró, a fim de verificar a associação entre comidas e mulheres.  

A questão das representações sociais, no decorrer de uma pesquisa, traz à tona inúmeras 

categorias que podem ser analisadas, entre as quais podem ser citadas a ideologia, a linguagem e a 

consciência, observando, também, as dimensões de informações, atitude e o campo de representação.  
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Em relação à analogia entre comida e mulheres, Da Matta mostra que a palavra comer pode 

apresentar diversos significados, evidenciando que, no Brasil, a comida define as pessoas, e também 

as relações que as pessoas mantêm entre si. Em suas palavras: “Mas há comidas e comidas, falamos 

que mulher oferecida não é comida num trocadilho chulo, mas revelador da associação, intrigante 

para estrangeiros, entre o ato sexual e o ato de ingerir alimentos” (DA MATTA, 1984, p 52). Assim, 

prevalece nas letras das músicas analisadas a representação social da mulher enquanto comida. É 

como se ela nunca escolhesse, mas fosse sempre posta como alimento. 

Para a análise da língua, Halliday (1994) nos fala que ela é organizada em torno de duas 

formas principais de construção de sentido: uma se refere a ideacional, ou reflexiva, e a outra é a 

interpessoal, ou ativa; também chamadas de metafunções. Sendo que as metafunções tem dois 

propósitos: 1) buscar entender qual a representação do mundo externo ou interno do falante; no caso 

a metafunção ideacional; 2) se refere ao entendimento das relações do falante; a metafunção 

interpessoal. Agregamos também uma terceira função, a textual, que tem como objetivo analisar a 

materialidade dos textos – falados ou escritos –, que no caso seria a análise das músicas propostas 

nessa pesquisa. 

Assim, foi nosso objetivo investigar como as músicas de maior apelo aos jovens da atualidade, 

na região da Zona da Mata, reforçam essa associação entre comidas e mulheres por meio da 

linguagem, contribuindo para a manutenção do sexismo e da desigualdade de gênero.  

O corpus é constituído por seis letras de músicas de forró que destacam as relações de gênero 

e caracterizam homens e mulheres uns em relação aos outros, e as representações que se fazem dessas 

relações; que não são estanques, mas dinâmicas. 

METODOLOGIA 

De cunho quantitativo e qualitativo, a presente pesquisa busca caracterizar diferentes 

modalidades de coleta de informações por meio do programa computacional WordSmith Tools 5.0 

(Scott, 2008) de análise linguística e de interpretação de dados, com base na Linguística Sistêmico-

Funcional e no Letramento Literário e na Antropologia. 

A primeira música analisada é do estilo tradicional do forró, de autoria de Flávio José – 

“Mulher Comprometida”. “Eu não quero querer posso me acabar de fome/ Nem tudo a gente come 

no decorrer dessa vida/ Mulher comprometida casada pra mim é homem”; e, no refrão,“Nem toda 

comida oferecida a gente come/ Mulher comprometida casada pra mim é homem”. Outra música do 

forró pé de serra é “Arte culinária”, do Trio Nordestino, que diz “Arte   culinária é minha 



 

210 
 

nega/Cozinha bem pra ninguém botar defeito/ Todo cozido que ela faz/ A gente come, come/ E Ainda 

pede mais/ Eu gosto, gosto do cozido dela”. 

O rei do baião, Luiz Gonzaga, coloca implicitamente na música “O torrado da Lili” uma 

conversa entre ele e a mesma, mas o que podemos observar é que o torrado que eles mencionam não 

é o alimento em si e sim a mulher como forma de alimento: a sexualidade é falada em forma de 

indireta e ao mesmo tempo clara. Como podemos ver no seguinte trecho “Lili, tem torrado ai? Me dê 

uma narigada, mas eu quero dormir. Eu tenho. Mas, porém não dou. Meu torrado é bom, mas é de 

meu amor”. 

É do estilo forró eletrônico que a banda Garota Safada traz o hit que coloca a mulher como 

comida. A música é “Segunda opção” – “se você quiser voltar é pra ser minha diversão; minha bebida 

meu lanche; minha segunda opção”. Observem que claramente a mulher é rotulada de lanche.Em 

outra música de forró, da banda Aviões do Forró, a mulher vira fruta “Vem meu cajuzinho; Te dou 

muito carinho. Me dá seu coração! Me dá seu coração! Vem meu moranguinho...”; e, no refrão, “Na 

sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa, chupa que é de uva”. 

A sexta e última música selecionada nesta pesquisa é da banda Calcinha Preta. Tal música, 

expressa a sexualidade como algo comestível: logo em seu título “Tutti-Frutti” a sexualidade é 

colocada de forma implícita, mas, quando é analisado e comparado com o decorrer da letra da música, 

entendemos que as frutas citadas se referem na realidade à mulher–“Será que é de maçã ou 

framboesa? Será que é de goiaba ou de melão?Será que é de laranja ou de cereja? Quem acertar 

ganhou meu coração”. 

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

Com base na presente pesquisa, notamos que os jovens da atualidade cantam essas músicas, 

mas não conseguem associar que em suas letras a mulher é colocada como comida, com isso há uma 

manutenção do sexismo e da desigualdade de gênero.  Ao analisarmos essas seis músicas, por meio 

dos estudos de Halliday (1994), entendemos que a linguística é funcional, ou seja, a sua teoria procura 

dar conta de como a linguagem é utilizada, pois sabemos que o enunciado está inserido em seu 

contexto de uso. Ainda de acordo com essa teoria a língua é simplesmente um sistema potencial de 

significados. Quando conseguimos nos desvincular do que a mídia nos impõe, implicitamente ou não, 

o que é considerada uma boa música, começamos a analisa-las com mais clareza e chegamos à 

conclusão que estamos sendo seres alienados de uma sociedade cada vez mais machista.  
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Ou seja, o que estamos falando é do predomínio da dominação masculina na estrutura social 

de forma naturalizada, não apenas na família, mas na sociedade como um todo, reforçando ainda mais 

as ideologias machistas que perduram por séculos, e que felizmente começaram recentemente seu 

processo de desconstrução.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio do sistema de transitividade notamos que cada música traz uma construção de tipos 

de processos diferentes, de vocabulários distintos, que ao final possuem uma mesma visão, que seria 

a da mulher sempre submissa ao homem e colocada como comida. Esses processos representam seus 

próprios modelos ou esquemas que vão construir um domínio de experiência particular (HALLIDAY, 

1994, p. 106). Esperamos que este trabalho possa contribuir para formação do leitor crítico, 

articulando os elementos linguísticos com os fatores antropológicos; bem comocontribuir para o 

avanço das pesquisas do CELLUPE. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino sobre determinados aspectos da língua no ensino superior vem ganhando um público 

cada vez mais diversificado e íntimo das novas tecnologias, o que acaba tornando o aprendizado 

formal maçante, uma vez que necessita da leitura extensa de teorias. Tais teorias que podem ser re-

elaboradas a fim de aproximar o público com o assunto abordado, de forma que se integre com sua 

realidade. Além de que, ao utilizar essa nova forma de abordagem, é possível apresentar mais do que 

uma explanação didática contendo conteúdos gramaticais como a pragmática e fonologia, por 

exemplo, mas também é favorável para trabalhar a política, aspectos socioeconômicos e culturais.  

Diante disso, o presente resumo traz a variação linguística dentro da perspectiva do gênero 

meme, utilizando-se do mesmo como ferramenta no ensino sociolinguístico, abordando sua 

importância no tocante aos diversos fenômenos e variações existentes na língua, reconhecendo, ainda, 

a abordagem de novos temas (extralinguísticos) que propiciem uma aprendizagem significativa, 

rompendo com ideais hostis acerca da língua e seu funcionamento na sociedade; tendo ciência de que 

os memes se revelam munidos de caráter que instigue a criticidade. 

METODOLOGIA 

Quanto à forma do trabalho, o mesmo se apresenta através duma pesquisa bibliográfica, feita 

com embasamento de DAWKINS, MARTELOTA e MOLLICA, uma leitura sobre variações e o 

gênero em questão (o meme) – levantando sua importância na atual sociedade e ressaltando sua 

importância na atual conjuntura do ensino e aprendizagem; além de apresentá-lo como um método 

de ensino destas variações. 

A proposta é tornar o ensino-aprendizagem mais significativo a partir da reflexão e da escolha 

que o professor fará ao escolher o meme como algo novo. Ao mesmo tempo, fará o discente perceber 

que o ensino não está apenas centrado na forma tradicional, mas que o professor é um profissional 

atualizado e que traz para as suas aulas inovações que instiguem a curiosidade do aluno através 

imagens e frases que os façam refletir sobre determinada temática. Isso, de alguma maneira, vai se 
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revelar no aprendizado sociolinguístico dos alunos, principalmente quando são analisadas e extraídas 

as diversas possibilidades de aprendizado, bem como saber abordar e explorar conteúdos por meio da 

interpretação dos memes e das frases que o compõem. 

O docente deve primar em inovações que despertem o interesse de seus alunos, por isso, o 

mesmo tem que atualizar-se e ficar a par de tudo o que existe de atual e que pode se tornar seu aliado 

durante seu trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A variação linguística diafásica ou situacional se dá em função do contexto no qual se 

encontram o locutor e seus interlocutores; tem-se a ideia de que a mesma é informal. Esse tipo de 

variação está atrelada também à pragmática e ao discurso, uma vez que o indivíduo pode adaptar sua 

forma de se expressar, seja pelas circunstâncias, seja pelas modificações que ele se vê obrigado a 

fazer dependendo do contexto linguístico onde ele se encontra.  

O contexto em que o falante está inserido é responsável por uma série de variações 

linguísticas. Segundo MARTELOTA (2008, p. 145), o próprio momento da situação que o indivíduo 

se encontra, fará com que o mesmo utilize meios linguísticos distintos para se comunicar. Assim, a 

linguagem possuirá distinções entre os elementos lexicais, gramaticais e fonéticos por conta do 

contexto comunicativo, do ouvinte ou em que o ouvinte está inserido a informação é transmitida seja 

ela fala ou escrita, entre outras. 

 Variações diatópicas ou geográficas ocorrem em razão das crenças regionais. Percebem-se, 

então, os regionalismos e os dialetos, e ainda marcas orais como o sotaque. Esse tipo de variação está 

diretamente ligada à distância existente entre regiões de um mesmo país, ou até mesmo em países 

diferentes. Para MARTELOTA (2008, p. 150), as variantes são compreendidas como sendo maneiras 

distintas de se falar a mesma coisa e entendidas como estando em um tipo de competição com a 

língua, porém, o prevalecer de uma sobre a outra ocorre por causa de fatores linguísticos e não 

linguísticos no que se refere ao contexto linguístico, como por exemplo, faixa etária, sexo, classe 

social entre outros. 

O que temos aqui é a língua como sendo uma estrutura flexível, que demonstra ser portadora 

de variações. No entanto, existem diversos fatores gramaticais, lexicais e fonéticos, que são comuns 

a ela. Partindo disso, é possível trabalhar os memes dentro da educação formal, transformando-os 

num instrumento efetivo na fixação de conteúdos que apresentam certo grau de complexidade, como: 

pragmática, semântica, sociolinguística, etc.  
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Variações diastráticas ou sociais acontecem em virtude da convivência entre grupos sociais, 

e pode se ater à presença de gírias, jargões e linguagem caipira. Essa é um tipo de variação linguística 

que determinados indivíduos fazem uso a depender de sua escolaridade, sexo, profissão, e local onde 

vivem, refletindo de maneira direta no modo dessas pessoas se comunicarem oralmente. Sobre isso 

MARTELOTA (2008, p. 145) diz que, o que acontece normalmente nas línguas é uma integralização 

mais ou menos estreita entre as suas variáveis. Dessa maneira, surge um tipo de inovação linguística 

em certa região, ou seja, variante regional, porém é peculiar a um grupo socioeconômico menos 

favorecido. Esse pensamento reforça a ideia de como cada pessoa se expressa oralmente a depender 

de fatores sociais e locais. 

Variações históricas acontecem na dinâmica da língua ao longo dos anos, e podem ser 

representadas graficamente. A variação histórica tende a pôr a língua em  evolução através do tempo, 

visto que a mesma é algo mutável, que está em constante movimento devido às intensas trocas 

linguísticas entre os falantes de uma mesma língua ou até mesmo de falantes de línguas diferentes. 

Assim, entende-se que os estudos sociolinguísticos analisam e também se debruçam sobre questões 

de saber afirmar se determinada forma linguística está prevalecendo sobre outra forma mais antiga 

ou não.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista, que a língua está em constante movimento e evolução, e não sendo, portanto, 

uma estrutura fechada ou fixa, a utilização de regras postas em prática no momento da oralidade 

permitem que o falante adapte sua linguagem perante seus propósitos. Então, a utilização de memes 

no contexto educacional atual, mostra-se como sendo uma ferramenta inovadora que deverá auxiliar 

o professor em suas aulas, tornando-as mais dinâmicas e atrativas, uma vez que esse gênero é bastante 

acessível, além de estar ligado ao cotidiano dos alunos. 

Como proposta, o trabalho espera que a partir do uso de memes e a didática usada façam com 

que professores e alunos satisfaçam suas expectativas, tanto na aula quanto na recepção dela e, uma 

vez que não foi posta a teoria em prática, apenas se tem uma visão futura do que se pode ser 

trabalhado. 

Tendo a tecnologia e as mídias sociais como aparato pedagógico, o professor reavive sua 

didaticidade, fazendo com que os alunos, mas não apenas isso, como também futuros docentes, visem 

a praticidade e objetividade do ensino, sempre permeando a educação como algo vivo e participativo 

na realidade, que não seja distante ou monótono. 
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Abaixo se encontra a imagem de um meme que exemplifica uma variação diatópica, servindo 

de modelo para um possível trabalho em sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, foi possível ver um aumento significativo na utilização de textos multimodais 

nos meios de comunicação. Os textos multimodais são aqueles em que há integração entre as 

linguagens oral, visual e textual. Com isso são produzidos diversos tipos de sentido e de leitura, visto 

que cada pessoa pode interpretar algo de modo diferente. Assim, o elemento verbal torna-se mais um 

dos elementos de interpretação. 

É possível dizer que a centralidade da linguagem reside no fato de que o conhecimento passa pelo 

uso da linguagem. Também reside do fato de que o conteúdo do conhecimento não pode ser 

dissociado da linguagem por meio da qual este é veiculado.  Desse modo, forma e função não podem 

ser separadas, ou seja, a significação não é dada apenas pelo âmbito linguístico, mas também pela 

maneira que o contexto é utilizado. 

A Gramática do Design Visual (GDV), proposta por Kress e van Leeuwen (1996), apresenta análise 

de como as relações sociais são representadas nas imagens. A GDV parte do entendimento de que 

existe relação entre as estruturas linguísticas e as estruturas visuais. Segundo Kress e van Leeuwen 

(1996), as imagens possuem duas representações básicas: uma representação narrativa (que descreve 

os participantes de uma ação) e outra conceitual (considerada estática e que descreve os participantes 

como eles são em termos de classe, estrutura ou significado).  

Assim, temos como objetivo deste estudo analisar a influencia do layout no processo de compreensão 

e interpretação em composições visuais de caráter midiático ao produzir textos argumentativos. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, pois procura entender o seu objeto de estudo – a influência 

do layout sob o leitor – dentro do seu contexto específico e, a partir daí, situar a interpretação delas. 

Os dados foram levantados por meio de exercício de interpretação feitos por formulário online, 

propondo que a pessoa interpretasse a notícia usando os recursos visuais e escritos disponíveis. 
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Para que fosse possível responder o formulário, intitulado análise de texto e imagem, algumas 

informações eram pedidas a fim de conhecer melhor o perfil do aluno. A primeira pergunta a qual o 

aluno era submetido era relacionada à sua identificação, feita por meio de e-mail; em seguida duas 

perguntas de múltipla escolha eram feitas, a primeira para identificar a qual faixa etária a pessoa 

pertence e a outra para saber qual o tipo de instituição o aluno estudou – se pública ou privada; por 

fim, o exercício interpretativo de análise de texto multimodal que objetiva entender como o layout 

auxilia o leitor a construir ideias e entender o texto, cujo enunciado é: A partir da interpretação do 

texto a seguir, elabore um - breve - comentário sobre ele (o comentário deve conter ao menos 30 

palavras).  

 

Figura 1 – texto multimodal escolhido para realização da pesquisa 

 

A análise é feita de forma comparativa, usando – como base – as definições de layout postuladas por 

Kress e van Leeuwen (2006) e os dados obtidos através da pesquisa. Deste modo, será possível 

analisar como os layouts influenciam na escolha da informação que o leitor irá priorizar e como a 

escolha do layout feita pelo autor influencia na ideia que ele deseja passar.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura 1 é possível observar a relação entre texto e imagem, então podemos dizer que eles são 

complementares. Nota-se, no entanto, que a imagem divide o espaço com duas partes de recurso 

textual, sendo assim o layout é, além de complementar, interpolar.  Kress e van Leeuwen interpretam 

esse tipo de layout como uma tríplice, onde o elemento central faz uma ligação com os outros 

elementos. Isso quer dizer que os significados só ocorrem devido à combinação entre imagem e 

textos, logo, o uso de qualquer um dos elementos isoladamente não construiria os mesmos sentidos 

que essa composição constrói. Porém o leitor pode, também, focar no elemento textual – visto que 
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ele é o que primeiro aparece na disposição do texto multimodal. Kress e van Leeuwen validam isso 

quando dizem:  

Se a parte superior da página está ocupada pelo texto e a parte inferior por uma ou mais 

imagens... O texto teria, ideologicamente, o papel principal, e as imagens a figuração (que, 

afinal, é importante do seu próprio modo, como especificação, evidência, consequência prática, 

e assim sucessivamente). (...) 
(Kress e van Leeuwen, 2006: 187) 

 

Percebe-se, então, que o layout contribui para que a percepção do leitor acerca do tópico seja 

melhorada devido às dicas que este ativa naquele.  

 

Gráfico 1 – análise interpretativa do texto multimodal 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na composição visual o layout permite, então, uma análise mais direta relacionada à temática do 

texto, facilitando o papel do leitor na construção dos sentidos presentes no conjunto texto-imagem.  

Pela análise dos dados pode-se notar que os alunos, ainda, possuem uma grande dificuldade na 

interpretação do texto multimodal. Cabe ao professor trabalhar o texto multimodal em sala com mais 

frequência, para mudar esse quadro, ainda, atual. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa encontra-se subordinada ao macro projeto principal, Cine Mosaico: o 

Cinema como Arte, Entretenimento, Representação, Ferramenta e Prática Social; vinculada ao grupo 

de pesquisa do CELLUPE. Apresenta-se como uma proposta de pesquisa sobre o papel da sétima arte 

em nossa contemporaneidade, de forma a aborda- la tanto como arte e meio para a promoção do 

entretenimento quanto como espaço de representação social para a aprendizagem de uma língua 

estrangeira, privilegiando o viés sociocultural. Um dos gêneros literários que mais se sobressaem nas 

telas do cinema é o fantástico. Esse abriga muitas vertentes, dentre elas destacamos a ficção científica, 

a fantasia e o horror. Tendo isso como base, o presente trabalho restringe-se à fantasia, com o intuito 

de refletir sobre a categoria dos contos de fadas. Dentro dessa avaliação serão analisados os elementos 

iconológicos, ou seja, simbológicos, e intertextuais do conto de fadas O labirinto do fauno (El 

laberinto del fauno, 2006), produção cinematográfica transnacional de roteiro pessoal e direção 

independente de Guillermo del Toro. Nesse filme, a fantasia e a realidade são parte de um mesmo 

quadro. A realidade é a Espanha de 1944, pós Guerra Civil e em pleno regime fascista do general 

Francisco Franco. 

METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa é qualitativa, seguindo o método bibliográfico e desenvolveu-se 

nas seguintes etapas: 1º Fase – leitura de textos teóricos sobre cinema e representações sociais, além 

de temas que permeiam nossa pesquisa, como por exemplo, a respeito das ditaduras militares no nosso 

continente e no continente europeu, já que, a produção é realizada em parceria entre México e 

Espanha; 2º Fase – apreciação e análise do corpus selecionado; 3º Fase – escrita do trabalho; 4º Fase 

– apresentação dos dados em forma de artigos científicos, participação em congressos e publicação 

em periódicos; e por fim, a 5ª e última parte desse projeto será a integração e aplicação dos resultados 

ao projeto principal. 



 

220 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O filme se passa em dois trilhos diferentes: um sendo palco do combate guerrilheiro, vinculado 

ao factual, e a outro perpassando os mistérios do mundo encantado de Ofélia, vinculado ao fantasioso. 

Os dois lados da história acontecem concomitantemente, ligados, oscilando entre um e outro. Para 

Ofélia, personagem infantil, os feitos portentosos são indubitavelmente reais, fazem parte do mundo 

empírico, entretanto, nenhum outro personagem interage com a realidade da menina.   

A principal característica da chamada literatura fantástica é a sua capacidade de criar duas 

abordagens diferentes, duas histórias análogas, "dois mundos paralelos" que se fundem em um, de 

forma inesperada e ilógica (TODOROV, 1992). Dessa forma, tal gênero consegue surpreender o leitor 

deixando uma dúvida, um ponto de difícil distinção entre ficção e realidade.   

O enredo conta a história de Ofélia e de sua mãe que acabara de ficar viúva e espera um filho 

do segundo marido, um capitão franquista, homem com o qual ela e a filha vão morar a partir de 

então. O capitão é um cruel militar fascista designado a lutar contra os comunistas guerrilheiros da 

resistência. Tanto a mãe, que por estar grávida fica confinada em um quarto, quanto a filha, que é 

inocente e pequena demais para compreender os fatos, não têm possibilidades de vislumbrar tais 

problemas sociopolíticos. Imersa em um outro mundo por meio de livros Ofélia entra, através de um 

portal mágico, em um labirinto antigo, no qual, em seu centro, encontra um fauno, criatura grotesca 

e monstruosa, metade humana, metade animal (bode) e com traços de árvore. Essa personagem irá 

revelar inúmeras situações a Ofélia desestabilizando com isto, o centro de realidade da personagem 

e, no decorrer da trama, do receptor da obra. 

Quando se pensa numa produção latino-americana ligada ao insólito, não se pode dissociá-la 

da categoria narrativa que a tornou conhecida em todo o mundo, a do realismo maravilhoso. As duas 

bases do realismo maravilhoso, segundo Carpentier (2009), são a história do continente americano e 

a sua paisagem. Há uma mistura deheróis e rebeldes mitológicos das guerras de independência com 

aventureiros que partiram em busca da fonte da eterna juventude ou do El Dorado que exemplificam 

e comprovam que a realidade e a história americanas interpenetram-se. O fantástico mantém a divisão 

entre o natural e o sobrenatural bem acentuada, fato que não ocorre com a ficção do realismo 

maravilhoso. 

Outro ponto também muito importante neste texto fílmico é a intertextualidade. Um bom 

exemplo se encontra na passagem da primeira prova de Ofélia, que ganha um vestido muito parecido 

com o de Alice, personagem de Alice no País das Maravilhas, estabelecendo referência entre as duas 
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personagens. No plano estrutural, temos em ambos os textos o elemento “portal”, característico da 

fantasia – toca do coelho na obra de Caroll, e pequena porta feita com giz, em El Laberinto del Fauno, 

pontos de acesso a outros mundos.  

Ofélia ganha do Fauno uma Mandrágora, planta que de fato existe no universo empírico e é 

dotada de flores e frutos. Em obras de ficção, a mandrágora é amplamente citada. Na peça Romeu e 

Julieta, de William Shakespeare, ela é ingrediente da poção que a jovem toma para simular sua morte. 

Já em Harry Potter e a Câmara Secreta (obra literária e filme), de J. K. Rowling, as raízes de 

mandrágora são apresentadas em uma aula de herbologia, enfatizando o seu poder de matar as pessoas 

com um grito. 

A fada, que aparece desde o início é muito importante na construção dessa produção. Ela 

acompanha a garota desde o início da história, auxiliando-a em todas as situações. Assim, é possível 

entender essa obra também como correspondente ao conto de fadas. Sobre esse ser,  Coelho (2012, 

p. 85) diz que:  

[...] a Fada ocupa um lugar privilegiado na aventura humana. Limitado pela materialidade de 

seu corpo e do mundo em que vive, é natural que o ser humano tenha precisado sempre de 

mediadores mágicos. Entre ele e a possível realização de seus sonhos, ideais, aspirações 

sempre existiram mediadores opositores. Os primeiros (fadas, talismãs, varinhas mágicas) 

para ajudar; os segundos (gigantes, bruxas, feiticeiros) para atrapalhar ou impedir seus 

desígnios.   

 

 A presença da fada em O labirinto do fauno corresponde ao que Coelho (2012) relata, pois 

essa criatura ajuda Ofélia exatamente na realização de seu sonho, que é voltar a ser a princesa do 

mundo subterrâneo. Ela orienta a garota em todos os lugares, inclusive a leva ao labirinto pela 

primeira vez e surge para a menina de forma inesperada. O giz mágico, a mandrágora e o sapo, por 

exemplo, podem ser analisados como os elementos mediadores, que auxiliam a garota. Já o padrasto, 

o sapo gigante, o Pale Man, podem ser considerados mediadores opositores, uma vez que estão no 

caminho de Ofélia, atrapalhando suas provas.  

 O lado real do filme é repleto de sutilezas e grande parte das mensagens é transmitida 

por gestos e nos enquadramentos de câmera ao invés de diálogos propriamente ditos. O jogo 

estabelecido pela câmera instaura o projeto significativo do filme e impõe ao enunciatário a 

responsabilidade de completar a trama fílmica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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El Laberinto del Fauno utiliza elementos objetivos (políticos) e subjetivos (simbólicos) para 

representar o conjunto político e ideológico dos primeiros anos da ditadura de Francisco Franco 

(1939-1944). A partir dessas representações, percebemos a situação dos diferentes grupos sociais e 

bélicos que fizeram parte dos primeiros anos do Franquismo. Guillermo del Toro, logrou, no cinema, 

pintar esse afresco histórico, usando elementos insólitos de diferentes naturezas para erigir a trama 

de sua narrativa, contendo nesta ocorrências da vertente do Real Maravilhoso e do Conto de Fadas. 

Desvela a realidade da época colocando em evidência os mecanismos sócio-políticos, em regra, 

totalitaristas que o momento histórico tentou camuflar. Sendo assim, os dispositivos linguísticos 

empregados na supracitada obra ocultam e ao mesmo tempo desmistificam a realidade social vigente, 

propondo uma leitura pautada pela fantasia, significando muito mais do que apenas um texto fílmico. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de compreensão de um sujeito, seja por meio de imagens e /ou textos, deve ser 

desenvolvido através de uma prática constante com a linguagem. Um exercício que permita o 

entendimento do que está sendo lido por meio das inferências e que o leva a possibilidade de criar 

um alicerce entre o que está sendo apresentado e o que será subentendido através dessa leitura. 

Dentre os muitos textos multimodais que se destacam, selecionamos os que inserem nos 

denominados Memes – personagens burlescos ou regionalistas que fazem parte da produção de 

tirinhas Webcomics – de uma página do Facebook denominada Bode Gaiato, justamente por serem 

textos inseridos nos meios midiáticos e que possuem uma proximidade com o público por ressaltar 

ações cotidianas.  

Foi pretendido perceber como se desenvolve o processo de inferência do aluno nesse gênero 

midiático. A atividade usada para a análise foi aplicada em duas aulas geminadas em uma turma de 

oitavo ano de uma escola de caráter particular da cidade de Nazaré da Mata. Observamos o que o 

aluno compreende além do que está sendo lido (e observado) nos textos verbais e não-verbais através 

de duas imagens previamente selecionadas da página Bode Gaiato. Dessa forma, um questionário foi 

desenvolvido para que ajudassem a nortear as respostas dos alunos. 

METODOLOGIA 

A metodologia abordada para essa pesquisa consistiu em um estudo analítico com natureza 

qualitativa, tendo como corpus as duas imagens selecionadas, as respostas dos alunos e 

consequentemente as análises feitas com base na teoria do processo referencial abordada por alguns 

estudiosos como Marcuschi (1988), Coscarelli (2002), Koch e Travaglia (2011), entre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Percebeu-se que houve uma aproximação entre algumas respostas dos alunos e o que as duas 

imagens dispostas para análise estavam querendo mostrar, justamente por haver coincidências entre 

os conhecimentos de mundo e vivências deles e dos autores dos memes. Em contrapartida, os alunos 
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que apresentaram uma compreensão diferente dos textos selecionados não obtiveram a interpretação 

esperada, ou seja, o processo inferencial não foi obtido com sucesso. Em uma escala geral, a atividade 

proposta teve um resultado positivo, tendo em vista que algumas respostas se assemelhavam e por 

isso não foram analisadas na pesquisa. Pode-se perceber que alguns alunos utilizaram muito do 

conhecimento prévio que possuíam para analisar as imagens. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo inferencial é construído a partir da interpretação do indivíduo acerca dos textos a 

que está sujeito diariamente. Com isso, sua compreensão a respeito do que está no texto ultrapassa o 

que está sendo mostrado. Por se tratar de um processo de caráter social, a compreensão do que é 

transmitido depende muito das inter-relações entre os sujeitos inseridos nesse percurso, de suas visões 

acerca do conteúdo e dos objetivos linguísticos que partilham. 

Ao final desta pesquisa, foi possível perceber que trabalhar os textos verbais e não-verbais são 

de suma importância, inclusive usar textos que estejam próximos a realidade dos alunos como alicerce 

para textos mais complexos que exijam um grau maior de inferência. Assim, estaremos ajudando a 

preparar o discente para a interpretação e compreensão de textos mais complexos. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 

Nenhum 

REFERÊNCIAS  

COSCARELLI, C.V. Inferência: Afinal o que é isso? Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2002. 

 

_________________. Reflexões sobre as inferências. Anais do IV CBLA – Congresso Brasileiro 

de Linguística Aplicada: Minas Gerais, 2002. Disponível em: 

http://doczz.com.br/doc/699531/reflex%C3%B5es-sobre-as-infer%C3%AAncias-carla-viana-

coscarelli . Acesso em 18 de novembro de 2016.  

FERREIRA, S.P.A; DIAS, M.G.B.B. A leitura, a produção de sentidos e o processo inferencial. 

Revista Psicologia em Estudo. v.9, n.3, p. 439-448: Maringá, 2014. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/250032069_A_leitura_a_producao_de_sentidos_e_o_proc

esso_inferencialAcesso em 18 de novembro de 2016. 

KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA. L. C. Texto e Coerência. São Paulo: Cortez, 2011 

MARCUSCHI, L. A. Compreensão textual como trabalho criativo. In: Leitura e compreensão de 

texto falado e escrito como ato individual de uma prática social. In: ZILBERMANN, R.; SILVA, E. 

http://doczz.com.br/doc/699531/reflex%C3%B5es-sobre-as-infer%C3%AAncias-carla-viana-coscarelli
http://doczz.com.br/doc/699531/reflex%C3%B5es-sobre-as-infer%C3%AAncias-carla-viana-coscarelli
https://www.researchgate.net/publication/250032069_A_leitura_a_producao_de_sentidos_e_o_processo_inferencial
https://www.researchgate.net/publication/250032069_A_leitura_a_producao_de_sentidos_e_o_processo_inferencial


 

226 
 

T. (Org.). Leitura: Perspectivas interdisciplinares. São Paulo: Ática, 1988. Disponível em: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve

d=0ahUKEwjkt8S9oYzXAhUBH2MKHWwmDl0QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Facervodigi

tal.unesp.br%2Fbitstream%2F123456789%2F40358%2F3%2F01d17t07.pdf&usg=AOvVaw15d4X

s3rdhCcDXWdQ079v7Acesso em 19 de novembro de 2016. 

OLIVEIRA, F. J. D.; SILVEIRA, M. I. M. A compreensão leitora e o processo inferencial em 

turmas do nono ano do ensino fundamental. Revista da FAEEBA – Educação e 

Contemporaneidade, Salvador, v.23, n.41, p.91-104, jan./jun. 2014. 

SANTOS, M. R. M. O Estudo das inferências na compreensão do Texto Escrito. Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 2008.Disponível 

em:http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/378/1/19638_ulfl062026_tm.pdf Acesso em 03 de janeiro 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkt8S9oYzXAhUBH2MKHWwmDl0QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Facervodigital.unesp.br%2Fbitstream%2F123456789%2F40358%2F3%2F01d17t07.pdf&usg=AOvVaw15d4Xs3rdhCcDXWdQ079v7
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkt8S9oYzXAhUBH2MKHWwmDl0QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Facervodigital.unesp.br%2Fbitstream%2F123456789%2F40358%2F3%2F01d17t07.pdf&usg=AOvVaw15d4Xs3rdhCcDXWdQ079v7
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkt8S9oYzXAhUBH2MKHWwmDl0QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Facervodigital.unesp.br%2Fbitstream%2F123456789%2F40358%2F3%2F01d17t07.pdf&usg=AOvVaw15d4Xs3rdhCcDXWdQ079v7
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkt8S9oYzXAhUBH2MKHWwmDl0QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Facervodigital.unesp.br%2Fbitstream%2F123456789%2F40358%2F3%2F01d17t07.pdf&usg=AOvVaw15d4Xs3rdhCcDXWdQ079v7
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/378/1/19638_ulfl062026_tm.pdf


 

227 
 

MULTIMODALIDADE E ANÁLISE LINGUÍSTICA: CONCEPÇÕES DE 

FOCO NA ANÁLISE MULTIMODAL SEGUNDO A LINGUÍSTICA 

SISTÊMICO FUNCIONAL 

 

Jobson Jorge da Silva¹ (jobson.jorge20@hotmail.com); Maria do Rosário da Silva A. 

Barbosa²(mariadorosariobarbosa@yahoo.com.br) 

 
¹Estudante do Curso de Licenciatura em Letras da UPE; ²Professora do Curso de Licenciatura em Letras da UPE e 

doMestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS/UPE  

Palavras-Chave: Leitura, Multimodalidade, Imagem e Foco. 

 

INTRODUÇÃO 

Considerando que o estudo com textos verbo-visuais não é uma prática frequente na sala de 

aula, esta pesquisa objetiva analisar como se dá a leitura de texto digital verbo-visual na escola por 

estudantes do Ensino Fundamental, levando em consideração os recursos linguístico-discursivos  

explícitos em textos verbo-visuais. 

Este estudo traz à tona um diálogo entre texto e discurso e sua relação com a interpretação 

multimodal, destacando o texto verbo-visual é exibido pelos leitores contemporâneos e a linguagem 

adapta-se, portanto, às características da atualidade mundial. 

Esta pesquisa é fundamentada na Multimodalidade, na Gramática do Design visual e na 

Linguística Sistêmico-funcional. A multimodalidade, no âmbito deste estudo, é concebida de acordo 

com a semiótica social de Kress e van Leeuwen (2006, p. 20). Nesse caso, segundo esses autores, a 

produção de sentidos é um evento social, sendo a comunicação definida como “um processo no qual 

um produto ou evento semiótico é tanto articulado ou produzido como interpretado ou usado”.  

Hoje, outros recursos semióticos passaram a se relacionar com a linguagem verbal, de modo 

que hoje em dia é bastante comum a produção de textos multimodais nas diversas práticas 

comunicativas, lembram Kress e van Leeuwen (2006) quando defendem que defendem que as 

estruturas visuais assemelham-se às estruturas linguísticas, visto que aquelas também expressam 

interpretações particulares da experiência, além de se constituírem como formas de interação social. 

Desse modo, as escolhas de composição de uma imagem também são escolhas de significado. 

Nesse contexto, Kress e van Leeuwen (2006) desenvolveram um trabalho para análise de 

imagens, baseado na Gramática Sistêmico-Funcional, proposta por Halliday (1994), denominada de 

Gramática do Design Visual. A proposta de Kress e van Leeuwen para a análise de imagens utilizando 

os aportes da GSF é de relacionar a noção teórica de metafunção de Halliday com a análise de 

imagens, e não de verificar se as estruturas linguísticas têm correspondentes nas estruturas visuais. 

mailto:jobson.jorge20@hotmail.com
mailto:mariadorosariobarbosa@yahoo.com.br
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Nessa perspectiva, Kress (2003) destaca os aspectos visuais do texto e esclarece que a 

gramática é compreendida como um conjunto de recursos socialmente construídos para a produção 

de significados. Além disso, faz referência a texto como instância de linguagem, em qualquer meio, 

que faz sentido para alguém que conhece a língua (HALLIDAY E HASAN, 1976). 

A pesquisa foi realizada na escola da rede particular de ensino, sendo evidenciadas neste, as 

considerações e constatações reverberadas pelo desenvolvimento interpretativo dos alunos da mesma. 

E seus corpus por uma Fan page do Diário de Pernambuco e vinte textos produzidos por escolares. 

Constatamos no contexto privado que, o público escolar, na faixa etária vigente dos 11 aos 14 

anos de idade entre as séries de 6º ao 9º ano, concebem de forma primária as análises multimodais, 

dando segmentação às postulações da gramática do design visual e da linguística sistêmico funcional, 

ou seja, conforme evidencia a teoria as/os alunas/os foram capazes de propor interpretações segundo 

à mesma. 

Por meio dessas análises, contatamos a importância e a necessidade da vinculação da 

verbiagem a imagem como forma de construção de sentido e concepção da compreensão textual do 

indivíduo a ser formado. 

METODOLOGIA 

Nossa investigação iniciou-se a partir da execução de uma produção textual, realizada pelas/os 

alunas/os de 6º à 9º ano de uma escola da rede privada de ensino, urbana. As/os alunas/os não 

receberam prévias instruções como moldes interpretativos apenas realizaram de forma livre a 

interpretação de um texto multimodal retirado da fanpagedo Facebook, do diário de Pernambuco 

sobre os últimos acontecimentos políticos relacionados a presidência da república.  

Após as produções, foram feitas comparações com o texto teórico referencial de Kress e Van 

Leeuwen e as postulações de outros autores, ocasionando uma confirmação dessas teorias bem como 

reverberando multiplicidades em relação as mesmas.  

O foco evidenciado em nossas análises da modalidade textual foi alcançado entre outros 

aspectos pela formulação de hipóteses distintas por parte das/os alunas/os. As concepções de análises 

e de estratégias de leitura concebidas por cada um deles mostrou ser diferente e se opôs em alguns 

aspectos como, por exemplo, na sequência interpretativa escolhida pelas/os alunas/os de análise, 

sendo algumas vezes privilegiada a verbiação, bem como, em outras a imagem. Estando a última em 

conformidade com a teoria proposta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados colhidos com nossa pesquisa são qualitativos e quantitativos, no que diz respeito 

à análise comparativa entre a capacidade interpretativa dos múltiplos arranjos estabelecidos no texto 

multimodal, sobretudo no caso do texto usado na pesquisa, o arranjo de sandwich segundo as 

postulações de Kress e Van Leeuwen (2006). Notamos claramente durante a pesquisa a ineficiência 

de grande parte das/os alunas/os em não interpretarem de maneira suficientemente proveitosa a fan 

page,usada enquanto texto multimodal. Pesquisadores na área de multimodalidades constam haver 

grande distância entre o uso da imagem no âmbito social e no contexto educacional. (UNSWORTH, 

2001; OLIVEIRA, 2006; ACOSTA, 2007; ALMEIDA, 2009). 

 Entendemos a necessidade de caráter emergencial do desenvolvimento de práticas de 

letramentos visuais, ou seja, letramentos que propiciem o desenvolvimento do educando quanto às 

análises da linguagem não-verbal. Entendendo que essa possui uma organização sistemática de seus 

elementos que juntos constroem o signo linguístico.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações feitas, durante e após a pesquisa resultam na confirmação de dados já 

estudados e na constatação da potencialização do caráter interpretativo. É importante ressaltarmos, 

segundo Kress e Van Leeuwen (2006) toda forma de comunicação como sendo multimodal, já que, 

nos contextos sociais concretos, ou seja, nas práticas sociais com o objetivo de se comunicar, as 

pessoas se utilizam de formas de comunicação em que diversos modos semióticos se integram. 

Assim, a multimodalidade é uma perspectiva teórica baseada nos estudos linguísticos e na 

semiótica social, que afirma que os significados comunicativos são construídos, compartilhados, 

desafiados por meio do uso de vários modos, dentre os quais a escrita, a fala, a imagem, o som, o 

gesto, a tipografia e a imagem em movimento desenvolvem funções tornando possível a concepção 

de tal texto. As práticas de leitura do texto dotado de multimodalidade exigem da/o leitora/or um 

determinado conhecimento prévio evidenciado pela necessidade do mesmo em bem mais do que 

reconhecer, letradamente falando, sinais gráficos, mas também para que ele se vincule a noções 

imagéticas criadas a partir das palavras que durante o processo de leitura/tradução decodificam o 

sentido e explicitam seu significado.  

Com base nisso, para os autores, diferentes leitoras/es podem seguir diferentes caminhos de 

leitura, sendo que o elemento mais saliente é culturalmente determinado. Dessa forma, diferentes 

grupos culturais provavelmente combinarão elementos utilizando graus diferentes de hierarquia 

quanto à saliência (KRESS e van LEEWEN, 2006 P. 205). 
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INTRODUÇÃO 

O presente projeto, intitulado Os contos de Lygia Fagundes Telles: personagens, gênero e sociedade, 

integra-se ao CELLUPE, sendo um subprojeto do projeto principal em andamento: A ficção 

produzida por escritoras de Língua Portuguesa: gênero, sociedade e Letramento Literário, o qual 

vem dar continuidade às investigações críticas sobre a ficção produzida por Telles, ganhadora de 

diversos prêmios, dentre eles destacando-se o Jabuti e o Camões. Lygia Fagundes Telles é uma 

contista e romancista renomada, cuja obra contribui para formação de novos leitores e de professores 

que ainda temem a análise do texto literário e avançam no ensino de Língua Portuguesa, deixando a 

Literatura em segundo plano. O que se torna perigoso, uma vez que a leitura do texto literário é 

minimizada já pelos documentos oficiais, no que respeita ao Ensino Fundamental, anos finais. Essa 

é uma problemática que instiga aqueles que se preocupam com a formação docente: desenvolver 

trabalhos de pesquisa com autoras contemporâneas, tendo em vista que os textos contemporâneos são 

poucos estudados, mesmo quando são ganhadores de prêmios como é o caso da produção de Telles. 

Daí visa-se nesse projeto de pesquisa, investigar e analisar as nove narrativas curtas da coletânea de 

contos publicada em quinta edição, pela Editora Companhia das Letras, em 2009, intitulada A noite 

escura e mais eu, a partir da abordagem temática e estrutural presente em cada uma dessas narrativas, 

bem como divulgar a obra da autora no âmbito escolar, tanto no nível básico como no superior.  

METODOLOGIA 

Trata-se de uma investigação, eminentemente, qualitativa de método analítico-crítico-interpretativo 

que amplia a formação leitora dos que dela participam e contribui para que autoras renomadas 

cheguem a Academia e ao Ensino Básico, e se realizará, tendo como corpus a coletânea de contos 

intitulada A noite escura e mais eu. A referida coletânea é composta por nove narrativas curtas, as 

quais serão analisadas, criticadas e interpretadas com a finalidade de divulgar na academia e no ensino 

básico a obra da autora Lygia Fagundes Telles, nascida em São Paulo e uma das poucas mulheres que 

possuem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados parciais obtidos acerca dos nove contos escritos por Lygia Fagundes Telles, que trazem 

à tona o discurso feminino através do relato de incidentes caracterizadores do gênero textual  literário 

conto, nos quais o enredo sempre faz uma personagem feminina como  protagonista, tal como, em 

Dolly na qual a autora aborda uma tentativa frustrada de uma jovem que sonhava em ser uma famosa 

artista, bem como em Você não acha que esfriou?, que trata de uma mulher casada, bem-sucedida 

financeiramente, mas com problemas no que se refere à realização amorosa. No que diz respeito ao 

conceito de personagem, tomamos como base os estudos propostos por Brait (1985) em A 

Personagem, em que conceitua o personagem assemelhando-o ao princípio de mimese, estabelecido 

por Aristóteles, Beth (1985):  

Partindo da premissa de que a personagem é um habitante da realidade ficcional, de que a 

matéria de que é feita e o espaço que habita são diferentes da matéria e do espaço que 

correspondem aos seres humanos, mas reconhecendo também que essas duas realidades 

mantêm um íntimo relacionamento.(BRAIT, 1985, p.12).  

Sobre o gênero textual literário trabalhado nesta pesquisa, são utilizados os conceitos de Moisés 

(2012) em A criação literária, onde discorre acerca da estrutura do conto ao afirmar que: "O conto é 

unívoco, univalente, ou seja, constitui apenas uma unidade dramática." (MOISÉS, 2012, p.268). Nessa 

perspectiva o autor evidencia, além dos conceitos supracitados, a unidade de ação, podendo ser 

externa, quando o personagem se desloca em espaço e tempo, e interna quando o conflito ocorre na 

mente do personagem; o espaço, apresentado, quase sempre, em um só ambiente; o tempo, não 

ultrapassando 24 horas ou dias; e a unidade de tom, que está relacionada a unidade de impressão 

causada no leitor, elementos estes essenciais à estrutura desta narrativa curta. Ainda tratando-se deste 

conceito, vale ressaltar os estudos de Cortázar (1993) em Valise de Cronópio, que compreende uma 

analogia do conto em fotografia,  

Numa fotografia ou num conto de grande qualidade [...] o fotógrafo ou o contista sentem 

necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um acontecimento que sejam 

significativos, que não só valham por si mesmos, mas também sejam capazes de atuar no 

espectador ou no leitor como uma espécie de abertura, de fermento que projete a inteligência 

e a sensibilidade em direção a algo que vai muito além do argumento visual ou literário 

contido na foto ou no conto. (CORTÁZAR, 1993, p. 151-152).  

Quanto à questão de gênero, são seguidas as ideias de Butler (2003) que retrata em Problemas de 

gênero as diferenças entre as concepções de gênero e sexo, ao dizer que:    

(...) o gênero não está para cultura como o sexo para a natureza; ele também é o meio 

discursivo/cultural pelo qual a ‘natureza sexuada’ ou ‘um sexo natural’ é produzido e 

estabelecido como ‘pré-discursivo', anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra 

sobre a qual age a cultura. (BUTLER, 2003, p. 75)  
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Preliminarmente, além desses aspectos apresentados e dentre outros, observou-se também que há 

variação tipológica do narrador e questões referentes à condição e ao papel social dos personagens 

que mimetizam mulheres membros de uma sociedade, cujo tratamento entre os gêneros ainda é 

desigual, pois o patriarcalismo ainda resiste e subjuga as mulheres, tendo em vista os finais trágicos 

de jovens que rompem com relacionamentos com homens que acham serem elas de sua propriedade, 

tal como em Dolly. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, como pode ser observado, o presente trabalho ainda encontra-se em estado embrionário, 

mas espera-se com ele contribuir-se para fortuna crítica da autora Lygia Fagundes Telles e trazer sua 

produção para discussões que possibilitem a divulgação na Academia e no Ensino Básico das 

narrativas curtas da autora e do gênero textual literário conto, como dito, ainda pouco trabalhado em 

todos os níveis de ensino. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto intitulado “As narrativas de Adriana Lunardi: personagens, gênero e sociedade” busca 

analisar os nove contos que formam a coletânea Vésperasda escritora catarinense Adriana Lunardi, 

os quais apresentam aspectos relevantes ora da produção, ora da vida de importantes escritoras 

universais: Virginia Woolf, Dorothy Parker, Ana Cristina César, Colette, Clarice Lispector, Katherine 

Mansfild, Sylvia Plath, Zelda Fitzgerald e Júlia da Costa, que são ficcionalizadas nas narrativas. 

Trata-se de uma pesquisa sobre uma autora pouco investigada no meio acadêmico e, 

consequentemente, desconhecida no ensino básico. Sendo assim, torna-se importante o estudo da 

produção de Lunardi por trazer, em suas narrativas, problemáticas inerentes à sociedade e aos estudos 

de gênero, considerando que as suas nove narrativas giram em torno de personagens femininas 

(escritoras mimetizadas) que estão sendo estudadas no que diz respeito aos seus anseios, desejos e, 

sobretudo, a busca por identidade. Desse modo, esta investigação objetiva estudar as personagens das 

narrativas com as autoras famosas que são nelas mimetizadas, divulgar a produção ficcional feminina 

de Lunardi e das nove autoras ficcionalizadas como personagens e, através da coletânea Vésperas, 

oportunizar o estudo dos contos brasileiros contemporâneos que, se comparado a outros gêneros, 

ainda é pouco trabalhado. Trata-se de um subprojeto do projeto nomeado As escritoras de Língua 

Portuguesa: gênero, sociedade e letramento literário, e integra-se ao laboratório de Estudos 

Literários LEL, do Centro de Estudos Linguísticos e Literários da UPE (CELLUPE). 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa que está sendo desenvolvida a partir de uma 

abordagem crítica e interpretativa sobre as personagens, os aspectos sociais, estruturais e de gênero 

que estão presentes nos nove contos que integram a coletânea Vésperas da autoria de Adriana 

Lunardi, autora cuja obra carece de divulgação e formação de fortuna crítica, uma vez essa ainda é 
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muito escassa. A seleção do corpus obedeceu aos critérios de: autoria feminina e representação do 

ideário de gênero; considerou-se também a contemporaneidade e nacionalidade da autora, além de 

dar continuidade ao estudo da obra de Lunardi já iniciado anteriormente com o romance Corpo 

Estranho. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Preliminarmente foi possível observar que os nove contos relatam momentos trágicos da vida de nove 

autoras da Literatura Brasileira e de outras nacionalidades, mas cuja produção as tornou consagradas 

pela crítica literária. Entretanto, apesar de relatar os momentos dramáticos das nove personagens, 

notou-se que Adriana Lunardi, com sua maestria, consegue relatar tais momentos de forma diferente. 

Ao invés de expor a solidão/ angústia de modo a transmitir a fragilidade, Lunardi usa estes 

sentimentos para mostrar fortalecimento e autoafirmação das personagens. Isto fica perceptível no 

conto intitulado Dottie; neste, Lunardi ficcionaliza os últimos momentos da vida de Dorothy Parker, 

escritora estadunidense que faleceu aos 74 anos. O conto, no geral, relata os últimos momentos de 

uma mulher (Dottie) idosa que, mesmo com sua pouca saúde e disposição, decide desfrutar sua 

elegância e aproveitar o momento ao lado do seu único companheiro, o cachorro Troy. Neste conto, 

Adriana Lunardi trata do ideal de fortalecimento da identidade feminina, identidade esta que se 

aplicada aos outros contos, logo ficará visível que a importância desta mimetização das personagens 

está no fato de se tratar da representação de ficcionistas e poetisas que conseguiram conquistar 

identidade, espaço e reconhecimento mesmo quando a crítica literária ainda é realizada, em sua 

maioria, por críticos de gênero masculino. Tratando-se da construção temática da obra, também foi 

observado que o final trágico das personagens pode ser compreendido mesmo quando o leitor não 

conhece a vida das escritoras ficcionalizadas, assim como quando não sabe que se trata de uma 

homenagem de Lunardi a suas colegas de produção literária. Sendo assim, os aspectos aqui expressos 

resultam de observações que consideraram o tocante à natureza das personagens, sendo estas 

consideradas por Brait como “um problema linguístico, que não existe fora das palavras [...]. 

Entretanto recusar toda relação entre personagem e pessoa seria um absurdo: as personagens 

representam pessoas segundo modalidades próprias da ficção” (1985, p.11). Ainda sobre as 

personagens, Candido (2011, p.51) coloca que a personagem “representa a possibilidade de adesão 

efetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, projeção e transferência”. Disto 

isto, percebe-se que apesar da personagem fictícia ser diferente do ser vivo, ela reflete o identitário 

de cada individuo. Também foram analisados aspectos voltados à questão de gênero, principalmente 
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no que diz respeito a sua diferenciação da abordagem sobre sexo. Em problemas de Gênero (2003, 

p.24) Butler defende que a questão de gênero não decorre da abordagem de sexo como algo biológico, 

sendo algo culturalmente construído, algo que “não faz sentido definir [...] como a interpretação 

cultural do sexo. O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de significado 

num sexo previamente dado (uma concepção jurídica).” (BUTLER, 2003, p.25). Saliente-se que os 

aspectos aqui expressos resultam de observações preliminares, pois a observação iniciou-se 

recentemente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista as observações citadas, esta pesquisa mostra-se pertinente pelo fato de contribuir com 

a fortuna critica das obras de Lunardi, assim como propagar as obras das autoras mimetizadas, de 

modo que os estudantes, futuros professores, busquem conhecer a vida e a obra destas autoras. Além 

disso, os resultados preliminares, como mencionado na discussão, apontam para um final 

compensador, tendo em vista que já se percebe que, apesar de tratar de uma homenagem de Lunardi 

a suas companheiras de trabalho, as narrativas podem ser entendidas independente do conhecimento 

que o leitor tenha das ficcionistas e poetizas ficcionalizadas nos contos. 
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa abordará um tema que, nos dias atuais, continua sendo de tamanha relevância 

para jovens e adultos interligados a educação. Trata-se de uma pesquisa acerca das contribuições 

educacionais escritas e propagadas pelo grande teórico da educação, filosofo social, teórico político 

e escritor francês Jean-Jacques Rousseau e do filósofo, pedagogo e pedagogista norte-americano John 

Dewey. Aqui tem-se por finalidade mostrar como as contribuições de ambos os escritores 

modificaram o funcionamento do ensino nas salas de aula. Assim como, esclarecer as suas teorias e 

ideais, exemplificando-as com duas de suas respectivas maiores obras, “Emilio e o Contrato Social” 

escrita por Rousseau e “Democracia e Educação” escrita por Dewey.  A motivação por trás desse 

trabalho embasa na descoberta das origens dos ideais que justificam a metodologia de 

ensinoempenhada pelos docentes e formação desses e dos alunos. Trabalharemos a visão escolar e 

social dessa justificativa e suas consequências educacionais na formação dos indivíduos a partir da 

educação básica. 

METODOLOGIA 

A investigação se dará pelo método bibliográfico, baseando-se nas obras “Emilio” e o 

“Contrato Social” escritas em 1762 por Rousseau e “Democracia e Educação” escritas em 1916 por 

Dewey, nas quais trabalhamos as principais ideias de ambos os autores e as transfiguramos para o 

ensino em sala de aula e a sua importância para a formação de professores. Salientamos as categorias 

de análise, cujas se dão pela pedagogia tradicional em Rousseau e a princípio, para Dewey, a 

pedagogia tradicional, porém, posteriormente pedagogia humanista. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Rousseau em 1762 escreve duas obras marcantes: Emílio, onde escreveu sobre a má educação 

dada pela sociedade e em que parte do pressuposto que “o homem é bom por natureza”, e o 

Contrato Social, que defende que a vida social pode ser organizada na base de um contrato e que 

a vontade geral deve imperar. Rousseau (1999, p. 44) afirma que “nascemos capazes de aprender, 
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mas sem nada saber e nada conhecendo”. Para ele, a capacidade de aprender é a educação que vem 

da natureza, ele distingue mais dois tipos de educação: educação que vem dos homens e das coisas. 

Segundo Rousseau, o homem nasce bom e o convívio com a sociedade o corrompe. Contudo, tudo 

de que precisamos ao longo de nossa vida é dado pela educação. No livro de Emílio, ele define a 

educação como meio de formar homens. Destaca-se a partir das considerações do autor, que a 

educação é um processo complexo e que seu sucesso não depende unicamente de uma pessoa, e 

ou de um tipo de educação isolada, mas exige um conjunto de contribuições de todos os tipos de 

educação que compõem a formação humana, ressaltando que a responsabilidade e a influência 

sobre a educação da criança, provêm de seus pais, depois dos familiares e amigos. Os princípios 

do “Contrato Social” em conjunto com “Emilio, ou da Educação” nos informam como a sociedade 

impõe ao professor funções que embasados nesses princípios são do todo, dos direitos e deveres 

da comunidade para com a criança em formação.John Dewey, que é reconhecido como um dos 

fundadores da escola filosófica de Pragmatismo, foi uma grande influência para o mundo, 

principalmente quando se diz respeito à área de educação. Dentre milhares projetos, escreveu livros 

e artigos que se relacionavam com a linguagem e ensino nas escolas. De algumas das suas obras, 

destacam-se três: “A Escola e a Sociedade” publicada em 1899, “Democracia e Educação” de 1938 

e “Arte como experiência” de 1958. Em “democracia e educação”. Para ele, o conhecimento e o 

seu desenvolvimento como um andamento social, integra os conceitos de "sociedade" e indivíduo, 

ou seja, o indivíduo só é considerado um significante quando faz parte da sociedade. Para Dewey, 

era de extrema importância que a educação não se limitasse apenas à transmissão do conhecimento 

como algo acabado, mas que todo aquele saber conseguido por um estudante fosse integrado ao 

seu cotidiano. Como um defensor da democracia nas escolas, Dewey deu início ao que hoje 

chamamos de “Escola Nova”, cuja acredita que os alunos devem ter um papel ativo dentro de sala 

de aula.Graças ao seu modo de pensar, muitas vezes denominado de moderno e pós-moderno, 

Dewey gerou diversos discípulos que, inspirados nas suas obras, tentaram dar seguimento a 

educação progressiva que anteriormente estava tentando ser elaborada por ele. Uns conseguiram, 

outros não, entretanto, todos aprenderam que não se pode separar vida da educação, pois, 

intencionalmente, ambas andam juntas para se obter uma sociedade de desenvolvimento 

satisfatório. 

CONCLUSÕES 



 

239 
 

Para Rousseau, a escola assume um papel de aparelho ideológico a serviço da sociedade, 

portanto, apenas executar o ato da leitura não basta, é preciso obter circunstância que façam o 

indivíduo aprender alguma lição que lhe traga benefícios imediatos. Segundo ele, a educação não 

deve se basear na razão, mas nos sentidos e no contato que o humano deve ter com a natureza, ou 

seja, todo o seu aprendizado deve se desenvolver a partir de suas experiências. John Dewey, neste 

mesmo seguimento pedagógico, também acredita que o ato do saber se adquire mediante aos 

conhecimentos e vivências. Para ele, professores devem possuir uma visão sintética enquanto os 

alunos devem ter uma visão sincrética para uma melhoria no que se diz respeito a sala de aula, por 

isso, ao longo dos anos, ele tentou construir o esboço de um projeto pragmatista sobre a educação. 

Conforme Dewey, a capacidade de pensar dos alunos sobressai qualquer elemento, tendo em vista 

que, os jovens precisam possuir senso crítico e precisam unir teoria e prática. Portanto, acreditando 

assim, em uma educação progressiva, se dá importância ao crescimento físico, emocional e 

intelectual da criança. No presente trabalho, abordamos as obras e contribuições a educação e 

sociedade de Jean-Jacques Rousseau e John Dewey. Dessa forma, concluímos que o legado 

deixado por Rousseau em suas teses de que a educação não se limita ao meio formal, incluindo de 

forma singular a educação informal, como também Dewey defende a ideia de que os alunos 

necessitam ter um papel ativo em sala de aula, nos permitem a propagação de seus estudos de 

maneira que sejam associados não só ao nosso conhecimento, mas também a nossa prática de 

ensino comoprofissionais docentes da educação básica. 
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INTRODUÇÃO    

O projeto desenvolvido constitui-se em uma proposta estratégica e pedagógica que busca contribuir 

para a formação de leitores literários, trazer a discussão do gênero conto à escola, e divulgar a 

produção literária feminina contemporânea em especial da autora Marina Colasanti. Além de fazer 

parte de um trabalho maior construído pela orientadora intitulado “A ficção produzida por escritoras 

de Língua Portuguesa: gênero, sociedade e letramento literário”. Assim pretende levar ao Ensino 

Básico mais um componente da produção feminina e um gênero textual literário pouco estudado, 

valorizando principalmente, a produção literária feminina em Língua Portuguesa. A pesquisa tem por 

objetivo divulgar as narrativas de Marina Colasanti, no primeiro ano do ensino médio de uma escola 

pública e motivar a leitura de forma prazerosa. A escritora Marina Colasanti escreveu diversos livros 

entre contos, poesias, produções em prosa, literatura infanto-juvenil, mas também obras voltadas ao 

público adulto. Em suas histórias breves a escritora medita sobre eventos corriqueiros, abordando 

normalmente questões femininas, o amor, a produção artística, as questões sociais de nosso país, 

revelando sempre profunda delicadeza. Os contos que serão trabalhados são da obra Um espinho de 

marfime outras histórias, em que o fantástico se faz presente através de um olhar feminino. Os autores 

que embasam teoricamente a investigação são Cosson (2006), Kleiman (1995), Paiva (2005).                                                                                                                                                       

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é qualitativa, bibliográfica e de campo, dado que será realizada uma intervenção   

pedagógica com oficinas de letramento literário, em uma escola pública do município de Timbáuba 

com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio. Assim sendo, será feita a análise das produções dos 

alunos, o que justifica se tratar de um trabalho que cumpre com o tripé pesquisa, ensino e extensão.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO                                                                                                                                               
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A pesquisa está em andamento, sendo os resultados parciais, até o momento realizou-se o 

levantamento bibliográfico e a leitura de textos sobre Letramento literário, sobre o gênero textual 

conto, além de se ter mantido contado com a escola aonde vai se realizar a intervenção pedagógica 

com os contos de Marina Colasanti. Sabe-se que o gênero textual literário conto se constitui, segundo 

os teóricos da literatura, por uma narrativa curta e de um só incidente, razão pela qual apresenta 

poucos personagens. Trata-se, portanto, de um texto curto que possibilita a leitura de uma só 

assentada. Essa estrutura favorece o letramento literário (COSSON, 2006), tendo em vista que a 

leitura e interpretação podem ocorrer em uma só aula. O resultado final previsto é que a bolsista 

desenvolva seus conhecimentossobre a produção da autora, produza artigo para publicação e leve as 

narrativas curtas da autora supracitada, através de oficinas de letramento literário, a uma turma de 

primeiro ano do Ensino Médio. Os resultados envolvem também a avaliação que deverá comprovar 

se a leitura e a interpretação se deram de forma prazerosa, sendo assim atingidos os objetivos 

propostos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Assim, o projeto ainda em andamento, já começa a apresentar alguns resultados, tais como leituras 

teóricas desenvolvidas pela bolsista, fichamento e produção textual de aspectos teóricos relevantes 

para análise das produções dos alunos que participarão das oficinas de letramento literário e visita a 

escola onde se realizará a intervenção. Desse modo, o trabalho poderá ser expandido, sendo levado  

a outras escolas dando continuidade à pesquisa cujo objetivo, como foi visto, é formar bons leitores 

do texto literário, através de uma estratégia que torne a leitura prazerosa.  
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INTRODUÇÃO 

A falta de interesse de grande parte alunos do ensino fundamental pela leitura do texto literário 

é uma realidade que muitos professores da educação básica lidam diariamente. Esse desentusiasmo, 

por sua vez, pode ser justificado pela maneira como a leitura é apresentada a eles. Uma vez que a 

professora pede algum trabalho de alguma obra, por exemplo, o aluno sente-se “obrigado” a fazer e 

já passa, então, a enxergar o texto como chato e não como uma leitura que poderia ser deleitosa. 

A proposta de ciclo ensino-aprendizagem, que é baseada na LSF - teoria que compreende 

como a linguagem é utilizada na sociedade e se preocupa em estudar os usos da língua e em entender 

como, por que, para que o homem usa a língua -   foi desenvolvida por Rothery (1994) na década de 

1980 em escolas primárias da Austrália, com a finalidade combater o insucesso escolar de alunos 

menos favorecidos. Beneficiando não somente aqueles alunos que apresentavam ter dificuldades com 

leitura e escrita, como também os outros, a proposta do ciclo de ensino surtiu bastante efeito e, por 

isso, foi sendo aperfeiçoada em outras versões. A presente pesquisa baseia-se no ciclo proposto por 

Martin&Rose (2012), que é dividida em quatro etapas: Negociação de campo, desconstrução, 

construção conjunta e construção independente. 

Na primeira, o professor é responsável por levar os alunos a refletirem a temática; na etapa 

seguinte, a Desconstrução, estuda-se os contextos de situação e de cultura. Na terceira,os alunos 

aprendem a construção do gênero e as escolhas linguísticas. Na última etapa, o aluno torna-se capaz 

de escrever a própria produção. A escolha do conto “Luciana”, presente no livro Insônia (1937) de 

Graciliano Ramos, deve-se a sua temática: a desobediência, que é um tema presente no cotidiano dos 

alunos.  

O objetivo desse trabalho é analisar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do gênero 

conto, por meio de uma produção inicial e compará-la com uma produção final, realizada após a 

aplicação do ciclo de ensino e aprendizagem. 

METODOLOGIA 
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A presente pesquisa, de caráter comparativo qualitativo, foi realizada com 10 alunos 

voluntários do nono ano do ensino fundamental de faixa etária entre 14 e 15 anos, de uma escola 

estadual do munícipio de Surubim/PE. Com dois encontros semanais, aconteceram no total 10 

encontros com os alunos. Como a proposta do ciclo é dividida em etapas, fez-se, inicialmente, um 

quadro-tabela, com o que viria a acontecer nos encontros com os alunos. O corpus da pesquisa 

constitui-se do conto Luciana (1937) e das produções textuais dos alunos. 

Nos primeiros encontros começaram com a etapa da Negociação de Campo de acordo com a 

pedagogia de gêneros proposta por Martin&Rose (2012). Antes de apresentar o gênero conto, 

trabalhou-se outros gêneros textuais, como tirinhas, por exemplo, assim como, slides, vídeos e leitura 

de outros contos que tratassem da mesma temática que viria a ser trabalhada na leitura do conto 

“Luciana” posteriormente, para que os alunos compreendessem à vontade e fosse compreendendo o 

objetivo da proposta. Após essa etapa, foi pedido aos alunos que produzissem um conto, com o 

objetivo de saber se eles conheciam as características desse gênero. 

Na segunda etapa, a Desconstrução, focou-se na leitura detalhada do conto “Luciana”, no 

contexto de situação e de cultura, como também, nas características peculiares do gênero conto de 

acordo com os elementos da narrativa proposto por LABOB (1972). 

Na etapa da construção conjunta, os alunos foram conversando entre si e com a professora a 

respeito das ideias que queriam colocar no conto e todos foram escrevendo, cada um seu caderno, o 

que era decidido em conjunto.  

A última etapa do ciclo é a produção independente, em que os alunos produziram de maneira 

autônoma.  Com a escolha do tema livre, cada aluno sentiu-se à vontade para escrever o conto que 

quiserem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio de uma análise comparativa entre a primeira e a segunda produção, percebeu-se que 

a maioria dos alunos compreendeu a estrutura do gênero conto. Na primeira produção realizada por 

eles, alguns escreveram apenas um parágrafo. Outros textos apresentavam uma ideia coerente, mas 

não de acordo com os elementos labovianos, que são essenciais à narrativa.  

 As segundas produções mostraram-se bastante maiores não só em tamanho, como também na 

qualidade dos textos. O contato com diversos gêneros textuais possibilitou aos alunos ideias bem 

mais elaboradas e construídas. Isso pôde ser notado em dois aspectos: tanto em relação aos títulos, 

como com a quantidade de personagens. O conto “Luciana”, que foi conto principal trabalhado 
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durante a aplicação de todo o ciclo, faz referência ao nome da personagem principal. Nas primeiras 

produções dos alunos, percebeu-se que a grande maioria seguiu o mesmo exemplo de “Luciana”: 

“Mariana”, “Juliana e Clara”, “Nicole”, “Mariana e Alice”, “A vida de Cristina”, apresentando 

também, meninas como personagem principal. Na segunda produção, na etapa da Construção 

Independente, os títulos chamam bem mais a atenção do leitor: “O desaparecimento”, “O cemitério”, 

“O Mistério do Tiro”, “Marcos e seus pensamentos”, “Os irmãos travessos”, “A princesa e o plebeu”, 

“Zero Lucy”. Este último, por exemplo, apresentou personagens que faziam magia, diferenciando-se 

bastante da sua primeira produção. 

 Em relação aos personagens, nos primeiros textos, houve uma predominância de meninas 

espertas e desobedientes, como personagens principais, assim como o conto “Luciana”. Durante a 

aplicação do ciclo vídeos, filmes e vários textos como tirinhas, charges e outros contos foram 

apresentados aos alunos. Tudo isso possibilitou que a habilidade criativa para a escrita deles fosse 

despertada. Quanto aos critérios da narrativa, as segundas produções também mostraram-se mais 

completas.  

 Uma outra questão bastante relevante é que os alunos relataram que nunca tinham lido um 

texto de maneira detalhada e explicativa. Nas primeiras leituras, por exemplo, algumas palavras do 

conto não faziam parte do vocabulário deles, então, foi sugerido que eles fizessem uso do dicionário, 

o que também foi uma experiência diferente para a maioria deles. 

 Após a aplicação do ciclo de ensino eles relataram que sentiam-se mais à vontade com a 

leitura, que os personagens de um texto podem apresentar características parecidas com cada um deles 

e que mesmo que um texto tenha sido escrito há vários anos, pode apresentar questões vivenciadas 

atualmente, como também, que a leitura pode ser feita por prazer. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dessa forma, percebe-se que ainda hoje, os alunos não têm o contato necessário com a leitura 

e que não se é desenvolvido nas escolas em geral o despertamento da leitura por prazer. Apesar da 

maioria dos textos produzidos apresentarem desvios na ortografia, na concordância verbo-nominal e 

de pontuação, percebeu-se que eles têm ideias e compreenderam as características essenciais do 

gênero conto. A proposta didática baseada na pedagogia de gêneros por meio do Ciclo e 

Aprendizagem mostrou-se bastante eficiente e poderia ser utilizada como ferramenta pelos 

professores em sala de aula, colaborando, então, para a formação de um leitor crítico. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho encontra-se subordinado ao macro projeto principal, Cine Mosaico: o Cinema 

como Arte, Representação, Ferramenta e Prática Social; vinculada ao grupo de pesquisa do 

CELLUPE, Mata Norte.A proposta de pesquisa prevê investigar o papel do texto fílmicocritico do 

documentário Filosofia aqui y ahora: La metáfora de La casa tomadaem nossa 

contemporaneidade, de forma a abordá-lo tanto como espaço de representação social para a 

aprendizagem de uma língua estrangeira, privilegiando o viés sociocultural. Investigaremos, assim, 

as relações entre o documentário e os contos La casa tomada, do autor Julio Cortázar, e a releitura 

do conto Cabecita Negrade Rozenmache.A literatura cosmopolita cortazariana terá como meio o uso 

interpretativo de análises críticas do gênero documentário realizadas pela série Filosofia Aqui y 

ahora que interpreta os contos e orientametaforicamente o contexto histórico-hysocial aproximando 

da realidade existente. 

 Na argentina, do período peronista (1946-1952), o predominante caráterfantástico 

propulsionado na hispano-américa proporcionava aos escritores bases para elaborar uma literatura 

que paradoxalmente tratava da realidade empírica de modo insólito, ou seja,  não seguindo uma ordem 

habitual, comum, caracterizando-se como eventos que não determinam-se como concreto, mas dirige 

o entendimento do leitor ao portentoso, ao estranho. Existem grandes nomes como Jorge LuisBorges, 

JúlioCortázar, Reinaldo Arenas, García Marques, apenas para citar alguns, que ofertaram nas suas 

obras uma visão de realidade que busca empreender questionamentos de âmbito político ditatorial. 

LaCasa tomada, de Cortázar, publicado primeiramente na revista "Los Anales de Buenos Aires", 

dirigido por Jorge LuisBorges em 1946 é um desses textos questionadores. Em 1951, ao ser publicado 

no volume do celebrado livroBestiariode Cortázar o conto torna-se um dos pilares da literatura 

insólita e desencadeia uma série de tentativas de interpretação social. Essa obra chama atenção por 

tratar de elementos insólitos que puxam para uma realidade diferente da habitual. E se considerarmos 
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o contexto que se apresenta na estrutura da obra poderemos notar a retratação da sociedade do 

período, isto é, a camada que depende de pessoas com cargo superiores e, por isso ditam seus 

interesses.Tanto a leitura crítica meta ficcional proposta pelo documentário quanto as diversas 

possibilidades de leitura dos contos parecem propor uma exposição tencionadada realidade histórica 

argentina. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa, de caráter qualitativo, ficou a sua disposição o embasamento teórico Literatura 

e sociedade (2006), proposto por Antônio Candido que fala sobre o paralelismo dos aspectos sociais 

e a interação das obras literárias dentro desse contexto. No percurso metodológico foi utilizados, 

ainda, como aporte teórico autores como David Roas, Felipe Furtado, Tzvetan Todorov. Apesar disso, 

nessa fase estudamos a categoria trama narrativa como desencadeadora do insólito em Cortázar, a 

respeito dessa análise teremos como suporte o texto teórico "Do Conto Breve e Seus  Arredores" de 

Cortázar (1993). 

Analisaremos o conto Casa Tomada (1946) de Júlio Cortázar, colocando em vista a 

perspectiva metafórica do documentário "La metáfora de la casa tomada" proposto por José Pablo 

Feinmann, que diante sua reflexão faz comentário do conto "Cabecita negra"(1962), foi uma releitura 

do conto produzida por GermánRozenmachercom o intuito reflexivo das possíveis leituras sócias da 

era peronista. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Coletando os resultados, conseguimos finalizar o estudo que buscou entender as relações 

existentes entre literatura e a vida social levando ao questionamento dessa possibilidade. Podemos 

observar as relações de costumes sociais,  tais como,  desencadeadoras das estruturas literárias,  apesar 

de sua complexidade que nos direcionou a descrição e superficialidade,  entretanto,  foi possível 

extrair elementos, tanto de La casa tomada quanto Cabecita Negra, construtores de sentido simbólico 

ultrapassando do carácter externo de sua superfície para o interno,  portanto, atribuindo aos traços 

sociais funções em que direciona a formação estrutural da narrativa,  ou seja, através da funções 

poéticas, especificamente a utilização da metáfora, para assegurar o desenlace da função social dentro 

do texto,  pois as descrições dos objetos,  roupas,  hábitos não seriam suficientes para permitir 

continuidade na narrativa.  

A influência dos elementos socioculturais desencadeiam uma estrutura quando o externo (no 

caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha 
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um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno.” (CANDIDO, 2006, p.14), 

ou seja, a estrutura de um texto está ligada a representação social. Desse modo, A literatura 

cosmopolita cortazariana teve como viés o uso interpretativo de análises críticas do gênero 

documentário realizadas pela série Filosofia Aqui y ahora,  já que o híbridos tem maior flexibilidade 

na interpretação dos contos e orienta metaforicamente o contexto histórico-social aproximando da 

realidade existente.  

A busca pela reflexão representativa, levou a pesquisa por meio da crítica sociológica “ é 

aquela que procura ver o fenômeno da literatura como parte de um contexto maior: uma sociedade,  

uma cultura” (SILVA,  2005, p.141) nos conduzir na releitura cabecita negra, de Rozenmache. A 

transição do sistema político é representada pela classe social dos personagens,  pois retratando a 

questão racial e de nível social que uma das protagonistas torna-se a causa da trama,  sendo assim,  

atribuído o aspecto de invasor,  simbolicamente,  demonstra o grande impacto que a classe média-

alta com os que vinham do interior da Argentina em busca de uma vida melhor na capital Buenos 

Aires,  portanto,  a não aceitação das pessoas de cor e operários não era bem visto causando repulsa,  

que foi proposto por Lanari (a elite). Através desse episódio a narrativa se guiam por esses fatores,  

ou seja,  a representação do policial e mulher projeta-se a visão de invasores enquanto a imagem de 

opressão que a elite tem é traduzida por Lanari.  

Ao interpretar o que os elementos insólitos desvelam na representações dos meios concretos 

sociais que relacionam com o cerceamento da expressão, percebeu-se que esses fatores insólitos tem 

um grande papel na narrativa de la casa tomada prendendo o leitor. Este aspecto ora comum ora 

estranho constrói função de inovar a narrativa pelo sistema de arte da segregação44. O estranho 

mencionado relaciona não com as formas naturais que temos a percepção e sim “pode dizer-se que 

se trata de acontecimentos estranhos, de coincidências insólitas.” (TODOROV, 1992) 

Em casa tomada a propriedade mais simbólica está no governo e seu sistema causando tensão 

entre “O som chegava impreciso e surdo, como uma cadeira caindo no tapete ou um abafado sussurro 

de conversa”, quando a troca de posição política era trocada sem fazerem alarde,  e “ Ficamos ouvindo 

os ruídos, sentindo claramente que eram deste lado da porta de mogno, na cozinha e no banheiro, ou 

                                                             
44 Em literatura e sociedade,  Cândido apresenta duas artes que inspira as obras literárias,  a primeira é a arte da 
agregação: Procuram ficar dentro do sistema simbólico já conhecido pelas massas dos leitores; A segunda é a arte da 
segregação: é a que deseja inovar, de algum modo, o sistema simbólico de uma cultura. 
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no corredor mesmo onde começava a curva, quase ao nosso lado”, sem excitação para combater o 

que sofriam no momento,  o povo argentino não tinha direito a voz naquela situação,  pois a minoria 

tomavam posse do poder sem a percepção popular. Assim como, Cortázar representa em sua teoria 

abordando o seguinte: “Talvez o traço diferencial o traço diferencial mais marcante seja a tensão 

interna da trama narrativa”, ou seja,  toda tensão causada por propriedades insólitas ou real tem a 

função de condução da trama.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura transcende representações em que propaga-se na sociedade sem limitações 

cronológicas, já que a arte poética tem funções de expressarem ideias, costumes, detalhes materiais, 

políticos ou econômicos e etc. Porém, ressalta-se aqui as influência literárias são meios de estimular 

a reflexão do leito e mesmo havendo uma ideologia o autor torna-se neutro na produção de efeitos da 

obra em relação ao receptor. A captação da leitura assim como levar a reflexão pode limitar a 

interpretação levando ao detalhes superfícies e que não faz parte do âmbito interno a ponto de fazer 

parte da narrativa como intenção. O dinamismo da arte literária e sociedade está em sintonia na 

maneira de que uma influência a outra.  
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INTRODUÇÃO 

O termo "cultura do estupro" foi usado pela primeira vez, provavelmente, por ativistas do 

que foi denominado de ‘segunda onda do feminismo’ e foi aplicado à cultura estadunidense 

contemporânea como um todo, alcançando perspectivas mundiais. O termo aparece registrado pela 

primeira vez em 1974 no livro Rape: The First Sourcebook for Women, editado por Noreen Connel 

e Cassandra Wilson ao New York Radical Feminists. Esse livro, junto a Against Our Will: Men, 

Women, and Rape, de 1975, escrito por Susan Browmiller, foi um dos primeiros a incluir relatos de 

estupro em primeira pessoa e tinha objetivo de defender que estupros eram muito mais habituais do 

que era de fato divulgado. 

Dados do Mapa da Violência de 2015, no Brasil, mostram que entre 2003 e 2013, o número 

de vítimas de homicídio do sexo feminino passou de 3.937 para 4.762; um aumento de 21% na década. 

O país tem taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo em um 

ranking com 83 países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Não apenas a violência 

física, que leva ao feminicídio, atinge a mulher brasileira. O Mapa da Violência mostra que, em 2014, 

o Sistema Único de Saúde (SUS) atendeu a 23.630 mulheres vítimas de violência sexual. Dados da 

Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180 (serviço da Secretaria de Políticas para Mulheres), 

registrou em 2015 cerca de 10 casos de violência sexual por dia, com um aumento de 165,27% no 

número de estupros em relação ao levantamento anterior, computando a média de oito estupros por 

dia, um a cada três horas. Números do 9º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública são ainda 

mais graves: a entidade acredita que possam ter ocorrido entre 136 mil e 476 mil casos de estupro no 

Brasil em 2014, o que significa uma mulher estuprada a cada 11 minutos no país. 

A cultura do estupro é violenta e tem consequências sérias. Ela fere os direitos humanos, em 

especial os direitos humanos das mulheres, por essa razão estuda-la dentro da perspectiva teórica da 

análise crítica do discurso em notícias de ampla circulação na internet se mostra de assaz importância 
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para o desenvolvimento de estratégias e reflexões que busquem impedir e combater qualquer atitude 

cotidiana que agride a liberdade sexual da mulher.  

Este trabalho destina-se à realização de um levantamento de noticias veiculadas nos 

principais jornais pernambucanos, impressos e versões on line, com a finalidade de investigar a 

(des)construção discursiva/ideológica feminina, a utilização da imagem da mulher e como a mesma 

repercute no meio social quando é vítima de algum tipo de violência referente ao comportamento 

machista, sexista e/ou misógino. 

Entendendo o estupro como uma prática de opressão de gênero social, o principal objetivo 

do trabalho é investigar discursos publicados nas mídias jornalísticas e nas redes sociais a respeito de 

violência sexual contra a mulher, com enfoque na busca de potenciais práticas de culpabilização da 

vítima de estupro através da perspectiva teórica da análise crítica do discurso.  

METODOLOGIA 

A metodologia empregada teve caráter qualitativo, quantitativo e exploratório, cujo objetivo 

foi proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito e com a 

finalidade de construir futuras hipóteses. A pesquisa foi feita em jornais impressos e on line de maior 

expressividade e circulação no Estado. Primeiramente, realizamos a coleta de inúmeros exemplares, 

que foram lidos, selecionados, analisados e catalogados. 

Para efetivar este trabalho, foram analisadas notícias numa perspectiva sincrônica e das 

relações entre língua, história, cultura e sociedade, compreendendo o discurso, como um modo de 

representação social e uma ação sobre o mundo e sobre o outro. Após a análise das notícias, 

pormenorizamos o estudo dos textos a fim de observar, nas marcas textuais, as semelhanças e 

diferenças na construção do arquétipo de feminilidade e construção de sentido. 

Estas notícias que demostraram comportamentos comumente associados com a ‘cultura do 

estupro’, que incluem culpabilização da vítima, objetificação sexual, trivialização do estupro, negação 

de estupros, recusa de reconhecer o dano causado por algumas formas de violência sexual, ou alguma 

combinação entre esses comportamentos e a linguagem utilizada, verificam a teoria de ideologia de 

Thompson (2011), tomada como base para qualificar e categorizar as expressões existentes no texto 

que demostram o favorecimento aos atores de maior prestígio social e os processos que fazem uma 

imagem negativa daqueles que representam a minoria. O percurso teórico utilizado será uma análise 

crítica e interpretativa das notícias de jornal baseada na perspectiva da Análise Critica do Discurso 



 

254 
 

textualmente orientada. Os principais teóricos utilizados serão Norman Fairclough, Teun A. Van 

Dijk, Gramsci, A., Van Leeuwen e Thompson, J. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise das notícias teve como fundamento a Análise Crítica do Discurso (ACD), utilizando 

filósofos como Fairclough (1996), Gramsci (1988) e Van Dijk (2005), apoiando-se nas ideias e pontos 

de vistas assim como estudos de gênero sobre a mulher. Tendo isto, a análise se deparou com o 

discurso de autores das notícias que enquadravam a imagem da mulher vítima como culpada, omitiam 

crimes, suavizava os acontecimentos de extrema violência e configuravam a mulher vítima como 

criminosa ao enfatizar o fato de autodefesa como agressão ou crime. 

Por parte dos comentários encontrados nas páginas das notícias uma diversidade de 

argumentos foram encontrados, apontando a vítima como culpada pelo crime e demonstravam ter 

dúvidas quanto ao seu caráter, grande parte dos comentários foram feitos por homens adultos com 

aparência de média de idade entre os 30 e 50 anos, repercutindo assim o pensamento ideológico da 

massa social masculina. 

Quanto ao pensamento ideológico hegemônico defendido por Thompson (2011), modos de 

operação como os da “legitimação” e o da “reificação” foram apresentados em uma mesma ideia, 

presentes no discurso indireto das entrelinhas do texto, onde foi possível a interpretação de que o 

favorecimento do agressor torna-se justo, dignos de apoio pelo caráter histórico presente na sociedade 

patriarcal; um outro modo de operação bastante comum nas análises foi o da “dissimulação”, onde a 

ideologia de uma superioridade do agressor pelo fato do seu gênero representar o poder foi exposta 

mas de forma oculta, desviadas da intenção principal, com qualquer outro argumento ou ação, como 

foi o caso da culpabilização da vítima ao agir em legítima defesa e o texto voltar a atenção para o fato 

do agressor sair ferido. 

CONCLUSÕES 

De fato, é notório que o meio virtual é, atualmente, o veículo de comunicação mais acessível 

à sociedade, sua divulgação é fácil e eficaz. Portanto a massa populacional consegue ser atingida pelo 

discurso e sendo o discurso uma execução de ideologias presentes no meio social, o compartilhamento 

se torna uma reprodução da hegemonia. 

Assim, ao depararmos com os discursos presentes nas notícias foi possível compreender os 

fenômenos linguísticos que reproduzem a ideologia hegemônica de uma sociedade patriarcal, tais 

como “nominalização”, “topicalização”, “passivação” e “modalização”, defendidos por Theo van 
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Leeuwen (2008). Todos esses fenômenos presentes no discurso negativizam a imagem da vítima, 

diante dos comentários feitos por leitores na própria página da notícia foi possível entender os efeitos 

alcançados tais como culpabilização da vítima, negação de crime ou amenização dos fatos ocorridos, 

objetificação sexual da mulher e tentativa de justificar o crime com a história. Além disso, foram 

contatados fenômenos sobre os modos de operação da ideologia presentes na teoria de Thompson 

(2011) que defende o conceito e o uso da ideologia para um fim social de controle das massas.  
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação analisa a formação do leitor do texto literário a partir da aplicação de oficinas 

baseadas na sequência básica de Cosson (2014) e na análise das reflexões e interpretações escritas 

dos alunos da série final do ensino fundamental. O interesse pela formação do leitor do texto literário 

surgiu da observação e constatação de que nas séries iniciais da educação infantil e do ensino 

fundamental as crianças, geralmente, são motivadas a ouvir e ler, quando alfabetizadas, histórias a 

partir de uma proposta cujos aspectos lúdicos do texto são amplamente ressaltados como caminhos 

para interação dos leitores com a literatura infantil. 

O que não ocorre de forma similar nos anos finais do ensino fundamental, como se nessa etapa a 

leitura literária deixasse de ser importante e se tornasse, assim, relegada a um plano de aprendizagem 

gramatical diferentemente daquilo que deveria ser a leitura do texto literário enquanto experiência 

artística. Silva (2009, p .46) infere sobre isso que: “[...] à medida que o aluno se desenvolve física e 

psicologicamente e avança na sua vida escolar, as disciplinas que lidam com as manifestações 

criativas vão se restringindo cada vez mais.”  

Diante de tal fato, a escola passa a ter um papel fundamental no que diz respeito à formação contínua 

do leitor se responsabilizando também pela ampliação do repertório de leituras a fim de contribuir 

para formação do aluno, de forma que os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa para o Ensino 

Fundamental e Médio (PERNAMBUCO, 2012.) encetam que a formação do leitor de literatura deve 

ter em vista a concepção de que cabe a escola preparar seus discentes para experimentar a fruição 

estética salientando ser um direito indispensável do aluno uma vez que permite um outro olhar para 

o mundo e coloca o ser humano diante daquilo que lhe é desconhecido.   

De acordo com os pressupostos acima, a pesquisa propôs um estudo a respeito da importância da 

leitura do texto literário na escola a partir de oficinas organizadas em conformidade com a sequência 

básica de Cosson, dos pressupostos da estética da recepção de Jauss e Iser e da consciência 

humanizadora da literatura enfatizada por Antonio Candido a fim de analisar as dimensões críticas 
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da leitura do aluno, e, assim identificar se as leituras dos contos juntamente com as práticas utilizadas 

na sala de aula foram capazes de incentivar os alunos a refletirem sobre suas leituras. 

METODOLOGIA 

Do ponto de vista da abordagem, a pesquisa qualitativa por seu caráter interpretativo da natureza dos 

fenômenos através de uma relação dinâmica entre a realidade do aluno e sua subjetividade 

possibilitou a investigação de como os discentes se relacionaram com o texto literário. 

Para Bortoni-Ricardo (2008, p. 41) esse tipo de abordagem se volta para pesquisadores que estão 

mais preocupados com os “[...] significados que os atores sociais envolvidos no trabalho pedagógico 

conferem às suas ações, isto é, estão à busca das perspectivas significativas desses atores.”. Por outro 

lado, a pesquisa-ação implica a possibilidade de melhorar a prática pedagógica porque empreende 

uma ação cooperativa do conhecimento entre os sujeitos. 

A primeira oficina ocorreu com o conto Um apólogo de Machado de Assis. A segunda oficina foi realizada 

a partir da leitura do contoBaleia escrito por Graciliano Ramos, Na terceira as atividadesforam com o conto 

Jupira de autoria de Luiz Gonzaga Lopes e a última oficina foi com conto A partida de Osman Lins.  

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

De acordo com a análise das interpretações dos alunos, podemos constatar que eles apresentam uma 

compreensão coerente dos textos à medida que são capazes de escrever sobre o que leram  mostrando,  

a partir das suas interpretações, os três níveis de leitura abordados por Martins (1994): a leitura 

sensorial, emotiva e racional. Ademais, percebemos que as atividades de leitura mediadas pela 

sequência básica de Cosson (2014) foram significativas porque os alunos acabaram por se envolverem 

com as oficinas à medida que criavam expectativas em relação ao desdobramento dos trabalhos e com 

as próprias leituras.  

CONCLUSÕES 

Em fim, compreendemos que a leitura literária é um momento no qual o aluno passa a refletir sobre 

sua condição de sujeito e sobre o mundo a sua volta deslocando-se de uma posição subalterna em 

relação ao autor e a obra para o lugar de receptor ativo. De toda forma, acreditamos que as atividades 

com o texto literário podem contribuir para formação humana dos alunos não porque a literatura seja 

superior a outros conhecimentos, mas justamente, porque por ela pode-se discutir livremente sobre 

tudo que está no mundo.  
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa descreve o trabalho apresentado à disciplina de Teorias de Aprendizagem como 

parte dos requisitos para complemento da nota da disciplina do curso de Letras- Inglês da 

Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte - Nazaré da Mata, tendo como orientadora a 

Professora Ana Sotero. Temos como proposta evidenciar a psicologia dos constructos pessoais de 

George Alexander Kelly, psicólogo norte-americano que com sua investigação científica deu 

importantes contributos sobre a teoria da personalidade.  

George Kelly, norte-americano nascido em 1905, fez graduação em Matemática e Física, 

mestrado em Sociologia Educacional e doutorado em Psicologia. Durante a maior parte de sua 

carreira, foi professor de Psicologia na Ohio State University (p.121) 

A teoria do construto pessoal aborda a compreensão dos outros pela tentativa de entrar em seu 

mundo, e permite que toda pessoa forneça o conteúdo de sua vida. A sólida posição de Kelly na 

psicologia humanística é adquirida por meio de sua formulação central de que as pessoas são sempre 

capazes de reinventar a si mesmas.  

Em outras palavras, o homem vê o mundo por meio de moldes, ou gabaritos, 

transparentes que ele cria e então tenta ajustar a eles as realidades do mundo. O ajuste 

nem sempre é bom; mas, sem tais moldes, o mundo parece uma homogeneidade 

indiferenciada, à qual o homem não consegue dar sentido. Esses padrões, moldes, 

gabaritos, que o homem constrói para dar sentido às realidades do universo, Kelly 

chama de construtos. (MOREIRA,1999,p.9) 

Para ele, a realidade é flexível; existe convite, criatividade e renovação. Um construto é uma 

representação do universo ou parte dele, uma representação erigida por uma criatura viva e, então, 

testada frente à realidade desse universo. (KELLY,1963) 
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Sua obra Uma Teoria da Personalidade – A Psicologia dos Construtos Pessoais tem como 

ponto de partida duas noções básicas: a primeira é que o ser humano poderia ser melhor entendido se 

fosse visto na perspectiva dos séculos, não na luz de momentos passageiros; a segunda é que cada 

individuo planeja a sua maneira o fluxo de eventos que acontece em sua vida. “A posição filosófica 

é o alternativo construtivo: “todas as nossas interpretações do universo estão sujeitas à revisão ou 

substituição”. (MOREIRA,1999) No geral, Kelly traz a ideia do “em processo”, do estar se 

construindo. Com isso, suas teorias são de fundamental importância para o campo educacional, pois 

trata o conhecimento como algo infinito, que deve está sempre em desenvolvimento e construção.  

Este trabalho teve como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre a teoria dos constructos 

pessoais proposta por Kelly e identificar suas contribuições para a educação e a formação do saber 

docente, a partir da leitura dos conteúdos abordados na sala do 8º período Letras/Inglês.  Além disso, 

tivemos como intenção principal  apresentar a teoria dos constructos de forma mais concisa, 

exemplificando e discutindo seus propósitos, afim de estabelecer a interação entre o assunto discutido 

e os discentes, desenvolvendo, assim, a capacidade de reconhecer a importância dos estudo das teorias 

da aprendizagem. 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi delineada por um plano de pesquisa predominantemente 

qualitativa, que se deu por meio de uma revisão bibliográfica das teorias de Kelly (1963) e da 

apresentação dessa revisão para a turma da disciplina de Teoria da Aprendizagem.  

Fizemos pesquisas, o planejamento da aula, preparamos os recursos didáticos necessários e 

apresentamos para os discentes. Inicialmente, introduzimos a apresentação com a biografia do teórico. 

Logo após, abordamos a teoria, o postulado e destrinchamos todos os onze corolários propostos por 

Kelly. Por fim, houve uma grande interação entre nós e a turma, que discutiu e questionou o tema. 

Dessa maneira, todos discentes presentes puderam conhecer a teoria e esclarecer as dúvidas 

existentes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Obtivemos da turma uma resposta positiva durante a apresentação do trabalho, o que 

contribuiu para o alcanço do nosso objetivo. Houve muita interação entre o grupo, os discentes e a 

professora. Existiram discussões, questionamentos e reflexões sobre o conteúdo, o que possibilitou 

uma melhor aquisição do assunto.  
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Após nossa apresentação, constatamos que a maioria dos discentes conseguiram absorver e 

compreender melhor o conteúdo abordado. Puderam conhecer a teoria e entender a importância da 

psicologia para a construção da aprendizagem.  

 

CONCLUSÕES 

No geral, o trabalho pretendeu levar a reflexão, através das teorias de Kelly, de que o meio 

físico e social deve ser levado em consideração, e que a interação do indivíduo com esses meios 

contribuem para o processo de conhecimento. Nosso enfoque aqui, foi analisar e explanar a 

importância que essas teorias têm no processo de ensino-aprendizagem, e o quanto a aquisição desses 

conhecimentos desenvolvem as metodologias e o saber do professor. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, o estudo acerca dos poemas do poeta popular cearense Patativa do Assaré é observado 

pioneiramente através da perspectiva Ecocrítica. Relatos sobre a vegetação, o vento, as árvores, o 

inverno, a lua, o sol, as ruas, o canto dos pássaros, o homem, enfim, tudo que constitui a poesia da 

terra – a ecopoesia. Esses estudos contribuem para interpelação do ambiente com a poesia, trazendo 

pontos importantes entre literatura, cultura, ecologia e/ou natureza.Através deste trabalho 

pretendemos cooperar para o aumento das discussões ambientalistas a partir da aplicação da 

Ecocrítica, e também para a disseminação dos estudos referentes à literatura popular, sob uma 

perspectiva ecocêntrica.Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar poemas do poeta Patativa 

do Assaré sob a ótica da teoria da Ecocrítica. Como objetivos específicos trata-se dediscutir elementos 

da poesia de Patativa do Assaré que tragam pontos de ligação entre a natureza e a literatura; além de 

valorizar a literatura e cultura popular nordestina, bem como promover, incentivar e ampliar as 

leituras de poesia popular na academia através dos poemas de Patativa do Assaré; e por último, 

contribuir para melhor valorização crítica e teórica dos textos de literatura popular na formação do 

professor de Letras. 

METODOLOGIA 

É uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo e método interpretativo, partindo da obra Cante 

Lá Que Eu Canto Cá, de Patativa do Assaré (2004), dos pressupostos teóricos da Ecocrítica 

(GARRARD, 2006) e das leituras críticas sobre os aspectos ecocríticos presentes na poética de 

Patativa. 

O critério de escolha do corpus foi selecionar a poesia que apresentasse uma maior quantidade de 

traços ecocríticos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Triste Partida é uma entre várias outras poesias presentes na poética de Patativa que apresentam 

tais propriedades e a partir da análise deste poema narrativo, encontramos, além do forte tom lírico e 
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melancólico, características da ecocrítica que mostram a relação entre o homem e a natureza enquanto 

discurso poético.A Natureza, que faz parte central deste trabalho, atravessou os muitos movimentos 

da literatura canônica, como também é recorrente no universo poético da literatura dita popular. Com 

o ambientalismo moderno surgido em 1962 com a obra Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, que 

através de elementos da poesia pastoral denuncia os diversos problemas ambientais causados pela 

intervenção humana na natureza e que consequentemente transforma a paz bucólica em caos, 

começou a ascender o interesse pelas questões ambientais numa perspectiva ecocêntrica.Pela 

ecocrítica analisa-se a relação entre o homem e o meio ambiente, onde quer que se apresentem, 

verificando a forma como o homem enxerga a natureza e a representa, sendo de maneira sutil ou não. 

Compreende-se desde os primórdios da poluição, a forma em que a terra é habitada, até as teorias 

mais improváveis sobre o apocalipse.Cohen (apud GIFFORD, 2009) sugere algumas características 

que deveriam ser analisadas e avaliadas pela ecocrítica, dentre elas, o enfoque num lugar e região, 

incluindo uma crítica de elementos científicos e culturais, a partir de discussões do lugar, local e 

desfechos ambientais futuros para entender um determinado problema ambiental e encontrar soluções 

científicas ou mesmo empíricas para a crise ambiental.A crítica ecológica encontra no texto literário 

um terreno fértil, ela busca dentro do texto literário a ideologia do autor na forma em que foi descrita 

a relação entre ser humano e meio ambiente, a importância do ambiente físico para o narrador e/ou 

personagem e se este coopera na preservação ou degradação da natureza dentro da obra. A poesia 

analisada traz uma narração da vida de um sertanejo que, devido à dura seca, parte do sertão 

nordestino para a cidade de São Paulo, e de suas dificuldades na cidade grande na tentativa de ganhar 

dinheiro suficiente para conseguir voltar à sua terra natal. É um poema de tom melancólico que 

transmite uma espécie de canto de tristeza sobre o afastamento da terra e passagem do tempo sem que 

ele consiga voltar, além de apresentar um tom crítico sócio-político. 

Há neste poema uma forte presença da questão da habitação da Terra através do paralelismo campo 

x cidade, pois o sertanejo se vê obrigado a abandonar sua cidade natal por causa de eventos climáticos, 

porém não deixa de amá-la e tenta sempre respeitar sua terra mesmo que ela não lhe ofereça boas 

condições de vida, passando esta visão para as novas gerações.Outro ponto é que o sertanejo não 

consegue se adaptar ao novo estilo de vida em São Paulo devido a ligação com sua terra e cultura 

diretamente ligada com o bem-estar e felicidade das personagens, pois no campo é onde elestêm 

maior ligação e afinidade com a natureza.Além do abandono da terra, o sertanejo se encontra em 

desarmonia com a natureza também por sua relação contraditória com os animais que, contra sua 



 

264 
 

vontade, são deixados aos cuidados de um fazendeiro e outros à própria sorte apesar de serem muito 

estimados.No contexto geral, o narrador valoriza a terra e entende que ela é de todos e para todos, e 

que ela retribui o bem e o mal praticado pelo homem contra ela. Por isso ele busca sempre cuidar da 

natureza e respeitá-la como um ser vivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Concluimos, portanto, que o poema apresenta vários elementos ecocríticos. Compreendemos que o 

texto literário é fonte de diversas orientações a respeito da compreensão que se tem das relações entre 

homem e natureza, promovendo a valorização da natureza e respeito a ela, fazendo com que se pense 

sobre valores e comportamentos que contribuam para dissipar a violência ambiental. Assim, a 

ecocrítica, na formação crítica ambientalista da sociedade e para a busca por respostas às crises 

ambientalistas, tem o texto literário como um importante aliado, incluindo os poemas de Patativa do 

Assaré, como vimos no poema discutido. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto intitulado Avançando a formação leitora dos alunos do ensino fundamental II: uma 

proposta a partir do uso do conto busca mostrar uma ampliação da leitura, que nos dias atuais 

continua representando um problema na formação dos futuros leitores. Desse modo, por meio de um 

conto do escritor João Guimarães Rosa, publicado no ano de 1992 pela editora Nova Fronteira, tal 

proposta foi trabalhada com alunos do 8ºano “B” do Colégio Municipal Maria de Fátima/ Paudalho 

- PE. Todo projeto foi pautado com os objetivos de mostrar uma proposta de leitura com o conto 

supracitado, explorar os aspectos constituintes do gênero conto, ampliar os métodos de interpretação 

e inferências textuais e acrescer o conhecimento dos discentes acerca das contribuições literárias de 

Guimarães Rosa. Potencializar e intensificar a prática da leitura é uma ótima maneira de mostrar aos 

alunos a importância desta, e por isso, o gênero conto foi escolhido como instrumento para esta 

proposta. Trata-se de um gênero acessível para as interpretações, por ser um texto relativamente curto 

e difícil de haver uma quebra de raciocínio durante a leitura. Quanto ao autor escolhido, Rosa deve 

estar presente em sala de aula, por todas suas obras feitas. Apesar de ser pouco conhecido no meio 

do 8º ano do fundamental, é conhecido por suas obras, principalmente, seus contos e seu livro “Grande 

SertãoVeredas‟. 

METODOLOGIA 

  Trata-se de uma pesquisa-ação que foi aplicada a partir de uma abordagem leitora e 

literária. A seleção do corpus obedeceu aos critérios de praticidade e relevância significativa e 

estrutural. Considerou-se também a vasta colaboração literária do escritor mineiro Guimarães Rosa, 

assim como o baixo conhecimento sobre sua obra nos anos intermediários de estudo. A aplicação da 

pesquisa aconteceu com os alunos do 8º ano “B” do Colégio Municipal Maria de Fátima, colégio 

este localizado no município de Paudalho-PE. A escolha da instituição ocorreu pelo fato desta, assim 

como grande parte dos alunos, carregar o estigma de desenvolver de forma insuficiente atividades 

lecto-escritoras e projetos que incentivem e propagem a importância da leitura a partir de uma 
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abordagem literária; pois, como Lerner (2002) menciona, a meta é formar indivíduos críticos capazes 

de enxergar além do texto e de assumir um posicionamento próprio frente ao mantido. A aplicação 

das atividades previstas para o desenvolvimento deste projeto contou com a presença da professora 

de língua portuguesa, da turma, levando em consideração que ela já conhecia a realidade e o 

desenvolvimento leitor dos alunos.  

 Quanto às etapas, a execução aconteceu em dois momentos. O primeiro foi marcado, 

consoante os pressupostos do letramento literário defendidos por Cosson (2012), pela motivação; esta 

ocorreu através de questionamentos sobre a natureza do gênero conto, sobre o conhecimento do 

escritor Guimarães Rosa e sobre o texto que viria a ser tratado posteriormente. Ainda no primeiro 

momento, foi realizada uma introdução acerca da obra e do seu respectivo autor, tal apresentação 

aconteceu de forma breve, tendo em vista que “no momento daintrodução é suficiente que se 

forneçam informações básicas sobre o autor e, se possível, ligadasàquele texto” (COSSON, 2012, p. 

60). O segundo momento foi marcado pelo contato efetivo com otexto, contato este que aconteceu 

através de duas leituras, sendo a primeira realizada de formaindividual e depois de forma coletiva e 

dinâmica. Posterior às leituras, a fim de contribuir com oque Cosson (2012) chama de interpretação 

exterior, sendo a interior voltada para decifração einteriorização do texto, foram expostos os aspectos 

constituintes do gênero conto, gênero esteclassificado por ser “completo e fechado como um ovo” 

(MOISÉS, 2012, p.265) e por possuir “umaúnica ação ou conflito, ou ainda uma única „história‟ ou 

„enredo‟” (MOISÉS, 2012, p.268). Apósas leituras e explanações sobre o gênero mencionado, ainda 

no segundo momento, foi proposta umadiscussão na qual os discentes expuseram suas interpretações 

e inferências, tendo em vista aimportância de que o aluno “processe, critique, contradiga ou avalie a 

informação que tem diante desi [...] que dê sentido e significado ao que lê” (cf. SOLÉ, 2003, p.21). 

Posterior ao sequenciamento citado (motivação, introdução, leitura e interpretação), os estudantes 

responderam a uma atividade com seis questões, sendo cinco discursivas e uma de múltipla escolha. 

Nesta atividade, foi possível coletar dados para o desenvolvimento e obtenção dos resultados desta 

pesquisa-ação, ficando ainda uma abertura para o desenvolvimentode investigações complementares 

a esta, tendo em vista que a questão de múltipla escolha foi voltada para extrapolação da leitura, sendo 

escolhida pelos alunos a atividade teatral para cumprir tal meta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da concepção de letramento literário proposta neste trabalho, foi perceptível que os 

alunos conseguiram potencializar a prática leitora, assim como também despertaram a curiosidade 
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pelas obras de Guimarães Rosa. Através desta abordagem ainda foi possível observar que, quando a 

leitura é atrelada à uma finalidade, os alunos despertam um interesse maior pela prática. Ratificando, 

dessa forma, o argumento de que o gênero, assim como a leitura, deve possuir uma finalidade. 

Com a atividade proposta, foi possível notar que a maioria dos estudantes, não  identificaram 

contatos anteriores com o gênero conto. Quanto às inferências, apesar de ser uma escola que carrega 

o estigma de alunos não praticantes da atividade leitora, foi notável que os alunos realizaram 

inferências consideráveis e, nas respostas das atividades, conseguiram relacionar o conto Fita Verde 

no Cabelo à história da Chapeuzinho Vermelho, história esta que se assemelha à Fita Verde no Cabelo 

no sequenciamento temático e dialógico. Sobre o conhecimento sobre o autor, todos os alunos 

responderam que não conheciam suas obras, mas se dispuseram a conhecer sua importância para a 

literatura local através da investigação biográfica. Tratando-se da sondagem proposta no questionário, 

a temática de interesse dos alunos estão voltadas para: terror eamor. 

Por mais que muitos professores instrumentalizem a abordagem textual apenas na leitura e na 

exploração dos aspectos linguísticos, este trabalho buscou não cessar a abordagem do conto Fita 

Verde no Cabelo apenas nas abordagens sobre o gênero e seus elementos estruturadores. Através das 

respostas dos alunos foi possível notar que eles possuem finalidades próprias para a leitura. A partir 

da atividade proposta, os discentes tiveram a oportunidade de escolher uma atividade dinâmica, 

atividade esta que terá como objetivo fazer a extrapolação do conto em forma teatral (atividade 

escolhida) e apresentar para as outras turmas que compõem a instituição. Tendo em vista essa 

proposta de encenação, torna-se perceptível que este trabalho abriu margem para outras explorações, 

ficando este aberto para o desenvolvimento de outros estudos e abordagens, todos com a mesma 

funcionalidade: avançar o ensino da leitura a partir do gêneroconto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de uma concepção voltada para o avanço da leitura relacionada ao ensino do conto 

Fita Verde no Cabelo do autor João Guimarães Rosa, foi perceptível que através desse gênero textual 

os alunos do 8° ano “B” do Colégio Municipal Maria de Fátima localizado em Paudalho- PE, 

conseguiram potencializar a prática leitora. Tendo em vista que a forma de análise do conto 

oportunizou a participação dos alunos através da exteriorização dos posicionamentos e, dessa forma, 

acresceu o nível de inferência e criticidade destes. 

Pautado nos pressupostos teóricos e nos resultados coletados através da atividade escrita foi 

possível observar que quando é trabalhado o ensino da leitura a partir de uma perspectiva literária, é 
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possível notar às inferências realizadas pelos alunos, assim como um despertamento para o ato de 

criticar a obra, através de aspectos voltados para o contexto de cada estudante. Sendo assim, um 

gênero como o conto torna-se uma ferramenta significativa de apropriação e avanço da leitura, pois 

ele apresenta elementos peculiares, fatores que implicam uma análise crítica e, por ser uma narrativa 

curta, desperta o interesseleitor. 
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INTRODUÇÃO 

 O ensino de língua portuguesa no Brasil passou por várias transformações e, mesmo após 

muita pesquisa e discussões a respeito, até os dias de hoje não se mostra eficiente o bastante. Uma 

breve análise nos resultados de um estado qualquer é capaz de nos fazer perceber que as mudanças 

nas práticas pedagógicas impostas ou sugeridas no decorrer do tempo não conseguiram atender 

satisfatoriamente aos anseios de uma melhoria significativa nos índices educacionais medidos pelas 

avaliações externas. Diante do exposto, ao analisarmos os resultados de Pernambuco, partimos da 

hipótese de que o repertório de gêneros constantes nos testes externos do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica do Estado de Pernambuco (SAEPE) e do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB),que têm o objetivo de verificar a proficiência em Língua Portuguesa apenas 

no âmbito da leitura, nem sempre coincidem com os gêneros propostos no eixo leitura do Currículo 

de Português do Ensino Fundamental (CPEF) do referido estado e os gêneros presentes na prática 

docente ao abordar o referido eixo. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo averiguar se os 

professores têm a clareza da presença e das ausências dos gêneros no eixo leitura do CPEF e nos 

testes das avaliações externas e investigar a prática dos docentes, no contexto do ensino dos gêneros, 

com respeito à preparação para as avaliações externas. Adotamos como base teórica para o 

desenvolvimento deste trabalho o Interacionismo Sociodiscursivo (IDS), os estudos feitos por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004) e por Bronckart (2006). Optamos também por dialogar com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais dos terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental (1998). 

Baseadas nos estudos citados, pretendemos desenvolver sequências didáticas a partir de gêneros de 

textos que não são propostos pelo currículo, mas estão presentes nas avaliações externas, objetivando 

colaborar com as possíveis reformulações do Currículo de Língua, com as Formações Continuadas 

ofertadas pelas Gerências Regionais e Secretaria de Educação aos professores da Rede Estadual de 
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Ensino e com a elaboração de testes externos, estabelecendo a relação entre o Currículo, a prática e a 

avaliação.  

METODOLOGIA 

Inicialmente, este trabalho se apoiou em uma pesquisa documental, a qual envolveu a análise do 

Currículo de Português dos anos finais do Estado de Pernambuco, produzido a partir dos Parâmetros 

estaduais, e a verificação de gêneros de textos presentes nos testes das avaliações externas (SAEB e 

SAEPE 2016). Em seguida, procedemos uma pesquisa quantitativa e qualitativa das informações 

coletadas nesses documentos.  

Este trabalho está sendo realizado em cinco etapas, de acordo com a sequência apresentada a seguir: 

I. Levantamento dos gêneros textuais propostos para o eixo da leitura do CPEF da Rede Estadual de 

Pernambuco. 

II. Identificação dos gêneros textuais utilizados para elaboração dos itens destinados a leitura nos 

testes das avaliações externas do Estado de Pernambuco e da Prova Brasil, apresentados na revista 

do SAEPE 2016. 

III. Investigação, por meio de entrevista semiestruturada, da perspectiva de uma 

professoracolaboradora com relação ao trabalho com os gêneros. 

IV. Verificação se há relação entre os gêneros propostos pelo Currículo de Língua Portuguesa, 

cobrados nos testes das avaliações externas e presentes nas práticas de professores desse componente 

curricular.  

V. Elaboração, junto à professora colaboradora, durante suas aulas atividade, de sequências didáticas 

para o ensino de gêneros cobrados pelas avaliações externas, no eixo de leitura, e não indicados pelo 

currículo.  

O roteiro elaborado para a aplicação da entrevista semiestruturada constará de 8 questões, as quais 

farão referência ao CPEF, às avaliações externas e à prática do professor com relação ao trabalho com 

os gêneros de texto no trato com a leitura. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observemos a seguir um panorama dos gêneros que são sugeridos no eixo leitura do CPEF, bem 

como aqueles que efetivamente constamna revista que norteia a produção da avaliação SAEB e 

SAEPE 2016– para os estudantes do 9º Ano – da escola pública do Estado de Pernambuco, 

distribuídos de acordo com a capacidade de linguagem em que eles se enquadram. 
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* Fonte: revista pedagógica de Língua Portuguesa do SAEPE 2016 

Considerando o total de gêneros textuais encontrados no eixo leitura do CPEF e no SAEB/SAEPE 

2016, elencados na Revista Pedagógica do 9º ano do Ensino Fundamental,produzida pelo Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), 

como se vê acima, encontramos 84 (oitenta e quatro) diferentes gêneros, dos quais apenas onze deles 

são citados nos dois documentos. São eles: conto, cordel, crônica, história em quadrinho, piada, artigo 

de opinião, carta do leitor, editorial, propaganda, texto didático e verbete. O CPEF propõe no eixo 
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leitura 55 (cinquenta e cinco) diferentes gêneros para serem trabalhados pelo professor, à medida que 

nas avaliações do SAEB/SAEPE 2016, 40 (quarenta) se fizeram presentes nas questões produzidas. 

 

Fonte: revista pedagógica de Língua Portuguesa do SAEPE 2016 e os estudos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

Percebemos que, enquanto o eixo leitura do currículo prioriza os gêneros da ordem do argumentar e 

do expor, sugerindo 17 diferentes gêneros de cada capacidade de linguagem, as avaliações do 

SAEB/SAEPE 2016 enfatizam questões baseadas em textos narrativos, apresentando o mesmo 

quantitativo (17) de gêneros utilizados na construção das questões que normalmente são chamadas 

de itens. As categorias da ordem do relatar e do descrever ações têm menor importância tanto para o 

referido currículo, quanto para os testes externos supracitados.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização deste trabalho, está sendo possível compreender o que é proposto, em termos de 

gênero textual com foco em leitura, para os anos finais do Ensino Fundamental do Estado de 

Pernambuco e o que é cobrado nas avaliações do SAEB/SAEPE 2016, realizadas com os estudantes 

da mesma etapa de escolaridade. Constatou-se, por meio da análise das informações obtidas, que 

muitos gêneros ensinados não são cobrados nos testes externos, como era de se esperar, tendo em 

vista que avaliam apenas as habilidades relacionadas à leitura, ou seja, é um recorte do que propõe o 

currículo. Ademais, um fato interessante de ser colocado é a questão de os testes externos 

apresentarem 29 gêneros que não são sugeridos no eixo leitura do currículo. Isso implica dizer que 

há um grande percentual de chance de o estudante ser cobrado em algo que não foi trabalhado na 

etapa de escolaridade avaliada. Também está sendo possível verificar que o eixo leitura do CPEF e 

os testes das avaliações externas (SAEB/SAEPE 2016) priorizam capacidades de linguagens 

diferentes. Dado o exposto, pode-se considerar que os resultados negativos das avaliações externas 

podem estar relacionados ao fato de os estudantes não terem a oportunidade de, no ambiente escolar, 
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de acordo com o currículo, desenvolver atividades envolvendo a maioria dos gêneros textuais que 

compõem as questões da prova. Havendo a necessidade, portanto, de os documentos que propõem o 

ensino e a avaliação dialogarem entre si. Acrescentamos ainda que esses resultados serão 

confrontados com os dados coletados nas entrevistas e, em seguida, haverá a produção e aplicação de 

sequências didáticas com gêneros, mais comuns na prática docente, que foram apresentados nos testes 

externos e não são sugeridos pelo currículo. 

REFERÊNCIAS  

SCHNEUWLY, B. e DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. São Paulo: Mercado de Letras, 

2004. 

CAEd/UFJF – Guia de Elaboração de Itens – Língua Portuguesa. Juiz de Fora: 2008. 

PERNAMBUCO. Currículo de Português para o Ensino Fundamental. Secretaria de Estado de 

Educação de Pernambuco, S/D. 

PERNAMBUCO. Parâmetros Curriculares para a Educação Básica do Estado de Pernambuco: 

Ensino Fundamental e Médio. Secretaria de Educação, 2012. 

CAEd/UFJF. Revista Pedagógica: 9º ano do Ensino Fundamental. Língua Portuguesa. SAEPE, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

275 
 

LEITURA DE CONTOS NO 6ºANO: AMPLIAÇÃO DO HORIZONTE DE 

EXPECTATIVAS DO LEITOR LITERÁRIO 

 
Elisangela Paiva de Oliveira1(ellipaiva@gmail.com); Josivaldo Custódio da 

Silva2(josivaldocsilva@yahoo.com.br) 
1Aluna do PROFLETRAS - UPE Mata Norte; 2Professor do Profletras- Upe Mata Norte. 

Palavras-chave: Leitura. Horizonte de Expectativas. Leitor. Letramento Literário. 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de ampliar o horizonte de expectativas do aluno 

para promoção do letramento literário a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção e do 

método recepcional. A escolha do conto deu-se por se tratar de um gênero literário caracterizado 

como um texto ficcional, de pequena extensão que possibilita a leitura integral em sala de aula. 

A escolha do texto literário para trabalhar em aulas de Língua Portuguesa, baseou-se nos 

estudos da obra de Bordini e Aguiar (1988) ao afirmarem que o texto literário é um texto 

plurissignificativo e permite leituras diversas, dando uma plena liberdade ao leitor para movimentar-

se livremente nas suas interpretações, diferenciando-se assim de outros textos não literários que 

contém indicadores mais rígidos e estão presos ao contexto da comunicação. Acrescentando ainda 

que “a obra literária acaba por fornecer ao leitor um universo muito mais carregado de informações” 

(BORDINI e AGUIAR, 1998, p. 15). 

Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e os Parâmetros Curriculares de 

Pernambuco (2012) enfatizam a utilização do texto literário em aulas de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental, promovendo a formação de leitores literários. Dessa forma, os Parâmetros Curriculares 

de Pernambuco apresentam “a importância de que a escola invista, de forma sistemática, na formação 

do leitor literário, de modo a desenvolver sua capacidade de apreciação do texto.” (PERNAMBUCO, 

2012, p. 90). 

Ao analisar as avaliações externas no município de Ipojuca nos últimos anos, o SAEMI, 

percebe-se que os índices relacionados à leitura de textos e, principalmente, aos literários não 

correspondem a um resultado satisfatório quanto à formação leitora do aluno. Tais resultados 

influenciaram na escolha de textos literários para a presente pesquisa. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral ampliar o horizonte de expectativas do aluno 

para a promoção do letramento literário com o intuito de formar leitores críticos. E como objetivos 

específicos: contribuir na formação leitora do aluno através do uso de textos literários em aulas de 

mailto:ellipaiva@gmail.com
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Língua Portuguesa, investigar como o uso de textos literários pode promover o letramento literário 

em alunos do 6º ano e desenvolver uma proposta didática de orientação para leitura que possibilite o 

aluno ir da compreensão a interpretação de textos literários. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho será uma pesquisa de caráter bibliográfico e qualitativo, fundamentada na 

pesquisa-ação, visto que o professor-pesquisador estará em contato direto com os alunos em sala de 

aula, fazendo com que a pesquisa esteja relacionada com a sua prática. A pesquisa será pautada no 

método recepcional, de Bordini e Aguiar (1988) que coloca o aluno em contato com diferentes textos 

que o professor oferta, partindo do horizonte de expectativas dos alunos, provocando situações de 

questionamentos acerca desse horizonte e ampliando esses horizontes com o intuito de formar leitores 

críticos. 

Este trabalho será desenvolvido, baseando-se nas cinco etapas do método recepcional de 

ensino. Primeiramente será trabalhado com os alunos um questionário acerca do horizonte de 

expectativas da turma, o que eles gostam e se identificam, para em seguida irmos para segunda etapa 

e atendê-los, levando para turma contos que abarquem os temos escolhidos pelos alunos. Na terceira 

etapa, o professor levará textos diferentes que exijam mais do aluno, fazendo assim uma ruptura no 

horizonte de expectativas da turma, fazendo com que na quarta etapa os alunos façam reflexões sobre 

as fases anteriores. Finalmente, após os questionamentos e reflexões das experiências anteriores, os 

alunos possam ampliar o horizonte de expectativas deles, indo à busca de novas leituras que atendam 

seu novo horizonte de expectativas. 

A pesquisa será desenvolvida com alunos do 6°ano do Ensino Fundamental II da Escola 

Municipal Paroquial São Miguel, localizada no município de Ipojuca-PE. Os participantes dessa 

pesquisa estão na faixa etária entre 11 e 14 anos de idade. Será utilizado, o gênero textual conto, por 

seu um texto de pequena extensão que possibilitará a leitura integral do texto em sala de aula. Os 

alunos que serão selecionados para a presente pesquisa serão os alunos mais assíduos, pois serão 

necessários vários encontros para aplicar a proposta didática. Além da participação efetiva durante as 

aulas de Língua Portuguesa.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto está em fase inicial e por este motivo ainda não há resultados e discussões acerca 

da metodologia que será posteriormente aplicada e analisada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Acreditamos que a utilização de textos literários em aulas de Língua Portuguesa poderá 

ampliar o horizonte de expectativas do aluno para a promoção do letramento literário, contribuindo 

assim na sua formação leitora. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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LETRAMENTO LITERÁRIO NO 6º ANO, COM A NOVELA A BOLSA 

AMARELA, DE LYGIA BOJUNGA 
 

Nadjane Moraes de Lima e Silva1 (nadjanemoraes5@gmail.com); Amara Cristina de Barros 

Botelho2 (acristinabotelho@gmail.com) 
1Estudante do Mestrado PROFLETRAS UPE, 2 Professora Adjunta do Curso de Letras UPE 

Palavras-chave: Leitura, Letramento Literário, Novela, Interpretação. 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto de dissertação tem como objetivo contribuir para a formação de leitores críticos, alunos do 

6º ano do Ensino Fundamental, que reflitam e questionem o mundo a partir da realização da leitura 

do texto literário A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga. Propõe-se um trabalho de leitura literária 

prazeroso, um desafio a se concretizar, na disciplina Língua Portuguesa, que será a abordagem dessa 

obra na sua integralidade. A escolha dessa novela, clássico da literatura infanto-juvenil, levou em 

consideração a realidade sociocultural dos estudantes, abordando questões atuais como conflitos com 

a família e consigo mesmo, equilibrando o real e o maravilhoso. A escola tem responsabilidade 

fundamental de formar leitores. Deve promover a inserção e a convivência dos alunos com a cultura 

letrada, de modo que ler passe a ter um significado que abra possibilidades de aquisição de 

conhecimentos e oportunidade de crescimento pessoal. A leitura de textos literários deve ser 

incentivada e praticada na sala de aula, através de conversas, discussões e reflexões sobre temas que 

façam parte das vivências e experiências dos alunos. Daí a leitura do livro A Bolsa Amarela, de Lygia 

Bojunga será instrumento de ampliação das competências e habilidades leitoras dos alunos do 6º ano 

de uma Escola Pública do município de João Alfredo. Diante do exposto, justifica-se a intervenção 

proposta para desenvolver, com o público alvo, por acreditar-se na possibilidade de que se dando 

continuidade a formação de leitores nas séries finais do Ensino Fundamental, pode-se minimizar a 

distância entre os leitores em formação e o texto literário. Ao detectar as dificuldades de leitura dos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, realizaram-se reflexões sobre as causas dessas dificuldades, 

o que gerou supor-se necessário buscar estratégias para superar, ou pelo menos, atenuar essas 

dificuldades. As reflexões sobre esse problema fizeram com que se elaborasse o presente projeto. 

OBJETIVO GERAL 

Contribuir para formação dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental como leitores críticos, através 

da leitura da novela A Bolsa Amarela, de Lygia Bojunga. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

mailto:nadjanemoraes5@gmail.com
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Realizar sequência de leitura literária da novela A Bolsa Amarela com alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

Elaborar atividades de letramento literário com a novela A Bolsa Amarela. 

Interpretar a novela A Bolsa Amarela no Diário de Leitura.   

Dramatizar o texto A Bolsa Amarela, com os alunos do 6º ano de uma escola pública. 

Analisar o diário de leitura produzido pelos participantes da sequência didática 

 METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa, método interpretativo, tendo como principais contribuições teóricas: Freire 

(1989), Lajolo (2000), Koch e Elias (2006), Cosson (2012; 2014), Zilberman (1983; 2012).  A história 

é muito bem construída e possibilita discussões a respeito de metáforas utilizadas pela autora numa 

perspectiva interdisciplinar, propondo a sequência básica de Cosson (2012). 

A metodologia que será utilizada após a leitura feita em casa é a leitura compartilhada, onde iremos 

ler juntos, debatendo a cada capítulo sobre os assuntos que o livro traz, é uma das atividades mais 

importantes relacionadas à leitura literária na escola. Por meio dela o professor poderá ensinar alguns 

comportamentos leitores, como interpretar o texto e trabalhar a fluência e entonação. A pesquisa visa 

à formação do leitor literário através do letramento literário com a novela A Bolsa Amarela, de Lygia 

Bojunga, tendo por corpus o Diário de Leitura e a dramatização resultante da percepção e 

interpretação do público alvo. O público alvo serão alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, numa 

escola pública, no município de João Alfredo-PE.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A previsão é que após o processo de intervenção, 80% da turma ampliem sua visão de mundo através 

do letramento literário, tornando-se produtores de textos e leitores literários críticos. 

CONCLUSÃO 

A pesquisa de intervenção proposta, será de grande relevância para a formação dos alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental, tornarem-se leitores críticos, através da leitura da novela A Bolsa Amarela, 

de Lygia Bojunga. 
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LETRAMENTO LITERÁRIO E INTERSEMIÓTICO COM MINICONTOS 

DE MARINA COLASANTI NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

Maira Gomes da Costa Silva¹ (mary.mar.costa@hotmail.com); Amara Cristina Botelho 2 

(acristinabotelho@gmail.com). 

1Estudante do Curso de Pós-Graduação – Mestrado – PROFLETRAS -  UPE – Campus Mata Norte; 2Professora.de 

Leitura do Texto Literário - Pós-Graduação – Mestrado – PROFLETRAS- Campus Mata Norte- UPE. 

Palavras-Chave: Letramento literário, intersemiose, minicontos. 
 

INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos contribuíram para a configuração de um novo panorama de leitura, 

onde a concisão e as diferentes linguagens se tornaram cruciais. Isso tem distanciado o aluno da 

leitura: paradigma que inquieta educadores preocupados em garantir aos estudantes o domínio da 

palavra.  

É urgente formar cidadãos capazes de interagir, uma vez que segundo Freire (1989, p. 47), o 

homem não deve “estar no mundo, mas com o mundo”. Candido (1989, p. 188) corrobora com o 

pensamento freiriano e aponta que “todos devem ter possiblidades de passar [..] para os níveis 

eruditos”. A recepção e os efeitos provocados pelo texto no leitor, teorizados por Jauss e Iser e revistos 

atualmente por Zilberman (1989), Bordini e Aguiar (1988) e Zappone (2005), são elementos 

fundamentais para a transformação social, pois ler é “o mais significativo ato civilizador”, conforme 

Ferrarezi Jr. e Carvalho (2017, p.17). 

É imprescindível o “letramento literário” proposto por Cosson (2014; 2017), por exemplo, por 

meio de minicontos que, segundo Spaldim (2012, p.59), “é um gênero [...] extremamente 

contemporâneo, em que a brevidade do conto é levada a extremos como textos de um parágrafo e, 

até, de uma frase”, o que exige do leitor conhecimento de mundo, enciclopédico e contextual. Por 

outro lado, exige também   interpretação de signos, símbolos e ícones teorizados por Plaza (2010),e 

das matrizes de linguagem e pensamento, propostas por Santaella (2005).  

Objetivamos, então,  aliar leitura, concisão e intersemiose e  praticar o letramento literário 

visando a formação do aluno leitor-autor com minicontos de Marina Colasanti no 8º ano do 

ensino fundamental, tendo como objetivos específicos: a) Elaborar atividades de leitura, escrita 

literária e intersemiótica com minicontos de Marina Colasanti, para os participantes da pesquisa; b) 

Selecionar aspectos relevantes nos minicontos escolhidos para as atividades com os participantes da 

pesquisa; c) Relacionar aspectos sociais nos minicontos com a realidade vivência e experiências do 

mailto:mary.mar.costa@hotmail.com
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aluno, a partir da aplicação das sequências propostas por Cosson.; d) Analisar as histórias em 

quadrinhos (HQs) produzidas pelos alunos. 

METODOLOGIA 

Baseamo-nos metodologicamente na pesquisa-ação, uma vez que esta, na sala de aula, é um 

meio de “sanar problemas diagnosticados em situação específica, ou melhorar de alguma maneira um 

conjunto de circunstâncias”, segundo Moreira e Caleffe (2008, p. 92).E o faremos por meio de uma 

abordagem qualitativa, já que “[...] objetiva aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda 

– ações dos indivíduos, [...] em seu ambiente ou contexto social –, interpretando-os segundo a 

perspectiva dos própriossujeitos que participam da situação, sem se preocupar com representatividade 

numérica[...]” (Guerra, 2014, p.12).  

Olócus será uma escola pública do ensino fundamental; o público alvo, alunos do 8º ano. 

Serão realizadas oficinas, durante 15 aulas de Língua Portuguesa, seguindo as etapas das sequências 

básica e expandida de Cosson (2014), organizadas a partir de 5 minicontos de Marina Colasanti, que 

trazem como temática a violência simbólica ou física contra a mulher. São eles:Para que ninguém a 

quisesse, Prova de amor, Tudo na manga, De água nem tão doce, Com a honra no varal, Uma 

questão de educação. 

Para a intersemiose serão utilizadas imagens de jornais, de revistas, da internet e telas da artista 

plástica Graça Craidy; para a análise dos dados, as histórias em quadrinhos (HQs) montadas pelos 

alunos, cujo corpus será constituído por 30% dos textos produzidos pelos alunos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o percurso de desenvolvimento do projeto, ainda em fase preliminar, constituímos o 

arcabouço teórico, realizamos a seleção dos textos que serão usados na intervenção e qualificamos o 

projeto. Restando-nos, pois, realizarmos as oficinas, com base nas sequências básica e expandida 

propostas por Cosson (2014), para que possamos obter a confirmação dos resultados advindos da 

comprovação de nossos objetivos que preveem ser o letramento literário o caminho profícuopara 

formação do leitor. 

Esperamos que relacionando a linguagem verbal à não verbal, através da montagem pelos 

alunos de histórias em quadrinhos, obtenhamos uma leitura literária, que venha a contribuir para 

formação leitora daqueles que participarem da intervenção proposta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A ligação entre a imagem e a linguagem verbal pode possibilitar a leitura crítica da realidade 

que nos cerca. Acrescemos que a pesquisa ainda se encontra em andamento, mas os primeiros 

resultados já se fizeram notar, conforme explicitado no item anterior. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO EMPRESARIAL 

PARA OS GESTORES/PROPRIETÁRIOS DE PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS DA REGIÃO DA MATA NORTE DE PERNAMBUCO 

 

Ingrid Cristyna do Nascimento Correa1 (ingridnascc1999@gmail.com); Bheattryz Rayssa Silva 

Soares 2 (bheattryz-rayssa@hotmail.com); Joana Simone Galindo Ferreira Do Nascimento3 (joana-

simone@hotmail.com); Bruna Roberta da Silva 4 (bruna_roberta05@hotmail.com); Marília Barbosa 

de Lima5 (mariliaalves133@gmail.com); Mirosmar Bezerra dos Santos6 

(mirosmar570@gmail.com); Vitor Emanuel Silva de Queiroz7 (vitorandgod1924@gmail.com); 

Willame Martins da Silva8 (willamemartins26@gmail.com); Wilma da Silva Dias9 

(wilmadasilvadias-2015@outlook.com);  Livia Vilar Lemos10 (livia.lemos@upe.br) 
1Estudante do Curso Tecnólogo de Gestão em Logística da UPE; 2Professora Assistente do Curso Tecnólogo de Gestão 

em Logística da UPE. 

Palavras-Chave: CGEUPE, Microempreendedor, Gestão. 

 

INTRODUÇÃO  

O Curso de Gestão para Empreendedores da Universidade de Pernambuco (CGEUPE) é um projeto 

de extensão da Universidade de Pernambuco (UPE) executado no Campus Mata Norte, criado e 

coordenado pela professora Livia Vilar. Tem como objetivo capacitar os pequenos empreendedores 

da região da Mata Norte apresentando a este público ferramentas e conteúdos ministrados no Curso 

de Tecnólogo em Gestão Logística da UPE. A finalidade do projeto é compartilhar o conhecimento 

adquirido na UPE pelos estudantes do curso com um público que, pela forma como começou a 

empreender ou até mesmo pela rotina da gestão dos negócios não teve ou não tem a oportunidade de 

se capacitar ou para aqueles que buscam novos conhecer novas ferramentas para aplicarem ao negócio 

tornando a sua gestão mais eficiente.  

A escolha pela temática do projeto teve como uma de suas motivações o fato de o Brasil se destacar 

como um país empreendedor na categoria de países impulsionados pela eficiência que segundo Greco 

(2017, p. 18) “são caracterizados pelo avanço da industrialização e ganhos em escala, com 

predominância de organizações intensivas em capital”. Estes negócios, em sua maioria, iniciam no 

formato de Pequenas e Médias Empresas (PME) as quais correspondem, em média, a mais de 90% 

dos estabelecimentos no país, sendo a sua principal fonte dos empregos formais não agrícolas (52%), 

de acordo com dados de 2013 (SEBRAE, 2016). Apesar de existir um grande número de PME’s no 

Brasil, muitos dos empreendedores não têm praticamente treinamento adequado e, por vezes, não 

buscam soluções para os problemas encontrados na gestão, sendo este um dos fatores que ocasionam 

o encerramento das atividades das empresas durante os seus dois primeiros anos de abertura.  
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Uma das justificativas dessa situação é que no Brasil o empreendedorismo ocorre por necessidade, 

decorrente do desemprego e não recolocação imediata no mercado de trabalho, assim como 

alternativa empreendem para sobreviver. A desvantagem do empreendedorismo por necessidade é a 

falta de qualificação do empreendedor no aspecto gerencial do negócio, por outro lado, este espírito 

empreendedor crescente desde 2002, como afirma Greco (2017), é muito relevante para a manutenção 

da atividade econômica do país. Neste contexto, Greco (2017) retrata que a educação e capacitação 

dos empreendedores é um dos fatores apontados por especialistas como limitante às atividades 

empreendedoras e no Brasil, ainda segundo esta autora, 31,2% dos especialistas assinalam que 

Educação e Capacitação é um fator limitante para o país. 

Relativo a sobrevivência das PME’s, a boa notícia é que, segundo o Sebrae (2016) esta taxa vem 

melhorando, das empresas, constituídas em 2012, 76,6% sobreviveram aos dois primeiros anos de 

atividade, sendo esta a melhor taxa já calculada para o período de 2008 a 2012. No entanto, este 

indicador ainda pode ser melhor, o Sebrae (2016) identificou os fatores de sobrevivência/mortalidade 

das empresas, são eles: situação do empresário antes de abrir o negócio, planejamento do negócio, 

gestão e capacitação dos donos em gestão empresarial. Verificou-se também que as empresas que 

fecham nos anos iniciais os gestores são aqueles menos fizeram algum curso sobre gestão empresarial.  

METODOLOGIA  

O projeto em si foi considerando como uma empresa a ser gerida pela docente coordenadora e os 

discentes participantes. Inicialmente, foram elaborados: missão, visão e objetivos do curso; bem 

como, as atividades foram divididas por departamentos a serem geridos pelos discentes de atividades 

de planejamento operacional, financeiro, elaboração do plano de aula e material didático do curso, e 

questionários de avaliação dos cursos a serem respondidos pelos participantes. Várias reuniões foram 

realizadas, no Campus Mata Norte, para acompanhamento da execução das atividades necessárias da 

organização do evento até a avaliação após a realização da aula.  

 No dia 31 de julho de 2017, ocorreu o Curso de Gestão Contábil e Noções de Fluxo de Caixa com 

duração de 8 horas divididas em dois turnos: manhã e tarde. No início da aula foi entregue o material 

didático aos participantes, realizou-se a apresentação da equipe do projeto e iniciou-se a aula teórica 

sendo ministrada pela discente Bheattryz Soares, ainda no turno da manhã os participantes foram para 

o Laboratório de Informática da Educação a Distância do Campus para utilizar os computadores. No 

laboratório, a coordenadora do projeto, a professora Livia Vilar apresentou uma planilha em Excel 

com a ferramenta de Gestão de Fluxo de Caixa. No turno da tarde, o restante do conteúdo teórico foi 
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ministrado pela discente Joana Do Nascimento. Nos intervalos da aula nos dois turnos foram 

oferecidos um lanche aos participantes, estes momentos foram vitais para uma maior interação entre 

os participantes e discentes da UPE.  

Após a execução da aula, foi enviado por e-mail um formulário do Google Docs com o questionário 

de avaliação do curso para os participantes responderem, o qual era composto por questões fechadas 

e abertas. Os resultados foram analisados quantitativamente de forma descritiva. Bem como serão 

apresentadas também algumas percepções gerais que os discentes tiveram por participar do projeto.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os questionários foram enviados para os 10 participantes do curso realizado em julho de 2017, destes 

7 participantes responderam o questionário. Relativo a percepção dos partícipes do curso sobre a 

atuação da Coordenação do CGEUPE, 57,1% dos respondentes afirmaram que foi muito boa e 42,9% 

afirmaram que foi ótima. Este resultado é um bom indicador da atuação da coordenação, pois não 

houve, dos respondentes, ninguém insatisfeito.  

Relativa a infraestrutura, o comportamento não foi semelhante ao item anterior: 57,1% responderam 

que era muito boa, 28,6% afirmaram que a infraestrutura era boa e 14,3% que foi ótima. No entanto, 

não foram realizadas críticas mais específicas sobre este tema.  

Quanto ao conteúdo, 85,7% avaliaram como ótimo e 14,3% como muito bom. Este resultado é 

bastante positivo para a proposta do curso, visto que é uma evidência de que o objetivo do projeto foi 

cumprido. Ainda relativo aos conhecimentos do curso, questionou-se aos participantes se os mesmos 

já tinham algum conhecimento prévio do conteúdo, sendo que 14,3% afirmaram que já conheciam 

100% do conteúdo visto no curso; 14,3% declararam que já conheciam 75% do conteúdo; 28,6% 

alegaram que já conheciam 50% do conteúdo; 14,3% declararam que já conheciam 25% do conteúdo 

e 28,6% afirmaram que desconheciam os conteúdos. Estes dados reforçam o encontrado na literatura 

de que alguns empreendedores desconhecem conteúdos relacionados a gestão dos negócios e 

oferecem indícios da necessidade de continuação do projeto, para que o indicador de conhecimento 

dos conteúdos relacionados a gestão melhore.  

Relativo aos discentes da UPE que participaram do projeto a maioria destacou que os dois pontos de 

destaque dessa experiência foram: a vivência na execução do projeto antes do momento da aula, com 

a resolução de problemas ocorridos e o entendimento do processo a ser desenvolvido, bem como a 

vivência obtida no momento do curso com a troca de experiência entre os participantes e dos 

participantes para com os discentes. Pois, foi possível identificar algumas dificuldades na gestão 
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sofridas por alguns participantes e os discentes souberam aconselhar de acordo com o conteúdo 

ministrado, bem como trabalhado no curso Tecnológico de Gestão em Logística.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao final do projeto identificou-se que os participantes regressaram com uma compreensão maior 

sobre dados contábeis e a gestão de caixa, bem como com o entendimento básico de uma boa gestão 

financeira. Além disso, em decorrência da interação com os discentes do curso outros temas que 

inicialmente não estavam na agenda da proposta como gestão de estoque e armazenagem acabaram 

sendo discutidos também, em decorrência da interação entre todos os participantes. Ponto de 

destaque, pois esta experiência possibilitou aos discentes o entendimento holístico da sua área de 

formação a partir da discussão de casos práticos trazidos pelos participantes do CGEUPE.  

ÓRGÃOS DE FOMENTO 

Programa de Fortalecimento Acadêmico da Universidade de Pernambuco - PFA/UPE  
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MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 
 

Eliana Burgos Bernardo de Oliveira1(elianaburgos13@gmail.com); Djalma Silva Guimarães 

Júnior2(djalma.guimaraes@upe.br) 

1Estudante do Curso Tecnólogo de Gestão em Logísticada UPE; 2Professor Adjunto do Curso Tecnólogo de Gestão em 
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Palavras-Chave: Tecnologia, Capacidades tecnológicas, Inovação tecnológica. 

 

INTRODUÇÃO 

A tecnologia pode ser definida como um produto da ciência e da engenharia que envolve um 

conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam à resolução de problemas. Ela está presente 

no dia-a-dia das empresas de diversas formas, seja na forma utilizada para produzir, no controle do 

processo produtivo, ou na gestão do negócio (GONÇALVES, 1994). 

Adotando o conceito de que a tecnologia visa a resolução dos problemas é perceptível que a 

inovação dos instrumentos, métodos e técnicas em identificar problemas, encontrar soluções e aplicar 

as soluções, contribui diretamente para o desenvolvimento das capacidades tecnológicas da empresa. 

Portanto o modelo de desenvolvimento de capacidades tecnológicas trabalhado neste projeto consiste 

em buscar inovação para as empresas através do diagnóstico do nível de desenvolvimento da 

capacidade tecnológica existente na empresa e elaboração de planos/projetos que melhorem esse 

desenvolvimento. 

“A inovação tecnológica é a estratégia para a competitividade da indústria brasileira. A oferta 

de produtos e serviços de qualidade e de maior valor agregado contribui para a inserção do Brasil no 

comércio mundial e, consequentemente, para o crescimento econômico do país” (WEISZ, 2009, 

p.18). Este trabalho contribui para o desenvolvimento do estado de Pernambuco aperfeiçoando as 

ferramentas de gestão da inovação, além de auxiliar no âmbito acadêmico o entendimento do perfil 

da organização e circunstancias que induzem competências inovadoras. 

Os resultados contidos neste trabalho são resultados preliminares de apenas uma empresa, 

visto que o projeto está na fase inicial de sua execução. 

OBJETIVOS 

 O objetivo deste projeto é propor um modelo de difusão tecnológica em pequenas e médias 

empresas das regiões da MataNorte Pernambucana e Região Metropolitana do Recife, a partir da 

combinação de técnicas de diagnóstico de competências inovadoras e elaboração de planos/ projetos 

de inovação. 
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METODOLOGIA 

O projeto é aplicado em empresas das regiões da Mata Norte Pernambucana e Metropolitana 

do Recife. Para executar as atividades propostas no projeto são selecionados alunos da Universidade 

de Pernambuco e do grupo Devry de educação em Pernambuco. 

O projeto se inicia com uma investigação teórica a fim de analisar os modelos existentes de 

diagnóstico e elaboração de planos/projetos de inovação. Em seguida a equipe é capacitada para 

execução do instrumento de diagnóstico e elaboração de planos/projetos. 

Após a capacitação é feito o contato inicial com o empresário, que consiste na visita para a 

apresentação do projeto, fechamento e assinatura dos termos. 

O passo seguinte consiste no diagnóstico, que para ser realizado sãonecessárias no mínimo 

mais duas visitas à empresa, para conhecer os processos, conversar com os colaboradores e aplicar 

questionários.Após a aplicação os dados são analisados qualitativamente e quantitativamente e é 

elaborado o diagnóstico. 

O último passo consiste na elaboração de um plano/projeto contendo o 5W2H e o relatório 

final com o diagnóstico e as propostas de melhorias que serão apresentados à empresa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A empresa foi avaliada através da análise do MAPEL-R, que é composto por seis dimensões, 

sendo elas: Método, Ambiente, Pessoas, Estratégia, Liderança e Resultados. O quadro a seguir 

apresenta o desempenho da empresa em cada dimensão: 

 

Quadro 1 – Detalhe e desempenho percentual das dimensões 

Dimensões Pontuação Total da Dimensão Desempenho da dimensão (%) 

Método 6 12 50 

Ambiente 9 12 75 

Pessoas 6 12 50 

Estratégia 12 12 100 

Liderança 12 12 100 

Resultados 12 12 100 

TOTAL 57 72  

Fonte: Autoria Própria  (2017) 
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A empresa analisadapossui umdesempenho médio das dimensões de 79,2%. As dimensões 

que apresentaramos menores rendimentos são as que precisam de investimento, sendo elas a de 

Método e a de Pessoas. A dimensãode Método visa facilitar o entendimento sobre a utilização de 

sistemas, métodos e ferramentas voltados para a sistematização do processo de geração de inovações 

dentro da empresa, enquanto a de Pessoas visa facilitar o entendimento sobre a estruturação de um 

processo de atração, desenvolvimento, retenção, reconhecimento e recompensa de pessoas 

responsáveis pela geração de inovações na empresa (MATTOS, STOFFEL E TEIXEIRA, 2010). 

Portanto os planos/projetos em elaboração para a empresa serão voltados para medidas que 

melhorem o desempenho dessas dimensões que apresentaram um menor desempenho. 

 

 
Figura 1: Representação gráfica do desempenho da empresa em cada dimensão. 

Fonte:Autoria Própria (2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou propor um modelo de difusão tecnológica em pequenas e médias 

empresas, o que foi possível através da análise e diagnóstico das capacidades tecnológicas das 

empresas e elaboração de planos/projetos de inovação, proporcionando um aperfeiçoamento das 

ferramentas de gestão da inovação. 
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PROJETO DE EXTENSÃO LOGÍSTICA NO DIA A DIA 

 

Andreza da Silva Gonçalves1 (andreza123silva@hotmail.com); Bianca Oliveira Atanazio1 

(bianca_2012oliveira@hotmail.com); Elyson Emanuel da Silva1 (elyson_17@hotmail.com); Luiz 

Rodrigo Vasconcelos dos Santos1
 (luizr5632@gmail.com); Carlos Henrique Michels de Sant’Anna2 
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INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão logística no dia a dia orientado pelos professores Djalma Guimarães, 

coordenador do curso Tecnólogo de Gestão em Logística na Universidade de Pernambuco (UPE) 

Campus Mata Norte e Carlos Sant’Anna vice coordenador do curso, surgiu na ideia de apresentar a 

graduação do curso Tecnólogo de Gestão em Logística e o impacto das atividades logísticas no dia a 

dia da sociedade. O projeto teve início no dia 31/03/2015 na cidade de Vicência, na qual foi realizadas 

palestras para a Escola Dr. Joaquim Correia e a Escola de Referência em Ensino Médio Padre Guedes. 

Devido ao constante crescimento da competitividade entre empresas de diversos ramos, seja ela 

pública ou privada, surge a necessidade das mesmas utilizarem técnicas que visam otimizar o 

desempenho organizacional, uma dessas técnicas é a logística. De acordo com Pozo (2010) logística 

consiste em uma área da administração na qual tem a função de otimizar os recursos e utilizando-os 

de maneira eficiente, abrangendo atividade de armazenagem, produção, estoque e transporte, sendo 

uma instrumento muito importante para a sociedade. 

Diante do contexto que o curso foi inicializado recentemente e que várias pessoas desconhecem o 

funcionamento do curso e em que consiste a graduação, o projeto de extensão logística no dia a dia 

se torna um instrumento muito importante para propiciar aos alunos integrantes do projeto a 

oportunidade de conhecer a realidade sobre a percepção do curso Tecnólogo de Gestão em Logística 

em um ambiente externo e através disso trabalhar para tornar o curso mais popular, esclarecer dúvidas 

sobre logística e a graduação para os alunos concluintes do ensino médio. 

OBJETIVOS 

Mostrar os principais aspectos e a importância da logística em palestras para alunos concluintes do 

ensino médio e divulgar o curso tecnológico de Gestão em Logística da Universidade de Pernambuco 

Campus Mata Norte.  

  

METODOLOGIA 
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Os métodos do projeto de extensão Logística no dia a dia, consiste na  elaboração de panfletos afim 

de apresentar conhecimentos sobre a profissão, a área e o curso Tecnólogo de Gestão em Logística 

da Universidade de Pernambuco, os mesmos são distribuídos para os alunos concluintes do ensino 

médio das escolas visitadas, posteriormente o conteúdo do mesmo é apresentado através de uma 

palestra aos estudantes, além disso, o projeto utiliza bastante as redes sociais para divulgação do curso 

e prestar um serviço de suporte de esclarecimento de dúvidas que possam surgir. 

Para obtenção dos dados que serão apresentados no tópico seguinte, foram aplicados 50 questionários 

entre os anos de 2015 a 2016, com os representantes de turma das escolas visitadas. O questionário 

consiste em um instrumento de coleta de dados que visa recolher informações sobre um determinado 

tema de um grupo representativo, deste modo o questionário dirige-se a um público-alvo e a partir 

destas informações é possível conhecer melhor o determinado tema e propor melhorias na área 

(AMARO; PÓVOA; MACEDO, 2005). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir (Gráfico 1) será apresentado, através de uma análise amostral o grau de satisfação dos alunos 

referente às palestras oferecida pelo projeto de extensão,  o mesmo mostra que, em um total de 50 

alunos, 4 responderam que ficaram muito insatisfeito, correspondendo a 8% da amostra; 2 alunos 

responderam que ficaram nem satisfeito e nem insatisfeito, correspondendo a 4% da amostra; 43 

alunos responderam que ficaram satisfeito, correspondendo a 86% da amostra e 1 aluno respondeu 

que fico muito satisfeito, correspondendo a 2% da amostra. 

Gráfico 1: Grau de satisfação dos alunos referente as apresentações 

 

Fonte: Pesquisa (2017) 

A seguir (Gráfico 2) será apresentado outro gráfico, que  teve como base a mesma amostra utilizada 

no gráfico anterior, no mesmo será apresentado a percepção dos alunos a respeito do curso de Gestão 
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em Logística, o mesmo mostra que, em um total de 50 alunos apenas 8 tinham conhecimento sobre o 

curso Tecnólogo de Gestão em Logística da Universidade de Pernambuco Campus Mata Norte, 

correspondendo apenas 16% da amostra e 42 ficaram sabendo do curso após a palestra oferecida pelo 

projeto, correspondendo a 84% da amostra. 

Gráfico 2: Percepção dos alunos a respeito do curso Tecnólogo de Gestão em Logística 

 

Fonte: Pesquisa (2017) 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O curso Tecnólogo de Gestão em Logística abrange várias áreas do mercado de trabalho, 

proporcionando ao profissional de logística a atuação em diversos ramos, porém o curso ainda é muito 

recente na região da mata norte e consequentemente desconhecido por muitas pessoas. A partir das 

visitas e dos questionários aplicados notou-se que muitos alunos desconhecem o curso e sua real 

contribuição para a economia, consequentemente fazendo com que os alunos não consideram como 

uma opção para uma graduação e para solucionar esse problema houve a criação do Projeto de 

Extensão Logística no Dia a Dia. 

Portanto há poucos profissionais qualificados nessa área específica, e para solucionar esse problema 

o curso veio para a Universidade de Pernambuco para inserir novos profissionais da área logística ao 

mercado de trabalho. Nessas circunstâncias o projeto surgiu no intuito de agregar mais 

reconhecimento ao curso, trazendo consigo um maior percentual no aumento por sua procura e 

formação de novos profissionais qualificados na área. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO  
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INTRODUÇÃO 

Cada vez mais as cidades vêm crescendo desordenadamente, isso torna cada vez maior o 

número de veículos nas ruas, aumentando a dificuldade na movimentação e estendendo o tempo para 

se chegar ao ponto de destino, afetando negativamente (IBAM; Ministério das Cidades, 

2005.).  Várias iniciativas têm sido desenvolvidas a fim de propor políticas de mobilidade, órgãos 

como o ICPS (Instituto da cidade, Pelópidas Silveira) responsável por pensar na mobilidade da cidade 

do Recife, dão ideias como: bicicleta, carro elétrico, rodízio de veículos, bem como aplicativos para 

smartphones que auxiliam motoristas na busca de rotas. 

Apesar de tais iniciativas existe uma tendência de crescimento urbano nas metrópoles de 

acordo com Ministério dos Cidades (IBAM; 2005), aliado a ampliação da frota de veículos, que 

segundo a ANFAVEA (Associação Nacional do Fabricante de Veículos Automotores, 2017) até o 

período atual já foram produzidos 1.986.654 milhões de veículos em todo país, onde houve um 

licenciamento de um número de 1.620.005 milhões de veículos. Tal combinação corrobora para a 

formação de congestionamentos e com isso o aumento desordenado da poluição e outros fatores que 

afetam tanto a sociedade, quanto as empresas que nelas estão instaladas, pois se locomobilidade está 

sendo afetada de forma negativa, as organizações terão dificuldades na administração de materiais e 

na logística de distribuição, seja ela organização privada ou pública. 

Poucos são os estudos na literatura que pretendem compreender e mapear o processo de 

mobilidade urbana nas grandes regiões metropolitanas do Brasil. este estudo pretende preencher esta 

lacuna, propondo um índice de mobilidade urbana para a cidade do Recife. O desenvolvimento desse 

índice traz para sociedade dados para a reflexão de como está a mobilidade, também auxiliando o 

governo no estudo e possíveis melhorias da locomobilidade assim como empresas no seu processo 

de planilhamento decisório. 

OBJETIVOS 

mailto:elianaburgos13@gmail.com
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Desenvolver um índice de mobilidade urbana para a cidade do Recife com base nos 

indicadores de média máxima KM de lentidão, média mínima de KM de lentidão, veículos 

produzidos, dias úteis, número de veículos licenciados, ajudará as empresas no seu planejamento 

estratégico e o governo nas discussões da mobilidade, juntamente com a sociedade  

METODOLOGIA  

“Os números-índices (também chamados simplesmente de índices) são proporções estatísticas 

geralmente expressas em porcentagem, idealizadas para comparar as situações de um conjunto de 

variáveis em épocas ou localidades diversas”. (Rodolfo Hoffman, 2006, p. 309) 

O indicador foi fundamentado em dados de mobilidades obtidos em fontes fornecidas da 

cidade de Recife, no próprio site da capital, também fui usando ferramentas de análises do trânsito 

em tempo real (Maplink), e as variáveis estudadas foram: média máxima KM de lentidão, média 

mínima de KM de lentidão, número de dias úteis, veículos produzidos e veículos licenciados. Através 

da análise dos mesmo, é possível a criação de indicadores eficientes e eficazes, auxiliando nas gestões 

organizacionais.  

O estudo, é baseado em uma análise descritiva, que após a análise dos dados, traz os resultados 

obtidos e por fim irá ser feito as considerações finais acerca de toda estrutura estudada ao longo da 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os indicadores foram desenvolvidos com base nas variáveis e seus respectivos pesos: média máxima 

KM de lentidão (0,2), média mínima de KM de lentidão (0,1), número de dias úteis (0,4) veículos 

produzidos (0,3) veículos licenciados (0,5). Os indicadores a seguir mostram o comportamento da 

mobilidade na Cidade do Recife de janeiro de 2017 a setembro de 2017. 
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Com base na análise dos índices é possível apontar um crescimento da mobilidade em relação aos 

indicadores, onde o mês de agosto foi o que apresentou o maior crescimento até o momento, sendo 

ele de 48 pontos, quando comparado com ao mês base, que nesse caso é janeiro de 2017. Esse 

resultado pode influenciar de forma negativa, pois sem o investimento governamental adequado na 

infraestrutura das vias, a locomobilidade pode ser afetada, trazendo como prejuízos um tempo maior 

para transitar um mesmo percurso, afetando também a logística, que por sua vez começa a ter maiores 

problemas para o abastecimento da sua cadeia de suprimento. 

Porém todos os meses mostraram uma tendência ao crescimento dos pontos, o que pode ser resultado 

da instabilidade político-econômica o aumento dos km de lentidão, como também a economia 

apresenta sinais de recuperação, visto que houve um aumento da frota, trazendo uma reflexão para o 

governo sobre novas políticas de mobilidade na cidade do Recife, para que não afete a qualidade de 

vida dos seus cidadãos. As empresas precisam repensar no seu replanilhamento de transporte, para 

que seus suprimentos não sejam afetados pela baixa fluidez do trânsito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou trazer um modelo de indicadores que sirvam como dados bases decisões das 

organizações públicas e privadas, e também para futuros debates e reflexões sobre a mobilidade do 

Recife e decisões que possam melhorar tanto a qualidade de vida dos cidadãos quanto à eficiência e 

eficácia dos transportes da cadeia logística. 

Com base nos dados recolhidos a cada mês é possível atualizar a média do índice de mobilidade e 

comparar com os períodos anteriores, permitindo dessa forma atender ao propósito pelo qual foi 

criado. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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MONITORIA NAS DISCIPLINAS DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E 

CUSTOS E AUDITORIA LOGÍSTICA NOS SEMESTRES 2017.1 E 2017.2 
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Monitoria da Universidade de Pernambuco - UPE é uma ação destinada aos estudantes 

de graduação,é efetivada por meio de projetos de ensino direcionados ao reforço da aprendizagem ao 

qual envolve professor e aluno nas condições de monitor e orientador.Segundo o conceito de 

monitoria proposto por FRISON;MORAES (2010, p. 127), “uma estratégia de apoio ao ensino em 

que estudantes mais adiantados nos programas de formação acadêmica colaboram no processo de 

apropriação do conhecimento de seus colegas”.Conclui-se que o monitor é um reforço a mais com 

que os alunos podem tirar suas dúvidas melhorando seu aprendizado. 

         A monitoria no semestre 2017.1 foi da disciplina de contabilidade empresarial,ao qual teve 

como embasamento teórico os principais aspectos apresentados como: noções de 

contabilidade,escrituração contábil,método das partidas dobradas,equação fundamental do 

patrimônio,estática patrimonial,classificação das contas,operações com mercadorias e critérios de 

avaliação de estoques,ao qual teve como duração o período de 4 meses. 

Segundo EQUIPE DE PROFESSORES DA FEAUSP (2010) “A 

contabilidade, na qualidade de ciência social aplicada, com metodologia 

especialmente concebida para captar,registrar,acumular,resumir e interpretar 

os fenômenos que afetam as situações patrimoniais,financeiras e econômicas 

de qualquer ente,seja este pessoa física,entidades de finalidades não lucrativas 

,empresa,seja mesmo pessoa de Direito Público,tais como Estado,Município 

,União,Autarquia etc .,tem um campo de atuação muito amplo”. 

          A monitoria no semestre 2017.2 é o da disciplina de custos e auditoria logísticos ainda em 

andamento,está tendo como embasamento teórico os principais aspectos apresentados: terminologia 

e classificação de custos segundo ao produto ou a produção,custeio por absorção e custeio variável 

ao qual terá como duração o período de 4 meses 
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Segundo CRISTINA;GAMEIRO (2013) “Diante de um contexto de intensa 

competição,na maioria dos segmentos da economia,a gestão dos custos 

logísticos tem como objetivo principal estabelecer políticas que possibilitem 

às empresas,simultaneamente ,uma redução nos custos e a melhoria do nível 

de serviço oferecido ao cliente.Para isso, é preciso conhecer quais são os 

custos inerentes a todo o processo logístico,ou seja os custos são muito 

importantes para as empresas. 

             O Processo de auditoria vai ser uma avaliação e sistemática dos livros, contas, comprovantes 

e outros registros financeiros de uma organização com o intuito de avaliar a integridade do sistema 

de controle interno contábil, das demonstrações financeiras e dos resultados das operações.Ou seja a 

auditoria ajuda no controle interno da organização.Segundo ALMEIDA (2002) diz que “Auditorias 

logísticas são uma importante ferramenta gerencial e devem ser incorporadas no processo de 

planejamento anual.” 

       As disciplinas de contabilidade empresarial e custos e auditoria logística são uns dos 

componentes curriculares obrigatórios, sendo a disciplina de contabilidade empresarial lecionada no 

primeiro semestre e a disciplina de custos e auditoria logística lecionada no segundo semestre (ainda 

não finalizada) ambas do curso Tecnólogo de gestão em logística, com 60 horas cada, as monitorias 

foram realizadas pelas segundas e quintas. Essas disciplinas são ministradas pela Prof. Msc. Lívia 

Vilar no campus mata norte, a disciplina contempla aulas teóricas, são abordados os principais 

conceitos, bem como atividades de revisão relacionando, sempre que possível, um exemplo para cada 

conceito apresentado como a elaboração de planos de ensino e aula. 

METODOLOGIA 

       O processo da monitoria ocorreu de maneira que houve antes do inicio da monitoria nas duas 

disciplinas o processo de planejamento com a professora e algumas orientações sobre as atividades 

realizadas com os estudantes juntamente com o aluno monitor ao qual houvesse uma inter-relação em 

sala de aula. 

        O monitor preparava todo o material da disciplina como: slides em Power point,vídeos sobre a 

temática e atividades de fixação como forma de revisão para os alunos, na qual a base para a 

preparação desse material era no livro utilizado pela professora na disciplina e em alguns sites, toda 

semana era feito o plano da disciplina da monitoria, no qual eram decididos o que iria se fazer naquela 

semana e como se fazer.      
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           Em decorrência desses planos de aulas eram feitas atas mensais aos quais o monitor 

desenvolvia em relato as suas atividades realizadas em determinado mês e houve também a 

assistência do monitor nas aulas da professora para auxiliar os alunos em suas dúvidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A monitoria teve o papel de fazer possível a troca de experiências entre os estudantes e o 

monitor. Por ser direcionada aos alunos, ela tem justamente essa característica, despertar nos 

estudantes o interesse pela aprendizagem. A participação da turma na monitoria foi satisfatória na 

disciplina de contabilidade empresarial pois nessa disciplina haviam 31 pessoas matriculadas e a 

maioria tinha participação ativa desses alunos já na disciplina de custos e auditoria logística a 

participação nas monitorias foi regular mesmo ainda em andamento tem 45 pessoas matriculadas e 

metade da turma comparece tendo participação ativa desses alunos. 

             O monitor foi incentivado a aprender mais sobre os assuntos da aula em busca de um melhor 

desempenho nas atividades. Acreditamos que a monitoria ocorreu de modo que se atendesse aos 

resultados esperados. Notou-se o melhor desempenho dos alunos com relação a cada plano de aula 

que se era executado, pois com os exercícios realizados juntamente com os alunos percebeu-se que 

estava havendo o entendimento dos conteúdos a cada aula ministrada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

           A experiência de monitoria deixara como legado uma série de contribuições que serão válidas 

em minha trajetória acadêmica, não só no aspecto pessoal, mas também no aspecto profissional, pois 

a monitoria tem essa característica de preparar para o desenvolvimento profissional. A monitoria é 

destinada aos (às) estudantes que demonstrem capacidade para auxiliar nas atividades de ensino, no 

âmbito das disciplinas por eles já cursadas, as trocas de experiências e conhecimentos acontecem de 

forma integral formando vínculo e aproximando alunos, professores e monitores, contribuindo para 

o processo de ensino-aprendizagem e a fluência dos conteúdos e atendimento ao cronograma 

proposto. 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 
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6.MATEMÁTICA 
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A QUALIFICAÇÃO MATEMÁTICA NO EXERCÍCIO E COMPREENSÃO 

DA FÍSICA 
Thayze Maria da Silva (thayzemaria@gmail.com) 

Universidade Cândido Mendes – UCAM  

Palavras-Chave: Ensino de Matemática, Ensino de Física, linguagem matemática. 

 

RESUMO  

Sem dúvida a física e a matemática possuem uma grande relação de intimidade, intimidade essa que, 

ao longo da história podemos evidenciar o auxílio de uma dada à outra. A maneira mais bonita e mais 

clara de escrever as leis, os conceitos e paradigmas físicos são através dos versos, caracteres e 

significados matemáticos. Newton, por exemplo, criou o cálculo diferencial como forma de descrição 

do movimento dos corpos; Einstein, por sua vez com algumas alterações na matemática proposta por 

Newton pôde escrever a teoria da relatividade geral mediante o uso de uma matemática mais concisa 

e mais robusta. Dessa forma, podemos entender que além de um suporte para o desenvolvimento da 

física, a matemática evolui também de acordo com a necessidade teórica e funcional dessa ciência. 

Este artigo tem como objetivo mostrar que a linguagem matemática é cada vez mais necessária para 

a compreensão da física, mostrar que para os físicos ela não representa apenas uma ferramenta, mas, 

uma linguagem de prova para os mais variados argumentos, assim também, internalizar no aluno que 

a matemática não é apenas um emaranhado de fórmulas e relações que nos permite entender os 

conceitos físicos, é sim uma linguagem e que precisa ser aperfeiçoada para que ambas as disciplinas 

possam ser compreendidas. O destaque maior desse trabalho é causar no estudando uma dependência 

no ensino da matemática em sua vida para que como parte promotora e facilitadora do conhecimento 

possa entender as transformações tecnológicas com o avanço da ciência, não só isso, entender também 

conceitos básicos presentes no cotidiano. 

INTRODUÇÃO 

No processo de ensino e aprendizagem ao falarmos de Ciências da Natureza, matemática e 

a mais nova vertente que é a tecnologia, a maioria dos estudantes têm quase que em sua totalidade 

dificuldades na matemática introdutória que formulada como base para o esclarecimento dessas 

ciências e aplicações, a situação ainda é mais assustadora quando mesmo no Ensino Superior, 

estudantes de cursos de exatas vivenciam cotidianamente dificuldades, ao enfrentamento de 

problemas que requerem a matemática básica. A matemática é uma das disciplinas que mais participa 

da vida das pessoas desde momentos simples até os mais complexos.  Também, em se falar na física 
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com o estudo dos fenômenos naturais essenciais que nos leva a compreender o universo, é uma 

disciplina que nos permite entender os acontecimentos gerais.  

A matemática é oriunda de um contexto que auxilia em toda a história,o processo de 

evolução do homem na perspectiva de concretização de suas necessidades. A história da matemática 

vem sendo desde a antiguidade fonte de produção de conhecimento, que serve de ligação aos variados 

campos dos saberes e das ciências, fazendo com que a evolução da sociedade esteja interligada com 

a evolução das ciências.  

Quando se fala em ensinar Física não necessariamente fala-se em aprender física. “A 

incapacidade de expressar propriedades de sistemas em linguagem matemática inviabiliza mesmo a 

possibilidade de admiti-las como hipóteses para o debate científico” (MOREIRA, 2000, p. 95). A 

aprendizagem precisa ser fruto de investigações diferenciadas em que o aluno possa representar e 

resolver problemas com as aplicações matemáticas na promoção de um debate científico. 

O trabalho a seguir tem como foco, reconhecer a importância que precisa ser dada pelos 

alunos, acerca dos conhecimentos matemáticos, na perspectiva de se aprender física de maneira 

concisa, fazendo-o vislumbrar a partir do cálculo uma ciência compreendida sob domínio da 

ferramenta matemática. Para alcançar os objetivos propostos, utilizaram-se como recursos 

metodológicos, pesquisas de revisões bibliográficas, onde as fontes referiam-se ao ensino de física e 

matemática e a articulação necessária dada para a interação de ambas. 

METODOLOGIA 

No enfrentado na realidade educacional, a falta de formação ou a formação em outras áreas 

dos professores de física. A maioria dosprofessores, que ministram a disciplina de física no Ensino 

Médio tem sua formação específica no curso de licenciatura em matemática (SANTOS, 2012), 

podemos então perceber que a falta de formação em física, por não vivenciar as disciplinas específicas 

nos cursos de licenciatura, descrevem uma aula mecanizada e baseada apenas na formulação 

matemática sem qualquer contextualização com a realidade física. A não vivência de atividades 

experimentais, por exemplo, na formação dos professores que não licenciados em física, é outro ponto 

de destaque que impossibilita um professor a desenvolver em sala de aula, a compreensão da ciência 

usando as ferramentas matemáticas como, auxílio e laboratórios, o que padroniza ainda mais a 

disciplina com fórmulas amarradas a memorização.  

“Se considerarmos que a maioria dos professores de Física não é licenciada, mas sim 

habilitada (com licenciatura em Matemática ou Biologia, etc.) na disciplina, já sabemos que 
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o laboratório de Física não deve ter sido uma das prioridades no seu curso de formação 

inicial” (SANTOS, 2012, p.2). 

Essas atividades experimentais citadas no texto referem-se não apenas as realizadas nos 

laboratórios específicos, mas experimentos demonstrados em sala de aula representando assim uma 

atividade lúdica experimental, que tem como objetivo, despertar no aluno o gosto pelas disciplinas 

de física e matemática e até mesmo pela ciência de modo geral. 

O problema de entender a física não está ligado apenas à falta da matemática, mas, 

atualmente é um problema também de linguagem e interpretação. “A incapacidade de expressar 

propriedades de sistemas em linguagem matemática inviabiliza mesmo a possibilidade de admiti-las 

como hipóteses para o debate científico” (PIETROCOLA, 2002, p. 88;89). É dar a capacidade ao 

aluno de que se desenvolva seu senso crítico, para que o estudo não permute numa ciência 

incompreendida por mau uso da linguagem matemática, considerar o entendimento pleno do que está 

sendo calculado. 

 Nem sempre apenas a matemática é sucesso de aprendizagem,é preciso, como descrevera 

Poincaré, que se estabeleça uma lógica e que o senso crítico adotado questione os valores matemáticos 

obtidos, pois só os números não satisfazem as respostas físicas. A física é forma mais bonita de 

acessar a matemática sem que se perda sua essência lógica interpretativa. Segundo Pietricola (2002), 

é preciso entender e buscar uma adequação aos conhecimentos físicos e matemáticos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o que foi apresentado muitos jovens têm confundido a matemática com a 

física, é claro que se sabe que ambas se interagem, porém, a física requisita de valor maior na 

compreensão do que se pretende abordar. Assim, não há sucesso na física se não estiver embasada 

uma boa realidade matemática e os professores que lecionam física precisam estar atentos a isso, 

saber brotar no aluno essa separação e ao mesmo tempo essa necessidade de dependência que uma 

disciplina faz com a outra, também não levar para o aluno que a física é um conjunto de fórmulas dos 

mais variados campos de aplicações, mas, fazê-lo entender que a ferramenta matemática é que dá o 

subsídio não só a física, mas as demais ciências sociais, econômicas e exatas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Desta forma, se torna cada vez mais imprescindível para o estudo da física uma estrutura de 

uma matemática bem articulada que possa não só fornecer valores, mas que sirva de lógica para a 

interpretação dos problemas físicos. Os alunos precisam da remediação entre as ciências que é feita 
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pelo professor, e para isso, é necessário uma boa formação na área e ainda mais, formações 

continuadas a esses professores de maneira que integre e contextualize a física com a matemática. É 

importante, que os professores de física não atribuam o insucesso de física apenas ao mau uso da 

ferramenta matemática, mas, consolide a ela um raciocínio lógico e interpretativo que será usado não 

apenas na física, mas no dia a dia de uma maneira geral no estudo das ciências da Natureza, 

matemática e suas tecnologias. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino básico de matemática continua apresentando baixos índices de desempenho, conforme 

registros de exames nacionais e internacionais, como Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA).Não precisa de notoriedade em 

educação matemática para constatar sérias polêmicas entre os confrontos pedagógicos vivenciados 

por professores e alunos em suas atividades pedagógicas, basta trazer as dificuldades corriqueiras 

existentes no ámbito deste convívio envolvendo o desenvolvimento dos conteúdos sobre conjuntos 

numéricos em termos de conceituação, definição e operações fundamentais. 

As dificuldades educativas durante o proceso didático-pedagógico envolvendo o ensino dos números 

inteiros, como pontua Janh (1994), não se trata de uma tarefa simples, pois, os próprios matemáticos 

que contribuíram com o desenvolvimento dessa importante parte do conhecimento matemático 

tiveram dificuldades para compreender com clareza seus conceitos, certamente isto pode ser 

estendido aosalunos e professores. 

Acredita-se que conhecer a natureza dos objetos matemáticos pode propiciar contribuições didático-

pedagógicas consideráveis,acerca dessa forma de abordagem pedagógica, para Bicudo e Garnica 

(2002) na filosofia da Educação Matemática são levantadas “[…] questões sobre o conteúdo a ser 

ensinado e aprendido, e desse modo, necessita das análises e reflexões da filosofia da matemática 

sobre a natureza dos objetos matemáticos, da veracidade do conhecimento matemático, do valor da 

matemática.” (op. cit., p. 32). 

Devido à grande dificuldade inerente a compreensão dos números inteiros, em especial, por conta da 

ideia dos negativos, professores e alunos tem vivenciado momentos difíceis em suas tarefas 

pedagógicas. De fato, mesmo sabendo que os objetos matemáticos em sua totalidade são abstratos, 

em acréscimo, trabalhar com os inteiros não chega a ser uma tarefa fácil uma vez que raramente se 

deixam associar as coisas existentes no mundo real.  
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Assim, diante de tais considerações este presente estudo se ocupa de investigar bibliograficamente 

questões ligadas ao campo da aritmética, particularmente, as dificuldades enfrentadas por 

professores/alunos ao lidarem com a conceitualização e/ou definição dos inteiros e suas implicações 

sobre o uso e o desempenho em operações devidamente embasadas no campo aritmético. Os intentos 

educativos são guiados pela escolha de sugestões obtidas da bibliografia levantada com potencial para 

organizar atividades didático-pedagógicas que propiciem uma aprendizagem destes números nos 

preceitos teóricos de Ausubel (2003) e Moreira (2005). 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa do tipo investigação bibliográfica, situa-se no marco qualitativo, recorrendo a Moreira 

(2011 apud ERICSON 1986): 

O interesse central da pesquisa esta na questão dos significados que as pessoas atribuem a 

eventos e objetos, em suas ações e interações dentro de um contexto social e na elucidação e 

exposição desses significados pelo pesquisador. (MOREIRA, 2011). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Este estudo foi desenvolvido em quatro etapas pela aluna Talícia Nayara Gonçalves Felipe no âmbito 

do PIBIC/Cnpq/UPE sob a orientação dos prof. José Roberto da Silva com a colaboração das profa. 

Maria Aparecida da Silva Rufino, Gilvaneide Nascimento Silva e quatro alunos voluntários, todos do 

Curso de Licenciatura em Matemática da UPE/CMN. A primeira etapa teve dois momentos, em 

ambos almejou-se embasar teoricamente os alunos a respeito dos números inteiros e da Teoria da 

Aprendizagem Significativa a partir do levantamento bibliográfico realizado. 

Na segunda etapa, os alunos foram orientados para produzirem um texto de apoio que servisse de 

organizador prévio para o ensino de números inteiros. A terceira etapa envolveu uma discussão 

conjunta entre orientadores e participantes orientandos sobre cada uma das produções. Nesta etapa, 

após serem apresentados cada texto produzido foi devidamente avaliado pelo grupo como um todo, 

propondo sugestões de modificações para ampliar a qualidade do material quando necessário. 

Por fim, a quarta etapa consistiu na análise e discussão dos resultados ao longo do estudo com foco 

na obtenção do relatório final a ser entregue ao órgão de fomento e na produção de trabalhos para 

serem difundidos em eventos de Ensino de Ciências e Matemática. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A dificuldade na compreensão dos números negativos presentes nos estudos consultados, indicam 

que lidar com o ensino dos números inteiros tem se mostrando uma tarefa difícil. A dificuldade de 

associar os números negativos a objetos concretos que fazem parte do mundo real propicia o 
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surgimento de diversos problemas epistemológicos envolvendo a compreensão dos números inteiros, 

análogos a própria compreensão de números como pontuada por Cebola (2002).  

A noção de posição na reta numérica, enfatizando o zero como ponto de origem da mesma, tem sua 

relevância na introdução da ideia de número, vale ressaltar que o número zero de início era visto 

apenas como a ausência de quantidade. Nesta direção, conforme Teixeira (1993), os números 

positivos e negativos têm valores absolutos iguais, logo são os mesmos, o que os diferenciam é a sua 

posição em relação ao ponto de origem, isto os torna relativos. 

Já Pommer (2010) alerta que noções matemáticas precipitadas sobre os inteiros podem ocasionar 

obstáculos epistemológicos, por exemplo, a falsa concepção das operações de adição/multiplicação 

serem vistas como aumento ou então a subtração/divisão como diminuição ocasionam limitações de 

aprendizagens sobre estes números. 

Em relação aos contextos geralmente adotados no ensino dos inteiros, que trazem situações 

desconhecidas ou desinteressantes para os alunos, podemos dizer que basicamente, o insucesso dessas 

investidas pode ser revertido caso seja possível explorar situações do cotidiano dos alunos que 

favoreçam relacionar aspectos pertinentes ao conceito/definição dos inteiros. 

Logo, diante dessas apreciações, cabe ao professor identificar o que seus alunos sabem sobre os 

significados de reta numérica, de operações fundamentais, do zero enquanto fator posicional e 

quantificação numérica, da noção de valor absoluto e relativo para vislumbrar atividades que 

favoreçam a conceitualização/definição destes números bem como operacionalizá-los devidamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nas pesquisas consultadas identificou-se que as dificuldades sobre a conceitualização e a 

operacionalização com os inteiros são freqüentes entre professores e alunos. Os alunos, ao serem 

apresentados aos números negativos não conseguem entendê-los, pois para eles estes possuem um 

elevado nível de abstração e não são associáveis ao seu convívio.Além disso, identificou-se também 

que enfoques como a utilização da reta numérica, o papel do zero, as operações fundamentais, a noção 

de valor absoluto e relativo bem como o uso de contextos familiares aos alunos, são vistos como 

essenciais a compreensão dos inteiros.  

Assim, levantar os conhecimentos prévios dos alunos para saber o que eles sabem sobre o que se 

pretende ensinar como sugere Ausubel (2003), associados à identificação de contextos familiares 

pertinentes,são cruciais para planificar atividades didáticas mais relevantes do que as existentes nos  
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livros didáticos, compactuando com um princípio de Moreira (2005). Isso pode viabilizar uma 

aprendizagem significativa dos inteiros.Dessa forma, a tarefa docente básica passa a ser desvendar 

subsunçores relevantes a partir dos conhecimentos prévios levantados e escolher dentre os enfoques 

encontrados nos estudos consultados os mais relevantes a serem associados a um dado contexto 

familiar aos alunos para planificar atividades de ensino sobre os inteiros.  
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais não tem como desconsiderar o quanto as tecnologias têm influenciado intensamente 

a vida dos cidadãos de forma abrangente e, em particular, sobre os que lidam com educação, pode-se 

mencionar as diversas implicações favoráveis e/ou as dificuldades promovidas pelo uso recursivo de 

materiais tecnológicos no convívio acadêmico de professores e alunos. No caso das implicações 

favoráveis como pontua Prado (2002), essas tecnologias da informação e comunicação ao serem 

incorporados aos processos educacionais viabilizam novas ideias, novas metodologias e recursos, 

portanto, agrega novos alcances ao diálogo pedagógico. 

De forma mais contundente Borba e Penteado (2001), propõem que a informática carece ser vista 

como: 

[...] uma nova extensão de memória, com diferenças qualitativa sem relação às outras 

tecnologias da inteligência e permite que a linearidade de raciocínios seja desafiada por 

modos de pensar, baseados na simulação, na experimentação e em uma “nova linguagem” 
que envolve escrita, oralidade, imagens e comunicação instantâneas. 

Pode ser observado que boa parte das instituições de ensino investe ainda numa forma mecânica 

preconizada por Ausubel (2002) como algo oposta ao que chamou de Aprendizagem Significativa. 

Como destaca Moreira (2011), nesta forma de ensino que predomina não há interação da nova 

informação com a informação já armazenada na estrutura cognitiva do aprendiz e ressalta o papel do 

uso de organizadores prévios como ferramenta estratégica para manipular deliberadamente a estrutura 

cognitiva, a fim de facilitar a aprendizagem significativa. 

O interesse deste trabalho esteve voltado para uso de inovações tecnológicas enquanto tendência em 

educação matemática na expectativa de que a qualidade das atividades educativas favoreça as tarefas 

de ensino e de aprendizagem. No entanto, os avanços tecnológicos exigem também políticas públicas 

nacionais e internacionais, em parte, por requererem investimentos e ações diversas com os 

equipamentos tecnológicos, qualificação depessoal, implantação de laboratórios de informática, 

física, robótica, ... 

mailto:jrobertosilva@bol.com.br
mailto:aparecidarufino@hotmail.com
mailto:acelso.luiz94@hotmail.com


 

315 
 

Lamentavelmente há equipamentos subutilizados ou mesmo em desuso nessas escolas por falta de 

qualificação tecnológica, dentre outras questões, isto motivou o interesse em planificar uma proposta 

didática sobre função afim com o uso da Lousa Digital para servir como pseudos-organizadores 

prévios 

METODOLOGIA 

O trabalho se realizou no âmbito da pesquisa qualitativa, pois busca contemplar com mais propriedade 

os propósitos investigativos que envolvem a obtenção e a descrição de dados adquiridos pelo contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, visando tanto destacar mais o processo que o produto 

como retratar a perspectiva dos participantes. Os propósitos de identificar aspectos que possam 

favorecer uma aprendizagem significativa de função afim através da planificação e uso de atividades 

pedagógicas conforme propõe Silva (2011), pelo fato de investir na forma pedagógica dos 

participantes envolvidos situa-se na chamada investigação-ação.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida em 5 etapas e, contou com a participação do aluno bolsista, do orientador, 

da professora colaboradora e dos voluntários envolvidos. Na 1a etapa, levantou-se as concepções 

prévias e expectativas dos participantes (bolsista e voluntários), sobre inovações tecnológicas 

enquanto Tendências em Educação Matemática, Aprendizagem Significativa e Funções em termos 

algébricos. A 2a etapa investiu em realizar estudos envolvendo os campos aludidos acerca das 

concepções prévias anteriores a partir de livros, artigos, PCN’s, LDB e Currículos Nacionais e 

Estaduais no âmbito do Médio. Na 3a etapa foram realizadas discussões e avaliações dos materiais 

levantados no item anterior na intenção de planificar atividades didáticas. Durante a 4a etapa foi 

Planificada a proposta didática e na 5a etapa analisou-se e discutiram-se os resultados das atividades 

desenvolvidas. 

APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA E CRITÉRIOS ADOTADOS 

PARA ANÁLISE 

Para a coleta de dados foram aplicados dois questionários de Entrada (QE) e de Saída (QS) com 28 

alunos de uma turma do 1º ano do Ensino Médio de uma escola estadual da cidade de Nazaré da Mata. 

Cabe destacar que entre as resoluções dos QE e QS, nas atividades de ensino utilizou-se a Lousa 

Digital com intuito de familiarizar os envolvidoscomo recurso e também oportunizardiscussões e 

interações entre professor e alunos. Cada questionário continha cinco questões,distintas entre ambos, 
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mas em essência os critérios adotados para análise na mesma ordem,preservaram os enfoques 

correspondentes a cada um dos propósitos educativos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As respostas aos questionários de Entrada e de Saída foram organizadas em dois quadros 

sistematizando as informações conforme a classificação seguinte: Resposta Insatisfatória 

(RI),Resposta Parcialmente Satisfatória (RPS) e Resposta Satisfatória (RS). 

Apreciação do Confronto entre as respostas dos Questionários de Entrada e de Saída: 

 

Em termos de resultados, após a intervenção cabe destacar o avanço considerável de 48,2% ao 

comparar as respostas adequadas do questionário diagnóstico com o de avaliação de aprendizagem. 

A Lousa digital, por sua vez, se mostrou favorável na composição do material potencialmente 

significativo, pois a utilização desta ferramenta despertou maior interesse e motivação nos alunos que 

participaram do estudo. Isso corrobora com as especulações sobre os múltiplos benefícios do uso da 

tecnologia para professores e alunos bem como para a escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Lousa Digital (LD) como recurso tecnológico junto às atividades vivenciadas como propõe Silva 

(2011) em forma de um material potencialmente significativo (MPS) conforme Ausubel (2002), em 

parte foi favorecida pela interatividade e funcionalidades oferecidas por tal recurso. Cabe evidenciar 

que cada professor precisa saber o momento de utilizar seja a LD (recurso tecnológico) como qualquer 

recurso com intuito de servir como MPS e não se encantar com o recurso em si. . Portanto, se faz 

necessário investir em novas pesquisas na intenção de ampliar a qualidade do ensino de matemática 

com o uso de recursos tecnológicos embasados em teorias educacionais. 

Além dessas afirmações anteriores, observou-se que o uso da tecnologia em sala de aula pode 

favorecer um melhor desempenho das atividades docente e discente no processo de ensino-
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aprendizagem, não só sobre Função Afim, mas também para outro objeto do conhecimento 

matemático ou mesmo de outras disciplinas. 
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INTRODUÇÃO 

Existem na matemática diversos conceitos com características completamente distintas, mas, muitas 

vezes um depende do outro para solucionar algum tipo de equação, sistemas, etc. Nos deparamos com 

esse fato, no caso da exponencial de matrizes.  

Apesar de existir registro da utilização das matrizes já na época antes de Cristo pelos povos 

babilônicos, foi por volta de 1857 que a matriz ganhou destaque através do matemático inglês Arthur 

Cayley, no qual aplicou sua funcionalidade nos sistemas lineares. Por isso, o assunto matriz é tido 

por muitos matemáticos como um dos temas mais antigos e ao mesmo tempo mais recente da 

matemática. São várias as suas aplicações, além de ser utilizada para resolver sistemas lineares, ela 

pode ser aplicada na área da informática, engenharia e até auxiliar na resolução de problemas na 

economia.  

Já o estudo da exponencial como função foi desenvolvido pelo matemático suíço Johann Bernoulli 

(1667-1748), que publicou em 1697 a obra Principia Calculi exponentialum seu percurrentium, na 

qual apresenta diversos cálculos envolvendo a função exponencial.As funções exponenciais têm a 

característica de crescerem ou decrescerem muito rápido e tem sua importância e aplicação em várias 

áreas como, por exemplo, na matemática financeira tem sua aplicação nos juros compostos, em 

biologia o crescimento de seres como bactérias se dá de maneira exponencial, na química acontece 

também de forma exponencial a desintegração de algumas substâncias etc. 

Assim, diante da importância destes dois entes matemáticos, o intuito deste trabalho é saber como 

relacionar os conceitos de exponencial e matrizes, uma vez que sua relação nos traz a exponencial de 

matrizes, sendo este um tema que nos auxilia na resolução de muitos problemas. Com isso, 

objetivamos apresentar a relação entre os conceitos de matriz quadrada e exponencial através da sua 

série de potência. 

METODOLOGIA 
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Esta pesquisa é qualitativa do tipo bibliográfica, na qual buscamos apresentar as definições de matriz 

e função exponencial e entender a relação que existe entre ambas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para iniciar o estudo vamos entender o conceito de matriz e seus tipos. 

Matriz  

Definição: uma matriz é uma tabela retangular de números, ou outro tipo de objetos matemáticos, 

dispostos em m linhas (filas horizontais) e n colunas (filas verticais). Diz-se assim que a matriz possui 

ordem m x n. (lê-se: ordem m por n). 

Representação de uma matriz: Uma matriz é representada introduzindo seus dados entre colchetes ou 

parentes, dispostos em linhas e colunas. 

Ex.:  A = 

 

Como a matriz A possui duas linhas e três colunas, temos uma matriz de ordem 2x3 

Também podemos indicar uma matriz A de ordem m x n na forma: A = [aij]m x n, onde i{1, 2, 3, ..., 

m} corresponde as linhas e j{1, 2, 3, ..., n} corresponde as colunas da matriz A. Assim, obtemos 

uma tabela genérica de uma matriz A m x n = [aij]m x n:  

 

 

 

Tipos de matrizes 

 Algumas matrizes se destacam por possuírem características particulares. Vejamos algumas a seguir.  

- Matriz quadrada: quando a matriz possui o número de linhas igual ao número de colunas, ou seja, 

m=n. Assim, podemos dizer que é uma matriz de ordem nxn ou simplesmente n. 

Diagonal principal: na matriz quadrada A = [aij]n x n, os elementos aij, em que i = j, irão formar 

a diagonal principal.  

Diagonal secundária: na matriz quadrada A = [aij]n x n, os elementos aij, em que i + j = n + 1, 

formam a diagonal secundária. 

- Matriz diagonal: é uma matriz de ordem n que contém todos os elementos aij, com i ≠ j iguais a zero. 

- Matriz identidade: é uma matriz diagonal de qualquer ordem que apresenta sua diagonal principal 

com todos elementos igual a 1. 

Operações com matrizes quadradas 
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Quando se trabalha com matrizes, tem-se definidas as operações de soma e produto de matrizes. 

Especificamente quando se trata de matrizes quadrada, pode-se definir a potência matrizes da seguinte 

forma 

An= A.A. A... A. 

 

Função exponencial  

Definição: f: R→R+, onde f(x)= ax, sendo a > 1 ou 0 < a < 1, ax= a. a. a. ... . a, x vezes, ∀x  Z. 

 

Propriedades do gráfico: Como a > 0 e 𝑥∈𝑅, a função é positiva e o gráfico estará sempre acima do 

eixo x. Se a função for do tipo a𝑥, sempre passará pelo ponto (0,1). Se a > 1, então a função será 

crescente. Se 0 < a < 1, então a função será decrescente. 

A função exponencial na base e: O número e, representa-se por 2,71828182846..., é um número 

irracional e surge como limite, para valores muito grandes de n, da sequência: Xn = (1+ 1/n)n → e 

- função exponencial x → ex de base e pode ser definida como f(x)= ex = limn→∞(1+x/n)n. 

 Associada à função exponecial temos a sua  serié de potências dada por 

ex= exp(x)= x+x2/2!+x3/3!+ ...+ xn/n!+ .... 

Baseado nessa igualdade pode-se definir a exponenial de matrizes. 

Exponencial de uma matriz quadrada 

Definição: A exponencial de uma matriz quadrada (n×n) é dada por,  

exp( A )= eA = Id + A + A2/ 2! + A3/ 3! + ... An/n!..., 

onde, Id é a matriz identidade n × n. 

 

Exemplo: 



 

321 
 

Procedendo de maneira similar, conclui-se que, mais geralmente, a exponencial de uma matriz 

diagonal 2 × 2 é dada por: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Compreendemos que a exponencial matricial é uma função matricial definida no conjunto das 

matrizes quadradas. Possui propriedade semelhante à da função exponencial definida nos números 

reais ou complexos e que a exponencial matricial está diretamente relacionada com a série de 

potência. Serve para calcular funções de matrizes, também é utilizada na resolução de equações 

diferenciais ordinárias. 
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INTRODUÇÃO 

 Após a polêmica em torno do quinto postulado de Euclides e suas tentativas de 

demonstrações, originaram-se novas geometrias, conhecidas hoje como: “Geometrias Não-

Euclidianas”. No currículo da matemática do ensino básico, encontram-se os conteúdos de Geometria 

Euclidiana e Geometria Analítica, analisando o PCN de matemática é notável desde o ensino 

fundamental o enfoque na primeira. Desde cedo se estuda as noções iniciais da geometria (ponto, 

reta, etc) e as principais figuras geométricas. O problema é que todos os conceitos geométricos são 

construídos sob a compreensão da Geometria Euclidiana, sem imaginar que existem outras 

geometrias. Consequentemente, sendo a única trabalhada, é natural que ela seja inconscientemente 

rotulada como única e universal. De acordo com as PCN’s, no Ensino Médio, quando nas ciências 

torna-se essencial uma construção abstrata mais elaborada, os instrumentos matemáticos são 

especialmente importantes. Uma importância da apresentação de outras geometrias no ensino básico 

está relacionada à desconstrução da ideia de que a Geometria Euclidiana é a única. É preciso que 

fique claro que existem outras geometrias, pois se o aluno tem o conhecimento sobre a geometria 

euclidiana e noções sobre tridimensionalidades, torna-se interessante aproveitar esses conhecimentos 

para introduzir as não-euclidianas, conceituando, diferenciando da euclidiana e especificando 

singularidade, propriedades e a sua importância na Matemática contemporânea. Partindo deste 

pressuposto, percebe-se que conhecer coisas novas não significa descartar as outras, e espera-se um 

relacionamento do conhecimento sobre geometria não-euclidiana na resolução de problemas do seu 

cotidiano, compreendendo as diferenças existentes entre geometria esférica, hiperbólica e euclidiana. 

É importante incentivar a abstração dentro de outra geometria que não seja a Euclidiana, pois se pode 

dizer que a geometria é a parte da matemática que mais se adequa a capacidade de desenvolvimento 

cognitivo.Assim, o estudo da Geometria deve possibilitar o desenvolvimento dos alunos a ter a 

capacidade de resolver problemas práticos. 

Ressaltamos que por muito tempo, os alunos estudam tópicos de geometrias, que são 
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carregados de noções puramente euclidianas, dificultando o professor de construir uma ponte para os 

alunos que os levam para fora dos muros da escola. Direcionando para o Ensino Médio, os alunos 

revisam conteúdos de Geometria, novamente com noções Euclidiana, desconsiderando qualquer 

existência de outras geometrias e assim, não se percebe as diversas situações apresentadas em sala e 

no seu cotidiano, ocorrendo o mesmo equívoco que no ensino fundamental. O ensino de modo geral 

está doente, em que o aluno não é solicitado a pensar de forma criativa, não elaborar conclusões, 

devendo-se simplesmente memorizar o conteúdo. (MOLINA, 1987, p. 34). 

Entendendo a necessidade de conhecer outras geometrias, esse trabalho apresenta de uma 

maneira compreensível à maturidade e aprendizagem dos alunos, Geometrias Não-Euclidianas, 

fazendo um apanhado histórico para mostrar em que contexto as novas geometrias surgiram, e 

aplicabilidade de acordo com o seu dia a dia e, por fim, a importância do conhecimento destes temas. 

METODOLOGIA 

Este trabalho será desenvolvido com um estudo investigativo qualitativo de cunho 

bibliográfico em que, por meio desta metodologia, realizará um movimento incansável de apreensão 

dos objetivos. Pois, a pesquisa bibliográfica é realizada através de levantamentos de referências 

teóricas que já foram vistas e analisadas. 

 Assim, partindo desse pressuposto se faz necessário um levantamento de referências teóricas 

publicadas, sendo elas artigos científicos, livros, dissertações, teses, para que a partir desse 

levantamento possamos recolher informações acerca do problema no qual envolve nosso objeto de 

pesquisa. Teremos como objeto de pesquisa sobre a exclusão do uso dessa geometria e a necessidade 

de visibilidade da mesma, comparando-a com a geometria euclidiana no ensino e na aprendizagem.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maioria dos cursos de Licenciatura em Matemática, não contempla em suas estruturas 

curriculares conteúdos de geometrias não-euclidianas, desta forma percebe-se uma negligência  por 

parte do professor  em relação a estes conteúdos, justamente pela falta de contato com essas 

geometrias em sua formação. Desta forma, espera-se que este trabalho venha despertar a curiosidade 

dos professores e futuros professores acerca das geometrias não-euclidianas, para que dessa forma 

tenha-se o interesse em estudar e pesquisar sobre o assunto, buscando contribuir para a possível 

inserção destas geometrias no ensino médio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Conclui-se que tratar a geometria não-euclidiana no ensino, é fazer com que haja uma possível 

visualização das diferenças das geometrias   ̶ geometria euclidiana, hiperbólica, esférica e geometria 

táxi  ̶  com o intuito de oportunizar, descobrir e analisar sua importância na vida atual. O fato de novas 

teorias possibilita a quebra de paradigmas e padrões visuais, trazendo visualmente o inesperado e a 

oportunidade de criação de novas imagens e conceitos. Assim, se têm a possibilidade de trazer 

padrões de desenhos e relacioná-los a expressões e palavras com outros significados além dos 

euclidianos, unindo-se aspectos geométricos contrários, quando apresentados em diferentes 

linguagens e em outros registros gráficos de representação. Espera-se obter um resultado positivo 

com materiais manipuláveis, através de experiências e visualizações, para que os alunos 

compreendam conceitos básicos da forma que conheçam as dimensões geométricas da geometria 

euclidiana e da geometria não-euclidiana. Compreendendo assim, o início de uma maturidade dos 

alunos com a geometria e a motivação do pensamento utilizando não apenas um único recurso. Pois 

se arrisca dizer, que a geometria é a parte da matemática que mais se adequa a capacidade do 

desenvolvimento cognitivo para uma melhor aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

O cálculo diferencial e integral é uma área matemática de grande importância para os estudantes de 

ciências exatas, neste trabalho iremos nos reter apenas a uma parte dele que são as integrais, as quais 

são submetidas ao cálculo de áreas sob curvas de funções em um dado intervalo, temos um grande 

contribuinte para este conhecimento o Bernhard Riemann e neste trabalho apresentaremos suas ideias. 

Apresentaremos os conhecimentos iniciais sobre integrais, que são de fundamental importância. 

Nosso questionamento é, especificamente: Como pode ser definida a integral de Riemann. O principal 

objetivo é apresentar duas maneiras de conceituar a integral definida de Riemann. 

METODOLOGIA  

É uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico em que se busca através de livros, artigos e sites, 

diferentes definições para a integral de Riemann e explicar as diferentes semelhanças que existem 

entre elas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Nossa primeira definição será por meio da ideia de Somas de Riemann, para isso precisaremos de 

alguns conceitos preliminares. 

 Partição de um intervalo  

Uma partição 𝑃 de um intervalo  [𝑎, 𝑏] é um conjunto finito de pontos 𝑃 = {𝑥0, 𝑥1, 𝑥2, ... , 

𝑥𝑛}  onde 𝑎 = 𝑥0<𝑥1<𝑥2  <  ... <𝑥𝑛  = 𝑏 

Uma partição P de [𝑎, 𝑏] divide [𝑎, 𝑏] em 𝑛 intervalos  [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖], 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛. 

 

Uma amplitude do intervalo [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖] será indicada por∆𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 - 𝑥𝑖−1, isto é o comprimento 

de 𝑥𝑖 a 𝑥𝑖−1.  Assim: ∆𝑥1
= 𝑥1 - 𝑥0,  ∆𝑥2

= 𝑥2 - 𝑥1. Esses números ∆𝑥𝑖  não são necessariamente 

iguais, ao maior deles chamaremos de amplitude da partição P e indicaremos por 𝑚á𝑥∆𝑥𝑖 . 

 Somas de Riemann 
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Sejam 𝑓 uma função definida em [𝑎, 𝑏] e 𝑃 : { 𝑎 = 𝑥0<𝑥1<𝑥2  <  ... <𝑥𝑛  = 𝑏} uma partição de 

[𝑎, 𝑏]. Para cada índice 𝑖(𝑖 =  1, 2, 3, . . . , 𝑛) seja 𝑐𝑖 um número em [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖] escolhido 

arbitrariamente. Ao número  

∑ 𝑓(𝑐𝑖)
𝑛
𝑖=1 ∆𝑥𝑖  =𝑓(𝑐1)∆𝑥1

+𝑓(𝑐2)∆𝑥2
+...+𝑓(𝑐𝑛)∆𝑥𝑛

 

denomina-se soma de Riemann de 𝑓  relativa a partição 𝑃 e aos números 𝑐𝑖. 

Neste momento, considere o problema de determinar a área sob uma curva 𝑦 =  𝑓(𝑥) tal que esta é 

contínua, não negativa e definida no intervalo [𝑎, 𝑏]. Isto significa que a área está limitada pela função 

𝑦 =  𝑓(𝑥)  e pelas retas verticais 𝑥 =  𝑎 𝑒 𝑥 =  𝑏 e  o eixo 𝑥. Utilizando os conceitos supracitados, 

dividimos o intervalo [𝑎, 𝑏] de comprimento ∆𝑥𝑖  e em cada intervalo [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖] tomemos o número  

𝑐𝑖 .  

Portanto, na região abaixo a curva podemos formar retângulos de base de comprimento ∆𝑥𝑖  e altura 

medindo 𝑓(𝑐𝑖) para cada 𝑖(𝑖 =  1, 2, 3, . . . , 𝑛). 

 

 

 

 

 

 

Notemos que a soma de Riemann nos dará a área aproximada da região sob a curva no 

intervalo[𝑎, 𝑏].Observe que à medida que n cresce muito, cada ∆𝑥𝑖 , 𝑖(𝑖 =  1, 2, 3, . . . , 𝑛) diminui, 

quanto mais retângulos tivermos nesse intervalo, mais aproximado estaremos da área da região sob a 

curva. Então, para calcular a área que pretendemos teremos: 

lim
𝑚á𝑥∆𝑥𝑖→0

∑ 𝑓(𝑐𝑖)

𝑛

𝑖=1

∆𝑥𝑖   

desde que este limite exista.  A este limite chamamos Integral de Riemann e representamos por: 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎
. 

Definição 1:Seja 𝑓(𝑥) uma função contínua definida no intervalo [𝑎, 𝑏] e seja 𝑃 uma partição 

qualquer em [𝑎, 𝑏], então a integral definida de 𝑓(𝑥) no sentido de Riemann de 𝑎 até 𝑏 é dada por:  

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎

= lim
𝑚á𝑥∆𝑥𝑖→0

∑ 𝑓(𝑐𝑖)

𝑛

𝑖=1

∆𝑥𝑖   
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desde que este limite exista. 

Agora começaremos daqui outra definição para a integral de Riemann, utilizaremos os conceitos de 

integral superior e inferior, precisaremos de alguns conceitos preliminares assim como a definição 

acima. 

Definição: Seja S⊂ R 

 M é  majorante de S se x ≤ M, qualquer que seja x ∈ S.  

m é um minorante de S se x ≥ m, qualquer que seja x ∈ S.  

S é limitado superiormente ou majorado se tem majorantes.  

S é limitado inferiormente ou minorado se tem minorantes.  

S é limitado se for limitado superiormente e inferiormente. 

Definição: d é mínimo de S se d ∈ S e d é minorante de S. c é máximo de S se c ∈ S e c é majorante 

de S. 

Definição: Sendo V o conjunto dos majorantes de S, (V é vazio se S não for majorado), designa- se 

por supremo de S, 𝑠𝑢𝑝𝑆 o elemento mínimo do conjunto V. Sendo U o conjunto dos minorantes de S, 

(U é vazio se U não for minorado), designa-se por ínfimo de S, 𝑖𝑛𝑓𝑆, o elemento máximo do conjunto 

U. 

Aqui também utilizaremos a definição de partição para incluir a definição de somas inferior e 

superior. 

Definição: Denota-se por somas inferior e superior de 𝑓 relativa a uma partição 𝑃, chamadas de 

Somas de Darboux-Riemann, a seguinte expressão:  

∑ 𝑚𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)𝑛
𝑖=1 = 𝑠𝑑 = 𝑠(𝑓, 𝑝), em que 𝑚𝑖 = 𝑖𝑛𝑓 { 𝑓(𝑥): 𝑥 ∈  [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖]. 

∑ 𝑀𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)𝑛
𝑖=1  =𝑆𝑑 = 𝑆(𝑓, 𝑝), em que 𝑀𝑖 = 𝑠𝑢𝑝{ 𝑓(𝑥): 𝑥 ∈  [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖].} 

Definição: Seja 𝑓: [𝑎, 𝑏]  → 𝑅 uma função limitada. Designa-se por integral inferior e integral 

superior de 𝑓 em [𝑎, 𝑏]: 

∫ = 𝑠𝑢𝑝  𝑠(𝑓, 𝑃) =
𝑏

͢𝑎
 𝑠, 

∫ = 𝑖𝑛𝑓  𝑆(𝑓, 𝑃) =
͢𝑏

𝑎

 𝑆 

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑜 o 𝑖𝑛𝑓 e p 𝑠𝑢𝑝 são tomados relativamente a todas as partições P intervalo [𝑎, 𝑏]. 

Utilizado os conceitos citados, teremos a seguinte definição: 
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Definição2: Uma função diz-se integrável em sentido a Riemann se suas integrais superiores e 

inferiores forem iguais. Denotamos a integral de 𝑓 por: 

∫ 𝑓 = 𝑠 = 𝑆 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.
𝑏

𝑎

𝑏

𝑎

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que a Integral de Riemann poder ser apresentada por duas maneiras: a Definição 1, 

através da soma de Riemann, e a Definição 2, queusa soma inferior e superior. Ambas estão baseadas 

na mesma ideia que é calcular a área sob uma curva através da soma de 𝑛 retângulos, sendo 𝑛 um 

número muito grande que faça 𝑚á𝑥∆𝑥𝑖  tender a 0. Dessa forma, concluímos que estas definições são 

equivalentes, ou seja, tratam do mesmo objeto matemático. 
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INTRODUÇÃO 

A teoria dos grafos reúne vários conceitos que foram estabelecidos ao longo dos anos por grandes 

estudiosos como: Leohnard Paul Euler,Kazimierz Kuratowski entre outros. Historicamente o estudo 

dos grafos surgiu para resolver problemas desde os mais simples até os mais complexos. Em linhas 

gerais os Grafos são modelos matemáticos que conseguem representar geometricamente situações 

diversas do cotidiano utilizando pontos e segmentos. Nesse trabalho apresentaremos conceitos 

básicos sobre Grafos de uma forma sistematizada e atualizada. 

METODOLOGIA  

É uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico em que se buscou, em artigos, os conceitos básicos 

que envolvem o estudo dos Grafos como suas representações geométricas e algébricas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Conceitos e resultados básicos 

Inicialmente, vamos apresentar um exemplo no qual o uso de grafos pode ser usado de forma intuitiva, 

para depois formalizarmos sua definição e discutir quais as principais dualidades que esta apresenta.  

Em uma cidade de Pernambuco irá acontecer um campeonato de box.Neste campeonato iram lutar 7 

competidores representados pela inicial doseu primeiro nome A, B, C, D, E, F e G. Algumas lutas 

foram realizadas atéagora:   

A lutou com B e C; 

C lutou com F e G; 

E lutou com B; 

D lutou com C, B e F. 

mailto:rafaelmcmorais
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Para que não haja erro na listagem vamos representar a situação graficamente. Os lutadores serão 

representados por pontos e a luta entre eles poruma linha ligando os pontos dos respectivos lutadores: 

 

 

 

 

 

Essa figura que acabamos de construir é a representação geométrica de um grafo que precisamente é 

definidocomo: 

Definição: 1. Um grafo G é um par de conjuntos (V, A) no qual V é um conjunto finito e não vazio 

de pontos denominados vértices e A é o conjunto de elementos denominados de arestas que ligam um 

ou dois vértices 

No nosso exemplo o conjunto de vértices V= {A, B, C, D, E, F, G}e o conjunto de arestas  

A={ (A; B), (A; C), (C; F), (C; G), (E; B), (D; C), (D; B),(D; F)} compõem o Grafo 1. 

Definição: 2. Dois vértices ligados por uma aresta dizem-se adjacentes. 

Definição: 3. Uma aresta que ligue dois vértices diz-se incidente em cadaum dos vértices. 

 Exemplo 1: Os vértices A e B são adjacentes, assim como os vértices D eF. 

 Exemplo 2: A aresta (C; G) é incidente aos vértices C e G do mesmo modoque a aresta  

(D,C) são incidentes aos vértices D e C. 

O número de vértices é representado por | V |ou pela letra n. O número dearestas é representado por 

|A| ou pela letra m. Para o nosso esquema temos:|V | = 7 e |A| = 8. 

Definição: 4. O número de arestas incidentes num vértice chama-se o graudo vértice e é simbolizado 

por d(v). 

 Exemplo: d(A) = 2 e d(C) = 4. 

Para melhor compreensão denotaremos um grafo por G e o conjunto devértices e suas arestas por 

V(G) e A(G) respectivamente. 

∑ 𝑑(𝑉𝑖) = 2 ∙ 𝑚,   ∀𝑑(𝑉𝑖), 𝑚 ∈ 𝑁𝑛
𝑖=1 Teorema: 1. Para qualquer grafo G 

 

 

Ou seja: O somatório dos graus dos vértices de um grafo é sempre o dobro do número de arestas. 

      Figura 1: Grafo 1 



 

331 
 

Demonstração: Quando contamos os graus dos vértices estamos contando as extremidades das 

arestas uma vez. Já que por definição a aresta liga dois vértices adjacentes cada aresta foi contada 

duas vezes. Logo, o somatório dos graus dos vértices de um grafo é sempre o dobro do número de 

arestas. C.Q.D 

Alguns problemas com a definição: 

1. Uma aresta pode ligar o mesmo vértice? Pode. É o que chamamos de Laço. 

.Exemplo:  

 

 

 

Para que haja coerência nas definições anteriores o vértice que tem um laço temos que contar seu 

grau duas vezes. Neste caso, d(5) = 2 e d(2) = 4. 

1. Dois vértices podem ser ligados por mais de uma aresta? Sim, é o que chamamos de 

Multigrafo. 

. Exemplo:  

 

 

Isomorfismo: 

Isomorfismo entre dois grafos G e T é uma bijeção f de G(V) e T(V), tal que dois vértices quaisquer 

u e v são adjacentes em G se, e somente se, f(v) e f(u) são adjacentes em T. Isto é, dois grafos são 

isomorfos quando representam a mesma situação. 

Exemplo: 

 

 

 

Observe que são dois grafos diferentes, mas as arestas mantem suas adjacências. 

Outras Definições:  

 Vizinhança aberta de um vértice v é denotado por N(v) queé o conjunto de vértices 

adjacente v; 

 Vizinhança fechada de um vértice v é N(v)Uve é denotado por N[v]; 

 Vértice isolado é um vértice de grau 0; 
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 Vértice pendente é um vértice de grau 1, mas ainda sem adjacente; 

 Dizemos que o menor grau de um de seus vértices é chamado de grau mínimo e é denotado 

por ∂(G). Da mesma forma, o maior grau de um de seus vértices é chamado de grau 

máximo e é denotado por ∆(G). 

Exemplos: Dado um grafo G a seguir, temos que ∂(G) = 1 e ∆(G) = 4. 

 

 

 

 

 

 

 Dizemos que H e I são subgrafos de G pois V(H) e V(I) são 

subconjuntos de V(G); e A(H) e A(I) são subconjuntos de A(G). 

Exemplo. Observando a figura a seguir: 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo dos Grafos é um modelo matemático que pode representar várias situações de uma forma 

geométrica para melhor observação e compreensões das mesmas. Mas para isso é necessária a 

compreensão dos conceitos básicos que são apontados e sistematizados nesse texto.     
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa surgiu a partir de inquietações referentes ao desempenho desanimador dos alunos em 

Ciências Naturais nos últimos anos no Brasil. Segundo o relatório geral do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM, 2016) apresentado pelo Ministério da Educação (MEC), observa-se que no bloco de 

conteúdo das Ciências da Natureza e suas Tecnologias mais de três milhões de estudantes obtiveram 

médias abaixo de quinhentos pontos e que apenas cerca de seiscentos deles obtiveram suas médias 

variando de oitocentos a novecentos pontos. Vale destacar que a pontuação máxima a ser alcançada 

corresponde a mil. 

Esses dados estatísticos nos fazem refletir sobre as múltiplas possibilidades que podem esta 

ocasionando o mal resultado. Porém, aqui os interesses estarão voltados para as práticas dos 

professores em sala de aula, em particular, para as metodologias de ensino adotadas, por acreditar 

que elas podem estar interferindo fortemente nesses baixos rendimentos.  

Muitos pesquisadores defendem a necessidade de contextualizações mais próximas a realidade dos 

alunos. Neste estudo essa consideração também possui um alto valor pedagógico. Para dar 

sustentação ao que foi anunciado, Pontes et al. (2008) e Veiga et al. (2012), dentre outros, entendem 

que a melhoria da qualidade de ensino de química passa pelo uso de metodologias de ensino que 

privilegiem a contextualização. 

Seguramente, planificar e desenvolver atividades com estas características e intenções educacionais 

não corresponde a uma tarefa simples. Esses intentos exigem uma mirada na forma como estão sendo 

trabalhadas as disciplinas de âmbito pedagógico nos cursos de licenciatura, no caso da licenciatura 

em química, Maldaner (1999) já alertava sobre, 

O despreparo pedagógico dos professores Universitários, também fruto de sua própria 
formação, afeta a formação em química de todos os profissionais que necessitam dessa área 

do conhecimento e afeta a todos aquelas pessoas que passam pelo ensino médio sem terem 

tido a oportunidade de uma formação mínima em química (MALDANER, 1999). 
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As dificuldades apresentadas por professores em suas atividades educacionais são multiplas, contudo, 

acreditamos que o investimento na formação de professores, incluindo, a formação continuada, vem 

sendo um dos possiveis caminhos para minimizar essa diversidade de problemas. 

Neste estudo, o propósito esta voltado para investigar bibliograficamente algumas metodológicas 

diferenciadas das que visivelmente posicionam o ensino de química numa perspectiva 

comportamentalista com o intuito de planificar uma proposta didática para o ensino de fenômenos 

químicos que oportunize uma aprendizagem significativa e que sirva como texto de apoio para 

professores de Química, Ciências Biológicas e Matemática da Zona da Mata Norte de Pernambuco. 

METODOLOGIA 

O fazer metodológico adotado para permitir o desenvolvimento desta pesquisa acerca de um melhor 

desempenho dos professores e alunos em suas atividades pedagógicas sobre o Ensino de Ciências e 

Matemática está centrado na abordagem qualitativa. Nesta perspectiva, conforme seus intentos 

didáticos-metodológicos devido aos seus objetivos e procedimentos, respectivamente, tem 

características do tipo experimental e bibliográfica. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de duas laboriosas etapas. Na primeira, os interesses estavam 

voltados para o embasamento teórico dos envolvidos a cerca das teorias da Aprendizagem 

Significativa e da Formação de Conceitos. Na segunda etapa, foi feito um levantamento bibliográfico 

nos documentos oficiais, livros didáticos e trabalhos já publicados a cerca do ensino de química, 

buscando as possíveis idealizações matemáticas no contexto, que possibilitasse a planificação do 

texto de apoio. Ainda nesta etapa fomos convidados a desvendar produtos que ao reagir fosse possível 

analisar, de forma gradativa, o fenômeno em sua transformação como um todo.  

Para esse estudo se fez opção pela fabricação do sabão, pois os produtos reagentes (óleo e solda 

caustica) são de fácil acesso e não trazem danos a saúde dos envolvidos.  

Nesta perspectiva, fabricamos dois sabões com quantidades distintas de óleo e mesma concentração 

de solda caustica e água. Tivemos o intuito de analisar se há alguma alteração no processo de 

saponificação quanto a utilização de diferentes quantidades de óleo.  
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Figura 1: Produção de Sabão variando apenas a Quantidade de Óleo 

 

A fabricação dos dois tipos de sabão como podemos observar na figura 1 acima, teve por objetivo 

satisfazer os intentos de Pontes et al. (2008) e Veiga et al. (2012) em termos de metodologias de 

ensino que privilegiem a contextualização. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Levar os alunos a ficarem atentos as transformações químicas que ocorrem no mundo real, na intenção 

de vislumbra a elaboração de atividades para esclarecer suas inquietudes despertou a motivação destes 

alunos para aprender, mesmo se tratando de um conteúdo distinto de sua área de graduação 

(Matemática). Isto de certo modo, indica que o requisito básico ausubeliano quando não existir pode 

ser provocado, ou seja, pré-disposição do aprendiz para aprender. 

Foi possível verificar que houve alteração no processo de saponificação quanto ao uso de diferentes 

quantidades de óleo. Observou-se que o sabão de quarenta mililitros de óleo demorou mais para ficar 

consistente. Intuitivamente, os envolvidos chegaram a conclusão de que para este sabão ter a 

qualidade desejada faz necessário reduzir a metade a quantidade de óleo.  

Um outro aspecto a ser trazido para debater nesta análise diz respeito as considerações de Walvy 

(2003) ao apontar que a introdução de um estudo em química sem a exploração de conhecimentos 

matemáticos pode acarretar num fracasso escolar na disciplina. Se observa que neste estudo além do 

uso da aritmética também se recorre a outras partes da matemática como a lógica matemática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, particularmente das atividades de experimentação, foi 

possível perceber que as concepções químicas estão impregnadas de idealizações matemáticas. Ideias 

de medição de volume, de massa e de temperatura também são fundamentais para o melhor 

desenvolvimento das atividades laboratoriais.  
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Nesta perspectiva, a experimentação atuou como um tipo de recurso didático, pois possibilitou o 

desenvolvimento do pensamento científico estudado, visto que, aproximou a teoria à prática 

proporcionando a reorganização conceitual dos participantes. 

O despertar docente para a pesquisa como observado neste e em muitos outros trabalhos, apontam 

para o fato de que quando os professores reconhecem a necessidade de mudança em suas práticas 

educativas, passam a vislumbrar e utilizar os resultados desses estudos na construção de propostas de 

ensino motivadoras, reduzindo a utilização de metodologias comportamentalistas. 
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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INTRODUÇÃO 

A escola, ao longo do tempo passou por várias transformações, de uma educação elitizada para uma 

educação acessível a todos, levando em conta que as leis romanas na antiguidade eliminavam ou 

exilavam as pessoas que nasciam com deformidades, devido ao modo pelo qual viviam, sendo assim, 

com o passar do tempo, no ano de 1948 a ONU (Organização das Nações Unidas) declara em seu 

artigo 1º que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão 

e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. Com isso, 

nascem às instituições voltadas para as pessoas portadoras de deficiência, buscando alternativas para 

a sua integração social (GUGEL, 2008) Deste modo, a escola passou a acolher todos os tipos de 

indivíduos. Nessa perspectiva a inserção dos estudantes portadores de deficiência visual faz com que 

seja necessário que a comunidade escolar esteja preparada para atender a este ritmo de aprendizagem, 

conforme a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) que elenca no 

seu Art. 27 “A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida”. 

Neste sentido, se faz necessária a atenção em atender ao ritmo de aprendizagem dos portadores 

de deficiência visual, na comunidade escolar, a qual possui duas categorias: a cegueira e a baixa visão 

(BAUMEL; CASTRO, 2003). A cegueira afeta a visão de modo irrecuperável, podendo ocorrer no 

nascimento (congênita) ou posteriormente (adquirida) (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007); na baixa 

visão, não há perda total da visão, mas sua redução afeta as atividades cotidianas (TALEB; FARIA; 

ÀVILA; MELLO, 2012). 

É importante salientar, que além da escola assegurar e incluir este portador, esta perpassa por 

vivências desafiadoras, uma vez que encontra-se métodos que possam favorecer o processo de ensino-

aprendizagem destes estudantes, requerendo mais que doação por parte do profissional. Sendo assim 

esse trabalho busca mostrar a visão de quem vivencia esta realidade enquanto aluno e como atender 

este ritmo de aprendizagem na disciplina de matemática. 

METODOLOGIA 
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A investigação de como atender o ritmo de aprendizagem dos portadores de deficiência visual, 

identifica-se por uma pesquisa exploratória, tendo por objetivo explorar alternativas e promover 

compreensões acerca do tema (GIL, 2008). Caracteriza-se também por uma pesquisa de natureza 

qualitativa pelo contato direto com o objeto de estudo, a individualidade e os significados que os 

integrantes atribuem (GIL, 2008). Para poder interpretar a realidade da situação em que o objeto 

estudado está inserido, foi feito uma investigação empírica, um estudo de caso, onde foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica para construção de uma base teórica e uma entrevista com um portador 

de deficiência visual. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A entrevista foi realizada com a participação de um homem de 20 anos, portador de deficiência 

visual. O qual é estudante do curso de engenharia mecânica no IFPE (Instituto Federal de 

Pernambuco). De acordo, com as informações evidenciadas, este foi diagnosticado com glaucoma 

congênito, uma vez que nasceu com 30% da visão, e foi perdendo-a linearmente, onde seu quadro 

agravou-se aos 13 anos, levando a cegueira irreversível. 

Embora, a instituição tenha que promover um atendimento especializado para atender cada 

tipo de deficiência, inclusive a deficiência visual. Esta ainda não possui total capacidade. Uma vez 

que pôde ser visto, por meio dos dados empíricos, onde a escola, a qual foi frequentada pelo estudante 

possuía uma certa carência, em relação à disponibilidade dos recursos didáticos próprios para atender 

ao seu ritmo de aprendizagem e de especialistas que pudessem ter habilidades para o manuseio destes. 

Mas para superar estes e outros obstáculos, o portador sempre recorreu aos outros sentidos com maior 

frequência e a de meios que pudessem auxiliá-lo, como é o caso dos recursos tecnológicos.  

Sendo a deficiência visual caracterizada por duas categorias, tais como: cegueira e baixa visão. 

Possibilita dizer que cada portador tem seu ritmo, mas que, além disso, é importante ressaltar que 

cada um destes tem suas necessidades e particularidade, como é o caso do portador, o qual nos 

declarou que apresenta dificuldades ao visualizar com eficiência as informações expostas em gráficos 

e tabelas, já que exige o sentido da visão e para poder converter essa situação, foi em busca de 

métodos, mas que estes não são capazes o suficiente para que possa tirar as conclusões corretas. 

Com isso, a pesquisa bibliográfica, procurou viabilizar recurso que favorecessem uma boa 

compreensão a cerca de gráficos e tabelas. E um recurso didático que se mostrou potencialmente 

significativo foi o multiplano que é um material palpável, onde através do toque possibilita ao 

estudante visualizar melhor assuntos diversos, que vão de operações simples como adição indo a 
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operações mais complexas como matrizes, isso se deve pelo fato da percepção ser decorrente do tato, 

já que pela falta ou redução da visão, os portadores recorrem aos outros sentidos. 

 

 
Fonte: Curso assistiva 

 

Os portadores de deficiência visual mostraram segundo as pesquisas bibliográficas que o 

contato com o multiplano auxiliou na compreensão de gráficos, tabelas, entre outros conteúdos, já 

que é um recurso cujo objetivo foi criado justamente para facilitar a compreensão da matemática 

através do tato, um material construído para os portadores de deficiência visual, mas que pode ser 

usado por demais estudantes. 

Vale ressaltar que não foi possível a obtenção do material para aplicamos com nosso 

entrevistado, mas conforme o relato da sua dificuldade, descrevemos o recurso didático e suas 

vantagens para o processo de ensino-aprendizagem de matemática, e principalmente seu potencial 

para facilitar a compreensão de gráficos e tabelas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo relativo ao atendimento do ritmo de aprendizagem dos portadores de deficiência 

visual na disciplina de matemática nos levou a observar e a refletir como está sendo esse atendimento 

no âmbito escolar. Embora os estudantes portadores de deficiência visual precisem de um 

atendimento diferenciado, no entanto são iguais aos demais no que se refere à apresentação singular 

em sua aprendizagem e em seu desenvolvimento cognitivo. 

Tendo em vista, que a deficiência não deve ser vista como uma limitação, o que nos faz pensar 

que no ato do ensino é necessário buscar informações para reduzir as dificuldades vivenciadas pelos 

portadores, pois a falta da visão não limita o aprendizado como pudemos perceber com o nível de 

formação do nosso entrevistado, que mesmo com os obstáculos relatados, foi em busca de métodos 

que o auxiliasse. Sendo assim é válido que a comunidade escolar repense em como está ocorrendo 

este atendimento, já que a aquisição de conhecimentos é relativo ao aluno com a participação efetiva 
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do professor, que em seu trabalho docente preocupado com a aprendizagem do seu aprendiz terá que 

ir além da sua qualificação e doação profissional. 

Vale considerar que por mais que tenhamos a existência de vários recursos didáticos eficazes 

na aprendizagem de matemática, não há um ideal, mas que caberá às particularidades de cada 

indivíduo e, além disso, nem toda instituição dispõe de material e mesmo se dispuser é necessário à 

participação ativa do docente no processo de ensino-aprendizagem deste ritmo. 
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INTRODUÇÃO  

A inserção do cotidiano do aluno na matemática pode ser um facilitador para que a 

aprendizagem aconteça, uma vez que no momento em que o aluno em sala de aula relaciona as 

situações dos problemas que ele vai resolver com a própria vida, este passa a interagir com seu 

ambiente externo. Entretanto, a aprendizagem não pode ser efetivada apenas por via dos problemas 

que são elaborados a partir daquilo que ele vivencia, contudo, essa elaboração auxilia para que ele dê 

significado e busque resolvê-los com lógica. 

A abordagem metodológica do professor para com o conteúdo didático pode interferir 

negativamente no que diz respeito aos conhecimentos trazidos de maneira informal pelos alunos, uma 

vez que acabam se limitando a conceitos pré-estabelecidos de conteúdos isolados. Luckesi (2011) 

conceitua esse tipo de prática como “tendência tradicional”, onde os conteúdos, os procedimentos 

didáticos e a relação professor-aluno, não têm nenhuma relação com o cotidiano do aluno e muito 

menos com as realidades sociais. Ainda, de acordo com os PCNs (BRASIL, 2001, p.30), vale salientar 

que o professor deve considerar os conhecimentos prévios dos seus alunos, construídos através de 

experiências que vivenciam através dos seus grupos socioculturais, pois são fundamentais para o 

planejamento metodológico e viabilização de uma melhor assimilação e compreensão dos conteúdos 

didáticos por parte dos estudantes.  

Dessa forma, como um método matemático que se mostra eficaz, fazendo com que o estudante 

saia do funcionamento passivo, e passe a atuar livremente na resolução da questão, a resolução de 

problemas é frequentemente adotada em todas as séries no decorrer da formação do discente, contudo, 

há alguns fatores necessários para que a mesma seja efetivada. Vieira (2001) diz que é necessária a 

realização de uma aprendizagem abstrata, necessitando que haja o funcionamento cognitivo, o que 

envolve a efetivação da mudança representacional, a qual pode ser definida como a reconstrução do 

ambiente externo e interno do problema, afim de viabilizar a interpretação, entendimento e resolução 

do problema em questão. Assim, o presente trabalho tem como objetivos analisar a compreensão, 
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bem como os erros cometidos, de estudantes do 7º ano de duas escolas públicas no município de 

Surubim, em Pernambuco, no que diz respeito a resolução de problemas matemáticos envolvendo 

operações básicas. 

METODOLOGIA  

Foram selecionadas duas turmas de 7º ano, de duas escolas públicas municipais do município 

de Surubim, localizado no agreste de Pernambuco. Participaram da pesquisa um total de 47 

estudantes, sendo 21 meninos e 26 meninas, onde ambos tiveram acesso a cinco questões problemas. 

As questões utilizadas foram baseadas nas usadas por Alvarenga, Andrade e Santos (2016), como 

podem ser observadas na tabela 1. Após a coleta, os dados foram plotados em planilhas afim de uma 

análise mais detalhada. 

Tabela 1: Problemas matemáticos utilizados com alunos do 7º ano de ambas as escolas, baseados em 

Alvarenga, Andrade e Santos (2016) 

QUESTÃO PROBLEMA 

1) A irmã de Joana nasceu em 1930, e morreu aos 70 anos. Em que ano ela morreu? 

2) Bruna tem 16 anos. Daqui a 23 anos, ela terá a idade que seu pai tem hoje. Quantos 

anos tem o pai de Bruna? 

3) Uma avenida tem 12 metros de comprimento, e nela estão plantadas 6 árvores com a 

mesma distância uma da outra. Qual é a menor distância em metros de uma árvore 

para a outra? 

4) Lucas ganhou uma quantia em dinheiro. Comprou uma bicicleta no valor de 

R$322,00 e sobrou R$78,00. Qual a quantia que Lucas ganhou? 

5) Na mesa de uma escola, há 100 canetas que podem ser organizadas em 10 caixas. 

Quantas canetas serão colocadas em cada caixa? 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 De acordo com as respostas obtidas, foram observados resultados positivos em relação as 

habilidades para a resolução de problemas pelos estudantes entrevistados, exceto na questão 3, a qual 

obteve menor percentual de acertos, como pode ser observado na figura 1.  
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Figura 1: Percentual de acertos na resolução de problemas matemáticos por estudantes do 

7º ano de duas escolas públicas do município de Surubim – PE. 

 

Analisando os percentuais obtidos nas questões três e cinco, ambas se tratando de problemas que 

envolvem a divisão, é possível perceber que a grande maioria dos alunos possuem um déficit na 

interpretação de determinados problemas matemáticos que lhes são propostos, dado que o percentual 

68,10% é referente aos alunos que não responderam ou responderam de forma incorreta a questão 

três. Esta tese surge em decorrência da comparação de problemas envolvendo a mesma operação 

matemática (questões três e cinco), porém que apresentaram quantidade de acertos com uma diferença 

enorme, reforçando a ideia de que os alunos em sua maioria não compreenderam a natureza do 

problema proposto. 

 Em conversas informais com os docentes, os mesmos afirmaram que buscavam sempre que 

possível trabalhar questões envolvendo a resolução de problemas que requerem um raciocínio por 

parte dos alunos. Os resultados são considerados satisfatórios, entretanto visto que problemas 

matemáticos similares e neste mesmo padrão de dificuldades são abundantemente trabalhados no 5º 

ano, esperávamos obter resultados positivos em todas as questões dispostas. 

CONCLUSÃO  

 Através da presente pesquisa fica evidente que existe uma dificuldade, não em sua maioria, 

mas em uma parcela considerável de alunos, a qual se faz presente reduzindo a compreensão e 

consequentemente direcionando-os ao erro. As principais dificuldades apresentadas consistem no ato 
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da má interpretação, ou até mesmo da não interpretação, do problema proposto. Portanto o modo 

como é trabalhado a resolução de problemas bem como a compreensão dos alunos, é algo que deve 

ser repensado e abordado mais afinco, não somente para que os resultados já considerados 

satisfatórios sejam elevados, mas, para que principalmente, as falhas na aprendizagem sejam sanadas.  

Houve em si um resultado razoável, no entanto especificamente em uma questão, considerada mais 

complexa não houve um desempenho satisfatório.  

É de fundamental importância que os professores utilizem de abordagens que diferenciem 

resolução de problemas com a resolução de exercícios, quebrando esse ato mecânico facilmente visto 

de decorar formulas e aplica-las. O aluno deve ser impulsionado a pensar e consequentemente 

raciocinar, para que assim haja uma melhoraria na aprendizagem matemática, onde os mesmos 

construam um conhecimento significativo. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino da função quadrática é comumente associado ao estudo regido por fórmulas. Ao 

invés de pensar sobre o problema, o estudante memoriza a famosa fórmula de “Baskhara” e se 

preocupa só em substituir seus coeficientes. Porém, seu campo de resolução é bastante extenso e vai 

além da memorização de regras.  

Para começar nosso estudo é necessário diferenciar função de equação. Ao consultarmos o 

dicionário encontramos que função é “uma grandeza relacionada à outra(s), de tal modo que, a cada 

valor atribuído a esta(s), corresponde um valor daquela. Símbolo: y.” (MICHAELIS). Ou seja, a 

função relaciona um elemento de um conjunto chamado de domínio com um elemento de outro 

conjunto chamado contradomínio de forma única. Se formos para definição de equação encontramos 

“Igualdade entre duas expressões ligadas pelo sinal =, que só se verifica para determinados valores 

das variáveis” (MICHAELIS), ou seja, é utilizada para designar valores entre igualdades de duas 

expressões. Dessa forma, podemos notar que a relação estabelecida entre ambas é de suma 

importância, pois, através da equação achamos valores que anulem uma função, chamados de raízes. 

Embora o estudo de funções quadráticas nos dias atuais seja, algumas vezes, regido por 

memorização de fórmulas, a resolução de problemas envolvendo este tipo de função é diversificada 

e abrange um grande contexto histórico. A origem da fórmula mais usada hoje em dia, nos trás um 

campo de descobertas incrível e serve de motivação para um estudo mais dinâmico e aprofundado. 

O estudo de funções quadráticas tem origem na civilização babilônica há 4000 anos, eles 

utilizavam tabletes de argila para registrar seus textos com as formas de resolução bem diferentes das 

conhecidas nos dias atuais. Não se tratava de fórmula, mas sim de um método algoritmo, ou seja, uma 

receita que era assim enunciada: 

mailto:vitoriadasilvafarias99@gmail.com
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“Eleve ao quadrado a metade da soma, subtraia o produto e extraia a raíz quadrada da 

diferença. Some ao resultado a metade da soma. Isso dará o maior dos números procurados. 

Subtraia-o da soma para obter o outro número.” 

Não há fortes indícios de como o povo babilônico chegou a essa receita, mas escavações 

arqueológicas nos revelam que o ponto de partida para a solução do problema seria a média 

aritmética. Iremos observar ao longo desta pesquisa que a descoberta babilônica nos trás meios 

de resoluções que podem ser aplicados em problemas matemáticos atuais, de um jeito simples e 

prático, em consonância do seu uso para demonstrar o meio de resolução utilizada para as duas 

formas de equação do segundo grau apresentado a seguir: 

TIPO I: Quadrado de um binômio igual a uma constante; 

( Ax + B )² = C 

TIPO II: Produto de dois binômios igual a zero; 

( Ax + B )( A’x + B’) = 0 

As propriedades que advém dessas formas são importantes para o estudo das funções quadráticas, 

pois nos revelam formas mais práticas de resolução de uma equação quadrática. Algumas dessas 

propriedades são a forma canônica e o completamento de quadrado. Este é um Projeto de Extensão 

intitulado Saberes Matemáticos: Um olhar para o futuro, Projeto aprovado pelo edital da PROEC 

2017 com recurso financeiro.   

METODOLOGIA 

A oficina será definida em dois momentos. No primeiro momento, serão feitas demonstrações de dois 

métodos diferentes para encontrar as raízes de uma função quadrática. Após isso, os participantes 

serão divididos em 3 grupos e cada grupo receberá a orientação de uma das ministrantes. Será 

utilizada uma ficha com problemas que recaem em equações do segundo grau, bem como problemas 

práticos que nos mostrem como a função quadrática pode ser utilizada para resolver problemas 

cotidianos. Como o objetivo da oficina é utilizarmos diferentes formas de resolução, cada questão 

será resolvida de duas formas diferentes. Na primeira forma utilizaremos o método de completar o 

quadrado, no segundo será utilizado o método de soma e produtoe para evidenciar a viabilidade desses 

métodos, faremos comparações com o método de resolução comumente utilizado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Ao final da oficina espera-se que o participante compreenda a importância do domínio de 

outras formas de resolução de problemas que envolvam equação do segundo grau, para que ele possa 

introduzir esses métodos em sua prática docente, dando a oportunidade de seu aluno escolher qual o 

método mais viável para resolver cada tipo de problema. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo acerca da resolução de uma função quadrática nos revela modos mais práticos de 

trabalharproblemas cotidianos que recaem em uma equação do segundo grau. Observando os tipos 

de equações quadráticas apresentados acima, recorreremos ao contexto histórico para encontrar 

justificativas que nos provem a veracidade dos resultados obtidos por meio das resoluções partidas 

destes dois tipos. Tais justificativas além de nos mostrar novos métodos de encontrar as raízes, nos 

revelam outros dois modos de escrevermos a forma geral da função do segundo grau, a forma 

canônica e a forma fatorada. 

      Por este motivo, a oficina trabalha com as diferentes formas de encontrar as raízes de uma função 

quadrática, para que graduandos em licenciatura em matemática, possam perceber a gama de 

abordagens e possibilidades que o tema possui, priorizando raciocínio lógico e dedutivo, construindo 

todo conteúdo, justificando cada passo, dando oportunidade para pensar, refletir e analisar de forma 

consciente cada situação que vier a se deparar. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto tem como tema os sólidos geométricos, ao basear-se na arte presente na arquitetura 

realizada pelo homem, buscaremos confeccionar algo parecido utilizando os objetos do cotidiano que 

lembram os formatos dos sólidos geométricos. Partindo do pressuposto dos anos escolares anteriores 

nas quais os alunos já vivenciaram os sólidos geométricos, levar os estudantes a relembrarem este 

conteúdo de modo divertido e diferenciado e atraente. 

METODOLOGIA  

O presente trabalho foi realizado em Macaparana-PE na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes 

(EBEG), na turma do primeiro ano do Ensino Médio (EM) em 2016.  

1° Etapa: Apresentar aos alunos por meio de uma situação problema a presença dos sólidos 

geométricos no cotidiano. 

2° Etapa: Partindo do pressuposto dos anos escolares anteriores nas quais os alunos já vivenciaram 

os sólidos geométricos, levar os estudantes a relembrarem este conteúdo de modo divertido e 

diferenciado com a construção do sólido com auxílio canudo, sair um pouco da rotina nas quais 

muitos educadores pretendem ensina-lo de maneira tradicional utilizando o livro didático. 

3° Etapa: Pedir aos educandos para realizarem uma pesquisa sobre os objetos do seu cotidiano, que 

lembrassem a forma dos sólidos geométricos e levassem alguns para a aula na qual seriam 

selecionados por eles próprios. 

4° Etapa: Com base em imagens de obras de arte realizadas pelo homem ao utilizar os sólidos 

geométricos como inspiração, os alunos realizariam a montagem de uma maquete, envolvendo os 

sólidos na sua construção também como inspiração. 

5° Etapa: Os educandos mostrariam a importância dos sólidos geométricos no cotidiano por meio de 

frases, e logo após a apresentação das atividades realizadas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PRIMEIRA ATIVIDADE 

TABELA 1.  Desempenho dos alunos do primeiro ano do EM, Macaparana-PE, EBEG, 2016.    

mailto:geovaniadias94@gmail.com
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QUESTÃO 1 QUESTÃO 2 QUESTÃO 3 QUESTÃO 4 QUESTÃO 5 

2 acertos 2 acertos 2 acertos 4 acertos 2 acertos 

2 erros 2 erros 1 erro 1 erro 2 erros 

(Tabela 1) Os alunos compreenderam bem em geral este objetivo do projeto, pode-se perceber 

na atividade abaixo na qual foi realizada os resultados obtidos no total de 19 alunos, em que 15 alunos 

resolveram as questões corretamente, e apenas 4 erraram em alguma questão, destes quatros alunos 

na primeira questão 2  alunos à erraram, e 2 acertaram; na segunda questão 2 à erraram, e 2 acertaram; 

na terceira questão 1 errou, e 2 acertaram; na quarta questão 1 errou e 4 acertaram; e na quinta questão 

2 à erraram e 2 acertaram.  

SEGUNDA ATIVIDADE 

O Que são sólidos geométricos? 

a) São dois sólidos P1 e P2 e um plano. 

b) São várias peças poligonais costuradas lado a lado. 

c) Os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, que possuem três dimensões: 

Comprimento, largura e altura. 

 

Quais diferenças entre poliedros e não poliedros? 

a) Comparação entre volumes de dois sólidos. 

b) Poliedros possuem apenas superfície plana, e não poliedros possuem superfície curva. 

c) Poliedros possuem base, não poliedros têm bases hexagonais. 

Quais as principais características dos sólidos geométricos? 

a) Volume, base, altura. 

b) Vértice, base, ângulo. 

c) Vértice, aresta, face. 

Diferencie prismas e pirâmides: 

a) Prisma possuem duas bases e pirâmides possui uma base. 

b) Possuem bases quadrangulares. 

c) Soma das faces  

Relacione corretamente: Aresta(1)      Vértice(2)       Face(3) 

(   ) superfície que forma o sólido geométrico. 

(    ) pontos que unem as arestas 

(    ) superfície que forma o sólido geométrico 

 

TABELA 2.  Desempenho dos estudantes ao caracterizarem os sólidos, no primeiro ano do 

EM, Macaparana-PE, EBEG, 2016.    

QUESTÃO 1 QUESTÃO 2 QUESTÃO 3 QUESTÃO 4 
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2 alunos apenas 

acertaram sobre o 

prisma 

quadrangular 

2 acertaram o 

número de aresta e 

face do prisma 

triangular 

19 acertaram, ou 

seja, todos 

responderam 

corretamente sobre 

o prisma 

quadrangular 

2 acertaram o 

número de arestas e 

vértice do cubo 

 2 erraram o número 

de vértice do 

prisma triangular 

 2 erraram o número 

de vértice do cubo 

 

(Tabela 2)  Nesta segunda atividade diante dos 19 alunos, dois alunos acertaram o que se pede no 

primeiro desenho o prisma quadrangular, segunda questão dois erraram o prisma triangular no vértice, 

e dois acertaram os números das arestas e das faces, e na terceirasobre o prisma quadrangular todas 

as pessoas acertaram, e no quarto desenho o cubo 2 erraram o número de vértices, e 2 acertaram o 

número de aresta e vértices. E os demais alunos totalizando 17 acertaram todas as questões. 

Ao realizar a quarta etapa do projeto, os alunos coletaram no ambiente fora da escola objetos 

do cotidiano que lembravam as formas dos sólidos para serem selecionados com toda a turma, e eles 

perceberam que a geometria está nos mínimos detalhes em nossa volta, mas diante da vida corriqueira 

não percebemos. 

 Na quinta parte do projeto com base em imagens de arquitetura foi interessante para os 

educandos perceberem os sólidos bem perto deles, de modo bonito, interessante chamando atenção 

deles, despertando seu olhar diferenciado para matemática unida à arte, ao confeccionar a maquete 

contendo algumas representações dos sólidos como o cone, paralelepípedo, cilindro, dentre outros. 

 Na sexta parte do projeto foi realizada a formulação das frases, representando a importância 

dos sólidos geométricos para o nosso cotidiano e por fim a exposição das etapas realizadas deste 

projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Segundo Kaleff “ visualizar e formar é conhecer uma imagem visual, mental de algo que não 

se tem antes dos olhos no momento”, por isso é necessário a utilização de materiais manipuláveis ao 

ensino da geometria, ao realizar o projeto notei que os materiais manipuláveis desempenham uma 

importante função para o educando de  compreender com mais facilidade, um exemplo disso foram 

os resultados obtidos nos quais a grande maioria correspondeu com resultados positivos.  

 Houve uma boa participação dos educandos, mas é necessário estes buscarem cada vez mais 

aperfeiçoar-se nesta área, pois no cotidiano há vários objetos relembrando o que foi estudado. 
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Uma boa metodologia de ensino é aquela que inova, desenvolve a criatividade, chama a 

atenção do aluno, e não se detém apenas ao livro didático, pois há diversos recursos para contribuir 

para o ensino, e o profissional deve estabelecer metas e objetivos em suas aulas, e se aprofundar em 

vários recursos que estão disponíveis ao seu favor.  

REFERÊNCIAS  

ROSA NETO, Ernesto.Didática da matemática.11.ed.São Paulo: Ática,2002. 
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INTRODUÇÃO 

A competência em Matemática e a possibilidade de compreender conceitos e procedimentos 

matemáticos são necessárias aos sujeitos tanto para que eles tirem conclusões e faça argumentações, 

quanto para agir como consumidores prudentes ou para tomar decisões em suas vidas pessoais e 

profissionais. 

É necessário que o estudante compreenda os conceitos básicos sobre estatística, pois esta faz 

parte de sua vida, sejam em dados anunciados na tv, jornais, por exemplo, dessa maneira entendam 

as notícias e dentre outros. Através da estatística pode-se reunir variados dados e obter conclusões 

simples de serem entendidas, e a sociedade atualmente busca agilidade em suas informações, o 

estudante precisa estar atento a esses mínimos detalhes.  

Segundo o PCN do Ensino Médio, à medida que o cidadão se integra em uma sociedade de 

informação e crescentemente globalizada, as capacidades de comunicação, de solucionar 
problemas, de tomar decisões, de fazer inferências, de criar, de aperfeiçoar conhecimentos e 

valores, de trabalhar cooperativamente, são cada vez mais exigidas. (CAZORLA, 2002, 

pp.19-20).  

A escolha deste estudo originou-se a partir de observações em aulas do campo da matemática 

escolar no Ensino Médio, relacionado à como os estudantes interagem com a estatística e a 

probabilidade no contexto escolar, onde esta intervenção é importante e necessária, uma vez que os 

próprios estudantes irão perceber e ter consciência de seus esforços.  

Com isso, objetivou-se apresentar aos estudantes o conteúdo já vivenciado por eles, 

observando sua interação e perceber se os mesmos lembram-se dos assuntos estudados através de 

atividades, e algumas questões do cotidiano.  

 

METODOLOGIA  
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O presente trabalho foi realizado em Macaparana – PE, na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes 

(EBEG) no ano de 2016 em três turmas do Ensino Médio, primeiro, segundo e terceiro ano pelos 

quais foram enumeradas as etapas para sua realização. 

No primeiro ano do Ensino Médio Etapa 1°: A intervenção inicia-se com a busca dos 

conhecimentos prévios dos estudantes, logo após uma abordagem histórica sobre a origem da 

estatística, com auxilio de slides. Etapa 2°: Os estudantes procuraram por jornais e revistas na escola, 

com a finalidade de realizar uma classificação dos possíveis gráficos encontrados e identificar 

algumas imagens sobre estatística. Etapa 3°: Verificação da interação dos estudantes com o conteúdo 

já estudado, por meio de uma atividade.  Etapa 4°: Correção da atividade coletiva com a turma, e 

uma conversa geral sobre tudo o que foi vivenciado e realizar uma comparação com a realidade deles.   

No segundo ano do Ensino Médio Etapa 1°: A intervenção inicia-se com uma abordagem 

histórica sobre a origem da estatística, com auxilio de slides. Etapa 2°: Busca dos conhecimentos 

prévios dos estudantes, a respeito do conteúdo, e uma verificação de aprendizagem por meio de uma 

lista de questões, na qual o estudante deverá construir alguns gráficos como, por exemplo, o de 

colunas, a partir de uns dados calcularem amplitude, variância, média aritmética, mediana de dados 

agrupados e dados não agrupados dentre outros. Etapa 3°: Continuação da atividade proposta acima 

na qual foram subdivididas as questões. Etapa 4°: Continuação das questões, correção e comentários 

sobre o que foi vivenciado comparando com a realidade dos alunos. 

No terceiro ano do Ensino Médio Etapa 1°: Foram propostas inicialmente questões para os 

educandos realizarem, baseadas nos conteúdos já vivenciados por eles. Etapa 2°: Continuação das 

questões, e o resgate dos conhecimentos prévios dos estudantes acerca do conteúdo. Etapa 3°: 

Correção das questões coletiva com a turma, e apresentação do slide sobre um pouco da origem do 

tema estudado, juntamente com a retirada de algumas dúvidas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação ao primeiro ano, os alunos iniciaram falando sobre os locais pelos quais haviam visualizado 

algo referente à estatística, onde retrataram ter visualizado na TV, jornais dentre outros.  Compreenderam o 

contexto histórico proposto na aula. Por meio dos conteúdos estudados anteriormente, buscaram em jornais e 

revistas alguns exemplos de gráficos para classifica-los, houve uma boa participação da turma. De acordo com 

a Tabela 1, o total de estudantes na turma são 13, pelos quais seis alunos responderam todas as questões 

corretamente.  



 

355 
 

Com os dados obtidos observa-se que a maioria dos estudantes lembra-se do conteúdo 

estudado, onde houve uma boa interação entre eles, porém seria importante o educador explanar algo 

sobre a teoria e o surgimento do determinado conteúdo estudado e demonstrar a real necessidade de 

se estuda-lo, principalmente por tratar-se da área da matemática que é a considerada a mais difícil 

pela maior parte das pessoas, talvez essa fosse uma boa estratégia para chamar atenção da turma.  

Tabela 1. Desempenho dos estudantes do primeiro ano na resolução do questionário aplicado. 

Macaparana-PE, EBEG, 2016. 

QUESTÃO 1 QUESTÃO 2 QUESTÃO 3 QUESTÃO 4 

3 pessoas erraram e não 

sabiam colocar valores nas 

tabelas 

13 pessoas acertaram a 

letra a) 

13 pessoas 

solucionaram 

corretamente 

13 pessoas 

solucionaram 

corretamente 

2 pessoas colocaram valores 

na tabela porém, não sabiam 

somar 

13 pessoas acertaram a 

letra b) 

  

8 pessoas solucionaram a 

questão corretamente 

7 erraram a letra c)   

 6 acertaram a letra c)   

      

No segundo ano, inicialmente foi mostrado o slide, com a teoria seguida de explicação, foram 

realizadas algumas perguntas do tipo “onde vocês ouviram falar de estatística?”, afirmaram ouvir na 

escola, nos telejornais da TV, em notícias relacionadas com o dólar, por exemplo, participaram da 

melhor forma possível. Durante a resolução das questões (Tabela 2), houve algumas dificuldades e 

necessitou da minha participação na resolução, através de exemplos a serem seguidos por eles, após 

a ajuda conseguiram resolver. 

Tabela 2. Desempenho dos estudantes do segundo ano na resolução do questionário aplicado. 

Macaparana-PE, EBEG, 2016. 

QUESTÃO 1 QUESTÃO 2 QUESTÃO 3 QUESTÃO 4 QUESTÃO 5 

11 pessoas 

acertaram 

10 pessoas 

acertaram 

7 pessoas 

acertaram 

10 pessoas 

acertaram 

9 pessoas 

acertaram 

 1 pessoa errou 5 pessoas erraram 1 pessoa errou 2 pessoas erraram 

 

Para o terceiro ano (Tabela 3 e 4), foram levadas propositalmente as questões para os alunos 

resolverem primeiro, e percebeu-se que a maioria apresentava dificuldades na resolução das questões, 

necessitou de uma explicação e uma ajuda por meio de exemplos, eles buscaram interagir na medida 

do possível, pois apresentavam poucas lembranças sobre o conteúdo. Acredita-se que quando o 

conteúdo foi estudado o mesmo possivelmente foi repassado de maneira superficial e rápida. 
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Tabela 3. Desempenho dos estudantes do terceiro ano na resolução do questionário aplicado. 

Macaparana-PE, EBEG, 2016.  

QUESTÃO 1 QUESTÃO 2 QUESTÃO 3 QUESTÃO 4 

18 acertos 16 pessoas acertaram a letra a) 14 acertos 10 acertos 

1 erro 2 pessoas erraram a letra b) 5 erros 9 erros 

 17 pessoas acertaram letra b)   

 1 pessoa errou a letra b)   

 

Tabela 4. Desempenho dos estudantes do terceiro ano na resolução do questionário aplicado. 

Macaparana-PE, EBEG, 2016.  

QUESTÃO 1 QUESTÃO 2 

9 acertos 12 acertos 

10 erros 7 erros 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estatística está contida no quotidiano do homem sejam em jornais, televisão, rádios, revistas 

dentre outros, a população busca por informações de maneira rápida e de fácil compreensão, e os 

estudantes disponibilizam de uma chance na escola de poder conhecer e compreender as coisas ao 

seu redor, e isto deve ser vivenciado, pois abrirá as portas de muitos conhecimentos.  Através do 

projeto os estudantes perceberam a necessidade de estudar, avaliaram-se a respeito do conteúdo por 

este já ter sido estudado por eles, e em geral, houve uma boa participação, interação e compreensão.    

REFERÊNCIAS  

O ENSINO DE ESTATÍSTICA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO 

ESTADO DE RORAIMA. Disponível em: 

<https://www.ppgecim.ulbra.br/teses/index.php/ppgecim/article/download/150/144>. Acesso em 10 

mar. 2016. 
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https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/estatistica-no-cotidiano-

escolar/16088. Acesso em 19 mar. 2016.  
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INTRODUÇÃO 

Uma das questões que muito tem se levantado sobre o curso de Pedagogia no Brasil é a indefinição 

tanto ao curso quanto à identidade profissional do pedagogo. Em reposta quanto à falta de claridade 

da identidade do pedagogo, reportamos a Silva (2002) por afirmar ao longo da criação do curso de 

Pedagogia no Brasil sua identidadenunca ter sidototalmente fechada ou definida não pode ser 

considerado necessariamente com um problema, haja vista as diversas funções e especificidades que 

lhe foram atribuídas com o passar dos anos refletiram e refletem as necessidades educacionais que 

surgiram e as políticas que pretenderam responder a estas.  

Vale salientar, que esse fluxo muito se deve as Diretrizes Curriculares para formação de professores 

somada pelas Resoluções do Conselho Nacional de Educação apresentado nas últimas décadas. No 

entanto, não se pode reduzir a construção de um Curso para formação de professores, 

especificamente, o de Pedagogia, seja o resultado do aperfeiçoamento da legislação em vigor e nem 

tampouco apenas a aplicação das diretrizes curriculares. Pois, conforme, argumenta Saviani (1999, 

p.10) o estudo da legislação, se revela um recurso para a análise crítica da organização escolar, 

“porque enquanto mediação entre a situação real e aquela que é proclamada como desejável, reflete 

as contradições objetivas que, uma vez captadas, nos permitem detectar os fatores condicionantes da 

nossa ação educativa”.  

Destaquemos então o curso de Licenciatura em Pedagogia no campus Mata Norte que servirá de 

objeto de estudo desta pesquisa. No dia 13 de abril de 1987, é publicado no Diário Oficial da União, 

o Decreto Nº 94.204 de 10 de abril de 1987 autorizando o funcionamento, do curso de Pedagogia, 

com habilitações em Administração e Supervisão Escolar, para exercício nas escolas de 1º e 2º graus 

(Atualmente Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

mailto:lucyanahonorato@hotmail.com
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Ao longo dos anos, e face às novas demandas educacionais, o Curso de Pedagogia tem buscado 

assegurar a relação teoria e prática em seu desenvolvimento, centrando-se na organização do trabalho 

pedagógico (PPC, 2017).  

METODOLOGIA 

Esta pesquisa tem enfoque qualitativo, baseando-se na abordagem descritiva e documental. As 

pesquisas qualitativas possuem características multi metodológicas, utilizando um número variado de 

métodos e instrumentos de coletas de dados. Entre os mais aplicados, está a entrevista (individual e 

grupal) e a análise de documentos.  

Os dados desta pesquisa foram coletados em três etapas: (1) levantamento e análise dos projetos de 

pedagógicos do curso da UPE/Mata Norte, e especificamente as matrizes curriculares; (2) análise dos 

dois últimos resultados do ENADE do curso de Pedagogia e (3) análise da relação das ações previstas 

na Meta 13 especificamente, nas estratégias 2, 4, e 5 com o Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Faces às novas exigências educacionais e os resultados da avaliação, o Projeto Pedagógico do Curso 

de Pedagogia sofreu algumas alterações significativas na estruturação do curso. Contudo, no 

momento atual, o maior desafio dos cursos de Pedagogia da Universidade de Pernambuco é a 

unificação do Projeto Pedagógico entre os seus três campi (Garanhuns, Mata Norte e Petrolina). Essa 

unificação é a junção de todas as matrizes curriculares de cada curso de Pedagogia que compõe a 

UPE de forma que contemple também as especificidades locais, regionais de cada campus. 

Ao analisarmos o resultado do ENADE de 2011 e 2014 sobre o desempenho dos estudantes quanto 

aos conhecimentos da Formação Geral obteve-se um resultado abaixo nos dois ENADE realizados. 

Enquanto o desempenho desses mesmos estudantes quando aos conhecimentos dos componentes 

específicos do curso o desempenho foi superior ao resultado geral. O que denota que em relação aos 

conhecimentos de formação geral faz necessário repensar a forma de como estão sendo trabalhados 

esses conteúdos no curso de Pedagogia de forma superar o déficit. 

Quanto aos itens infraestruturas e biblioteca, observou-se que esta última é preocupante quanto à 

satisfação dos estudantes. Embora o percentual de discordância dos estudantes seja inferior a 10% o 

nível de satisfação não atende de forma satisfatória. Entretanto comparando os dados do ENADE de 

2011 e de 2014, verificamos que houve uma melhora considerável ao de 19,5% para 56,1% quanto 

ao acervo da biblioteca referente ao curso de Pedagogia. 
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De acordo com o resultado sobre o domínio de conteúdos pelos professores o nível de total 

concordância passou de 100% de uma avaliação para outra. Podemos inferir que esse fato pode ter 

sido influenciado pela qualificação dos professores (mestres e doutores) como também pelo ingresso 

de novos professores concursados no curso de pedagogia na instituição. 

Quanto ao item que trata da contribuição do curso na preparação para o exercício profissional dos 

estudantes observamos ao compararmos os resultados entre as avaliações do ENADE que houve um 

aumento significativo na apreciação dos estudantes o que demonstra uma valorização do exercício 

profissional durante a realização do curso. 

Seguimos com a análise entre as ações previstas nas estratégias 2, 4, e 5 da Meta 13 do PNE com o 

Projeto Pedagógico, a partir da entrevista realizada com a Coordenação do Curso. Em relação à 

estratégia 13.2 foi observado o não atendimento quanto à perspectiva da proposta em ampliar o 

quantitativo de estudantes presentes para a realização do ENADE, uma vez pelos dados apresentados 

no ENADE realizado de 2014, a frequência dos estudantes foi menor em relação a 2011. Embora 

tenha-se posto uma lacuna quanto a conscientização dos estudantes de Pedagogia em participar do 

ENADE, não podemos deixar de registrar outros entraves, em forma de inferências que faz com que 

os estudantes não participem do Exame, como por exemplo a forma que é tratado pelos próprios 

docentes a questão da avaliação externa na sala de aula. 

Sabe-se que na estratégia 13.4, é proposto que se promova a melhoria da qualidade dos cursos de 

Pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, porémo fato de estudantes que 

estão em processo de formação docente vincular as melhorias do curso aos resultados de uma 

avaliação externa é passível de reflexão. Embora a avaliação externa possa contribuir com a 

instituição dando subsídios a partir de seus resultados, ao repensar suas práticas, contudo essa 

avaliação não pode ser considerada como fator principal.Depresbiteris (2001, p. 146) argumenta que 

a avaliação externa tem como finalidade “fornecer resultados para a gestão da educação, subsidiar a 

melhoria dos projetos pedagógicos e propiciar informações para a melhoria da própria avaliação”.  

Em relação à estratégia 13.5 que reporta em elevar o padrão de qualidade das universidades, 

direcionando sua atividade, de modo que realize efetivamente pesquisa institucionalizada, articulada 

a programas de pós-graduação stricto sensu, a Coordenação do Curso faz a seguinte alusão: 

(...) aqui já tem o curso de Mestrado Profissional, cabe ao estudante e ao docente dialogar sobre seus 

projetos de pesquisas (...) convida-lo a participarem já pensando na formação continuada.(...) esse papel 
que o curso de pedagogia faz pelo menos tem tentado junto do estudante participar de grupo de pesquisa 
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(...) apenas muitas vezes não tem tempo de fazer a pesquisa, ele conhece o sujeito, ele conhece a 

problemática, ele busca estratégia para solucionar aquela problemática, mas, não tem tempo. 
 

Em complemento com o posicionamento da Coordenação, a Universidade de Pernambuco tem um 

Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) direcionado tanto para os docentes como os 

estudantes de forma promover pesquisas no meio acadêmico. É notório que nos últimos quatro anos 

houve um aumento de investimento por parte da Universidade de Pernambuco em financiar pesquisas, 

porém ainda não foi institucionalizada de forma plena a cultura de pesquisas entre os estudantes. Com 

a abertura do mestrado profissional em Educação esse quadro aos poucos está sendo revertido. 

CONCLUSÃO 

A construção de um currículo que propõe reforma e a unificação curricular tem-se configurada na 

articulação e na compreensão da prática educativa do Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia da 

UPE/Mata Norte.Na análise das três estratégias da Meta 13 do PNE, efetuada no presente artigo, 

observamos que por um lado, encontra-se presente, embora ainda embrionárias ações voltadas para 

uma melhoria no Curso de Pedagogia quanto à iniciativa de incentivar pesquisas a nível stricto sensu, 

mas ainda precisa avançar quanto à responsabilidade em assegurar a presença de estudantes em 

avaliação externa, embora saibamos que este tipo de avaliação ainda está longe de ser a ideal. 

Entretanto, a avaliação externa tem interferido de forma positiva na organização do trabalho 

pedagógico e nas práticas avaliativas do curso de Pedagogia. 

De modo geral, enfatizamos, assim, a relevância de que planos e políticas educacionais tem na 

Educação Superior, contudo a necessidade de ampliação dos investimentos na educação permanece 

na pauta de amplos debates na educação, exigindo maior comprometimento do Estado no sentido de 

assegurar um padrão de qualidade de ensino seja ele na Educação Básica como na Superior. 
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INTRODUÇÃO 

Ainda é raro no cenário atual da educação, ver em sala de aula serem trabalhados livros que 

trazem algum personagem negro e muitas das vezes quando é feito uso desse material o negro está 

sendo apresentado de forma estereotipada de maneira que a cultura do povo africano e de seus 

descendentes não é compreendida e nem valorizada pelos leitores dessas obras. Levando em conta 

como essa temática é pouco explorada em sala de aula podemos assim questionar será que as 

bibliotecas das escolas públicas de Nazaré da Mata- PE disponibilizam materiais que trazem 

personagens negros. É importante destacar que a falta de referências e matérias com fins didáticos e 

pedagógicos sobre a cultura negra é uma questão, primeiramente histórica e não de ausência de 

grandes protagonistas; a cultura africana e afro-brasileira é muito rica e de grande importância para a 

compreensão de nossa própria sociedade. O presente trabalho aponta os resultados parciais da 

pesquisa bibliográfica com análise documental sobre os livros de literatura infantil africana e afro-

brasileira do acervo de uma Escola Municipal da Cidade de Nazaré da Mata- PE. Objetivamos 

identificar na biblioteca da escola pública da referida cidade o percentual de obras de literatura infantil 

cujos personagens são negros e dentro desse percentual apontar quais as obras retratam o negro de 

forma positiva sem estereótipos, buscando assim elementos para efetivação de uma educação 

multicultural. Para isso nos baseamos em Silva (2011), Coelho (2000), Canen (2007) e Serrano (2007) 

entre outros. 

METODOLOGIA 

A pesquisa está alicerçada na concepção de pesquisa bibliográfica com análise documental de 

natureza qualitativa que de acordo com Godoy (1995,p.58) é aquela “que considera o ambiente como 

fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento chave... e tem preocupação maior com a 

interpretação de fenômenos e a atribuição de resultados”. Ela está sendo realizada na biblioteca da 

Escola Torquato Ferreira Lima na cidade de Nazaré da Mata- PE, com uma visita semanal. Ela está 

dividida em três etapas, a primeira foi destinada a uma revisão bibliográfica com textos no campo das 

mailto:paulinhaallves@hotmail.com
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relações raciais e educação, de literatura infantil e do multiculturalismo para que servissem de base 

teórica e metodológica.Na segunda etapa da pesquisa o acervo da escola municipal dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental de Nazaré da Mata, ocorreu o mapeamento das obras que apresentavam 

algum personagem negro fossem eles protagonistas ou não, eles foram separados e posteriormente 

foi feita uma ficha de avaliação com esses livros, colocando os seus dados numa tabela.É por fim a 

terceira etapa está centrada na análise especificamente dos livros que foram selecionados por 

conterem protagonistas negros. Para essa análise os livros estão sendo classificados com base no que 

diz Silva (2011) que apresenta três eixos de análises: livros informativos, livros griôs e livros 

literários. E além da classificação que está sendo feita, também serão apresentados elementos 

estéticos e discursivos relacionados com a temática e apontada às qualidades das obras encontradas 

no acervo da biblioteca dessa escola municipal de Nazaré da Mata- PE. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O acervo dessa biblioteca tem aproximadamente 300 paradidáticos. Após quatro meses de 

mapeamento das obras que estão presentes naquele acervo, foram encontrados 32 livros que contém 

algum personagem negro, sejam eles protagonistas ou não. Depois desse mapeamento foram 

localizados dentre esses 32 livros, 25 que apresentavam o negro como protagonista da história, isso 

na quer dizer que por serem protagonistas eles estão sendo retratado de forma positiva, sem 

estereótipos, isso só poderá ser constatado após a análise mais minuciosa desses livros. 

 Nesse momento estamos na terceira etapa desta pesquisa que é análise dos livros com 

protagonistas negros, apresentando elementos estéticos e discursivos relacionados à temática e a 

classificação dos mesmos no que Silva (2011) chama de eixos de análises, podendo os livros serem 

classificados em: livros informativos, livros griôs e livros literários. Os livros classificados como 

informativos apresentam conteúdos voltados ao universo cultural africano e/ou afro-brasileiro. Um 

exemplo disso é o livro “A África de dona Biá de Fábio Gonçalves Ferreira que trás a personagem 

contando sobre o continente africano, esclarecendo dúvidas sobre aquele continente e sobre o seu 

povo. Os livros griôs são aqueles que vêm recuperando as narrativas orais para a preservação dos 

elementos culturais, nos quais se percebe o tratamento dado aos mitos, lendas e ritos ligados a 

ancestralidade. Um bom exemplo desse são: Ulomma que apresenta diversos contos africanos dos 

antepassados. Já os livros literários têm suas marcas estéticas e linguagem intencionalmente 

elaborada. Como é o caso de Obax de André Alves que foi composto a partir das pesquisas dos 

costumes dos povos étnicos espalhados pelo oeste africano incluindo o campo semântico apresentado 



 

364 
 

ao leitor após a leitura. Outro exemplo de livros literários é o da Menina bonita do laço de fita de Ana 

Maria Machado, que fala um pouco do porque que determinadas características estão presentes em 

uma pessoa e em outra não. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo desta pesquisa é analisar a composição do acervo da biblioteca de uma escola 

municipal em Nazaré da Mata- PE. Alguns objetivos específicos já foram concluídos como o 

mapeamento e a quantificação de livros que apresentam personagens negros, sendo assim foram 

localizados 32 obras que retratam o negro e 25 na qual ele é o protagonista. Com a implantação da 

lei 10.639/03 que instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana nos currículos de Educação Básica ocorreu sim um avanço, principalmente em relação à 

publicação de livros de literatura infantil que abordam questões referentes à cultura afro-brasileira, 

mais passada já mais de dez anos que a lei foi sancionada ainda encontramos muitas práticas que não 

valorizam a presença do negro na formação do nosso país. Muitas das vezes ainda podemos dentro 

das escolas atitudes que reforçam ainda mais esses estereótipos que levam a desvalorização da cultura 

africana e afro-brasileira.O crescimento no número de obras publicadas com a temática africana que 

contemple uma educação multicultural vai contribuir como um suporte importante para o professor, 

que ao trabalhar essas obras vai encontrar uma linguagem sem estereótipos e ilustrações que 

transmitam nenhum tipo discriminação. E poderá dessa forma apresentar aos seus alunos as 

conquistas, as lutas, as tradições, lendas e tudo que mostre que o negro não se resume apenas aquele 

período de escravidão mostrado pelos livros didáticos. Porque quando é feito o uso de obras que 

mostram o valor do negro, suas contribuições para a nossa sociedade, os grandes feitos por eles 

executados durante toda a nossa história, as crianças certamente ficaram orgulhosas ao saber que a 

África também rainha, que eles fabricavam desde muito tempo diverso acessórios, e que muitas 

construções que são admiradas pelo mundo todo foram construídas por negros. Eles são um povo 

guerreiro que lutaram e lutam até os dias atuais para preservar seus costumes e tradições. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa analisa a diversidade de gêneros textuais direcionados ao trato com a 

oralidade e a análise linguística, presentes em 105 (cento e cinco) resenhas de livros didáticos 

aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), nas edições 2007, 2010, 2013 e 2016. 

No processo investigativo, verificamos a presença de 182 (cento e oitenta e dois) gêneros destinados 

à oralidade; e de 17 (dezessete) gêneros voltados para a análise linguística.  

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos programas voltados à 

distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino do Brasil. Ele foi 

desenvolvido pelo MEC (Ministério da Educação) a fim de garantir livros de qualidade aos alunos. 

Após o processo de avaliação dos livros, o MEC elaborou o Guia de Livros Didáticos. Este documento 

apresenta aos professores os livros/coleções avaliados e aprovados sob a forma de resenhas/pareceres, 

cujo conteúdo oferta, ainda que de forma simplificada, as propostas pedagógicas e metodológicas.  

No cenário das resenhas/pareceres os gêneros textuais aparecem como ferramenta no trato 

com os diferentes eixos, dentre eles, os de oralidade e AL. Os gêneros são mega-instrumentos 

heterogêneos e flexíveis, historicamente construídos em resposta às demandas e atividades 

socioculturais (SCHNEUWLYe DOLZ, 2004). Eles estão presentes nas diversas situações as quais 

somos expostos, sendo o seu ensino-aprendizagem uma estratégia para a formação do sujeito 

competente. (COSTA-MACIEL, 2014; MELO, CAVALCANTE e B. MARCUSCHI, 2012).   

Dada a relevância dos gêneros no contexto das propostas dos livros didáticos presentes nas 

escolas públicas brasileiras, destacamos a importância da nossa pesquisa, cuja metodologia de 

investigação apresentaremos a seguir.  
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METODOLOGIA 

Nesta pesquisa, os dados coletados nas edições 2007, 2010, 2013 e 2016 do Programa 

Nacional do Livro Didático/Guia do Livro Didático. Analisamos 116 resenhas avaliativas/pareceres 

de livros didáticos aprovados. No processo investigativo, verificamos a presença de 182 (cento e 

oitenta e dois) gêneros destinados à oralidade; e de 17 (dezessete) gêneros voltados para a análise 

linguística. Contabilizamos a frequência dos gêneros em cada parecer/resenha, e observamos 

também, os gêneros priorizados e/ou secundarizados ao longo das 4 (quatro) edições do PNLD. 

Tratamos as informações sob a perspectiva qualitativa e quantitativa, à luz da análise de conteúdo 

categorial (BARDIN, 1994). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No PNLD 2007, o eixo da Oralidade apresenta 33 (tinta e três) gêneros. Predominam os 

gêneros “cartaz(10), conversa(17) e relato(11)” e aparecem em menos proporção as(os) 

“propaganda(1), reportagem(1), cartão de aniversário(1), contação de história(1), declamação de 

poesia(1), descrição de manual de brinquedos(1), lista(1), manchete(1), peça teatral(1), 

quadrinhas(1), regra de jogo(1), sumário(1)”. Nessa mesma edição, o PNLD não sinaliza gêneros nas 

resenhas para o trato com o eixo da Análise Linguística.  

No PNLD 2010, o eixo Oralidade apresenta um total de 51 (cinquenta e um) gêneros. 

Prevalecem as(os) “cantiga(11), parlenda(11), relato(13) e trava-língua(11)”. Os gêneros de menor 

ocorrência são a(o) “biografia(1), carta(1), conto(1), convite(1), dialogo(1),fábula(1), jogo(1), 

música(1)”. No eixo de AL, aparecem nessa edição 4 (quatro) gêneros da ordem do narrar, a saber: 

“trava-língua(1), parlenda(1), canção(1) e lista(1)”.  

No PNLD 2013, o eixo da Oralidade apresentou 55 (cinqüenta e cinco) gêneros. Os de maior 

quantidade são “debate(10) e entrevista(14)”.  

Os que menos apareceram, forma o(a) “diálogo(2), poema(4) e receita(1)”. No eixo de Análise 

linguística, aparecem 4 (quatro) gêneros, a saber: “cantiga(3) e trava-língua(3)”; “parlenda(1) e 

quadrinha(1)”.   

No PNLD 2016, o eixo da Oralidade evidencia 41(quarenta e um) gêneros. Destacou-se com 

maior frequência o gênero conversa (10); entre os de menor freqüência estão: anedota(1), fábula(1), 

jingle(1), lenda(1), memórias(1), piadas(1)”.  

No eixo de Análise Linguística, aparecem com 9(nove) gêneros, a saber: “adivinha(2) e 

quadrinha(2)”; “anedota(1)”; “poema(1), trava-língua(1) e verbete(1)”; “cantiga (4)”; “parlenda (3).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa pesquisa, cujo objetivo era analisar a diversidade de gêneros textuais direcionados ao 

trato com a oralidade e a análise linguística, revela o seguinte cenário: eixos de oralidade e de análise 

linguística comportam ao longo dos anos uma prevalência de gêneros da ordem do narrar 

(PNLD/2010); do narrar e argumentar (PNLD/2016). Nas edições do PNLD 2007 e 2013, outras ordens 

se projetam: argumentar (PNLD/2007) e expor (PNLD/2013). No eixo de análise linguísticaas resenhas 

das obras (PNLD/ 2007) não sinalizavam a presença de gêneros. Nas edições seguintes, as resenhas 

passam a trazer gêneros concentrados na ordem do narrar. 

Ao observar a prevalência em gêneros da ordem do narrar, com recortes de maior projeção para 

aqueles de tradição oral, pode sinalizar a preocupação das obras com viés da reflexão sobre o sistema de 

escrita, com vistas a alfabetização.    
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INTRODUÇÃO 

A sociedade no início do século XX passou por mudanças causadas pela Revolução Industrial. 

Dentre essas mudanças temos o aumento da concentração populacional que gerou condições de 

moradia, saneamento básico e o aumento das epidemias. A partir desse cenário, o Brasil começa a ser 

repensado, pois de acordo com Shneider e Meglhioratti (2012), entra numa transição de uma 

sociedade oligárquica para urbano-industrial. Para isso, seria necessário rever a educação nacional e 

criar uma estratégia para a diminuição dos males sociais. 

 Nesse cenário de mudanças políticas, sociais e econômicas onde a Europa passava por uma 

crise sanitária que temos a emergência do movimento eugênico. O termo “eugenia” foi criado por 

Francis Galton (1822-1911) para designar “o melhoramento da raça humana através da reprodução 

seletiva, em sua obra Inquires to human faculties (1883) (SANTOS, 2008). 

Diante do exposto, objetivamos neste texto, que é parte de uma pesquisa em andamento, 

compreender as representações sociais de educadores e intelectuais sobre educação, higiene e eugenia 

presentes em periódicos que circulavam em Pernambuco no final da década de 1920 e início da década 

de 1930. Para tal, estão sendo analisados os exemplares do Boletim de Eugenia e as Actas e Tabalhos 

do Primeiro Congresso Nacional de Eugenia 

A presente pesquisa se baseia no conceito de representação de Chartier. De acordo com o 

autor, os discursos captam e estruturam o mundo, nos permitindo compreender a relação entre 

discurso e as práticas culturais que, para o autor, são estratégias que permitem pensar e produzir a 

realidade. Para ele, as percepções sociais não são discursos neutros e sim estratégicos. Tendem a 

impor autoridade à custa dos menosprezados para legitimar escolhas e condutas. 

METODOLOGIA 

A metodologia da presente pesquisa está baseada nos pressupostos da História Cultural que 

se dedica às diferenças, debates e conflitos, mas também aos interesses e tradições de um povo. A 

História Cultural é vista como uma tentativa de incluir no estudo do passado, questões que eram 

“esquecidas” ou tidas como “difíceis” de compreender. Assim, temos o deslocamento da suposição 
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de uma racionalidade imutável para o crescente interesse nos valores defendidos por grupos 

particulares em diferentes comunidades e períodos históricos (BURKE, 2008). 

Como já foi mencionado, as fontes utilizadas para a construção desse texto foram o Boletim 

de Eugenia e as Actas e Tabalhos do Primeiro Congresso Nacional de Eugenia.O Boletim de Eugenia 

foi criado em 1929 por Renato Kelh, e circulou no Brasil entre os anos de 1929 e 1933. Em suas 

páginas, o Boletim de Eugenia possuía pequenos artigos sobre os ideais eugênicos, pequenas notas 

explicativas e notícias relacionadas à ciência de Galton. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes de começar a falar da relação educação – eugenismo é importante lembrar a diferença entre 

eugenia e eugenismo. De acordo com a fala de Kehl, eugenia seria a ciência que tem como fim 

preservar as boas disposições hereditárias. Cuidaria da seleção e “higienização” das sementes e 

genes humanos. Seleção e cultivo da “boa espécie” a partir das leis da hereditariedade. Por sua vez 

o eugenismo se constitui como a aplicação social da eugenia. É o cuidado da educação, saneamento, 

higiene e preparo físico para desenvolvimento e benefício da prole humana. A eugenia é uma 

ciência experimental criada por Francis Galton que visa o desenvolvimento “físico e mental” do ser 

humano enquanto o eugenismo é uma filosofia originada na Grécia (embora ainda não recebesse tal 

nome). 

Se existe uma frase que pode exemplificar os ideais eugênicos é “quem é bom já nasce feito”. 

Ao citar tal frase Renato Kehl fala que os homens se dividem em três categorias: gente inata e 

intrinsecamente humana, gente domesticável e gente doente ou indomável. O autor afirma que a 

pedagogia precisa conhecer a personalidade de cada indivíduo para poder avançar em sua educação. 

Fala ainda que os métodos educativos modernos são fortemente influenciados pela psicologia, mas 

deveriam estar atentos também aos fatores “somáticos e constitucionais”. A educação estaria 

impossibilitada de “domesticar” um indócil, cuja constituição é resultante de um processo hereditário 

irremovível. 

O papel da educação então seria o de buscar o desenvolvimento dos indivíduos a partir de suas 

particularidades. Baseado em tais ideais era possível identificar nas escolas a seleção e separação dos 

alunos para melhor trabalhar suas habilidades. 

 

Na verdade, cada passo, na vida social, não é marcado por uma actividade que 

concorre para a selecção? [...] Se é necessário fazer uma selecção nesses casos, deve-
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se admitir também a necessidade de uma selecção para o fim de melhorar a 

humanidade. [...] O exame escolar não é mais que uma selecção que tem por fim tirar 

proveito de um ensino mais complexo. (DECROLY, 1929) 

Para tal, seria necessária a presença de um médico escolar que iria determinar as “aptidões 

intelectuais” de cada aluno. A partir dessas aptidões o ensino seria individualizado e adaptado ao 

estado da criança buscando a rapidez do seu desenvolvimento. Mais a frente, o prof. Drecoly dá como 

exemplo a Bélgica onde existem instituições cujo fim é favorecer o desenvolvimento dos bem 

dotados. 

Entretanto, mesmo se baseando no positivismo, o eugenismo não desconsiderava o meio 

social. Mesmo que não se possa mudar o que este geneticamente determinado, o meio teria influência 

para o desenvolvimento do indivíduo. Assim, uma educação inapropriada poderia inibir determinadas 

habilidades ou ocasionar num desperdício de boas qualidades hereditárias. 

Más condições sociaes e educação defeituosa collocam esses indivíduos em 

condições tão difficeis ou inferiores, que elles morrem prematuramente ou não têm 

opportunidade de constituir família, perdendo-se, desse modo, as suas boas 

qualidades hereditárias, o que deve ser considerado uma perda para anação. 

(Ludborg, 1929).  

Além de ter como finalidade o melhor desenvolvimento da criança a partir de suas habilidades 

e limitações, a educação possuía ainda cunho propagador de um “novo senso de responsabilidade 

para com a sociedade e com a raça” melhorando a conduta dos indivíduos e das sociedades (Kehl, 

1929). Em uma pequena nota extraída da Folia Medica de 30/04/1929 e publicada no Boletim de 

Eugenía no exemplar n. 6-7 (os volumes foram publicados em conjunto no mês de julho), Leonardo 

Darwin defende a introdução da biologia nos currículos escolares, pois a constituição biológica das 

futuras gerações deveria estar alinhada aos interesses nacionais. 

Outro assunto recorrente no boletim era a relação do eugenismo e do casamento. Sendo a 

eugenia a “seleção” das sementes humanas e o eugenismo a sua aplicação social, cria-se certa 

preocupação com o matrimônio, a maternidade consciente e a educação sexual. Em relação ao 

casamento, muitos cientistas defendiam e propagavam a ideia do exame pré-nupcial que serviria para 

alertar os futuros parceiros a respeito das doenças venéreas. 

O matrimônio deveria, sob o ponto de vista do eugenista Luiz Huerta, ser convertido em 

assunto escolar. A educação sexual por sua vez teria como finalidade conscientizar sobre as doenças 
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que possam ser transmitidas tanto aos parceiros quanto aos seus filhos, servindo como fator para 

impedimento das boas condições físicas e cognitivas do homem. 

O movimento eugênico que tratava da educação como forma de conscientização, acabou 

influenciando diversas reformas educacionais no Brasil durante os anos 20 e 30 (PESSOA, 2015). 

Dentre elas temos a reforma Sampaio Dória, no estado de São Paulo, a de Anísio Teixeira na Bahia 

e a de Carneiro Leão em Pernambuco. 

No caso de Pernambuco, é possível notar os ideais eugênicos presentes na reforma de Carneiro 

Leão, quando o mesmo afirma que as crianças consideradas anormais deveriam estudar em locais 

apropriados e preferencialmente longe das crianças "normais". As duas disciplinas introduzidas pela 

reforma para o ensino normal, inglês e sociologia, também eram vistas como importantes para a 

eugenia no meio escolar (ARAÚJO, 2099). Segundo Carneiro Leão, a sociologia teria um papel 

conscientizador dos problemas sociais. Entretanto, existe o questionamento de como tal objetivo seria 

alcançado se a língua inglesa continuava "vetada ao magistério primário". 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos dados levantados até o presente momento é possível perceber a 

importância que a educação possui para o movimento eugênico. Para o fundador e diretor do Boletim 

de Eugenía, a educação serviria como uma forma de acelerar a socialização de medidas para o 

desenvolvimento de uma geração eugenizada. 

Pode-se perceber ainda que, embora educação fosse um importante instrumento do eugenismo, ela 

limitava-se apenas ao desenvolvimento das habilidades geneticamente pré-determinadas. Deveria 

existir um cuidado para que as péssimas condições sociais e uma educação má dirigida não 

atrapalhassem no desenvolvimento físico, psíquico e moral do indivíduo. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é resultado de um projeto de extensão em andamento, intitulado Teatro na Escola 

de Educação Básica: um recurso didático para o desenvolvimento da aprendizagem de crianças em 

fase de alfabetização. O referido projeto tem como objetivo geral promover a realização de peças 

teatrais na escola, tendo em vista, o desenvolvimento da aprendizagem de crianças em fase de 

alfabetização e é realizado no município de Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte do Estado de 

Pernambuco, tendo como instituição financiadora a Universidade de Pernambuco, Campus Mata 

Norte.  

Sobre a necessidade de utilizar o teatro na sala de aula, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Para a Educação Básica (2013), preveem que os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

realizem um trabalho que leve em conta as características de desenvolvimento dos alunos, e lhes 

propiciem a exploração de diversas linguagens artísticas e culturais.  Nessa perspectiva, a proposição 

de trabalhar o teatro nas escolas como recurso pedagógico, justifica-se face a contribuição deste  para 

o desenvolvimento emocional, intelectual e moral da criança.  

Nesse âmbito, destaca-se como objetivos específicos do projeto de extensão dramatizar contos 

de fadas e fábulas.Desenvolver nas crianças em fase de alfabetização, a noção do trabalho em 

grupo.Ampliar, por meio do teatro na escola, o repertório cultural do estudante em fase de 

alfabetização. Fazer um mapeamento dos folguedos populares, festas, autos e outras manifestações 

folclóricas que possam ser representadas na escola.Trazer aos estudantes a riqueza de contos, fábulas, 

adaptações feitas pelo grupo-classe e individuais de forma motivadora para a apropriação do hábito 

da leitura, escrita e produção de textos.Trabalhar a desenvoltura das crianças a fim de criar uma boa 

capacidade de comunicação. Propor oficinas pedagógicas às professoras sujeitos do projeto. Tendo 

em vista os objetivos do projeto de extensão anunciados anteriormente, entre eles, a realização de 

oficinas pedagógicas com as professoras da escola campo de atuação, que esse trabalho apresenta 
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resultados de uma experiência realizada com professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

onde se vivenciou uma oficina intitulada Jogos teatrais: do improviso à criação.  

METODOLOGIA 

Esse trabalho é resultado de uma oficina pedagógica Jogos teatrais: do improviso à criação, 

uma ação no âmbito do projeto de extensão realizado em duas escolas da rede municipal de ensino 

de Nazaré da Mata-PE. A equipe para a execução do projeto é composta por uma estudante da 

graduação de licenciatura em Pedagogia. Uma professora mestra (ex-aluna da pós-graduação da UPE, 

Campus Mata Norte) e uma professora Doutora (professora adjunta da UPE, Campus Mata Norte). 

Os sujeitos da proposta extensionista são dez professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

duas coordenadoras pedagógicas e duas supervisoras de ensino. As escolas se localizam na área 

urbana do município de Nazaré da Mata-PE.  

Para a realização da oficina buscou-se num primeiro momento questionar às participantes 

formas de vivência do teatro na escola. Logo depois, discutiu-se sobre possibilidades de vivenciar o 

teatro na escola sob a ótica dos jogos teatrais e por último, realizaram-se cinco jogos teatrais com o 

objetivo de estimular a improvisação, a imaginação, interação e a resolução de problemas teatrais. 

A seguir apresentam-se os jogos realizados com as participantes. 

 

Jogo Descrição 
Caminhada pelo espaço com comando. Descrição:  

1 toque no pandeiro: todos sentam.  
2 toques no pandeiro: todos fazem uma careta. 
3 toques no pandeiro: todos fazem uma ação.  
4 toques no pandeiro: todos dão gargalhadas.  
5 toques no pandeiro: todos fazem uma roda. 

 

Jogo 2 - Escolha de Ações Os jogadores devem escolher ações e toda vez que escutarem o 
toque do pandeiro irão trocar de ação. 

Jogo 3 - Coro e corifeu Um jogador faz uma ação (pode ser a ação anterior) e os outros 
tentam copiar exatamente o que o jogador faz. No barulho do 
chocalho, os jogadores irão trocando o corifeu até que todos 
façam. 
 

Jogo 4 – Guiando o cego 

 

Os jogadores deverão ficar em duplas, sendo que uma delas será 
a cega. O jogador cego deverá ser guiado pela outra colega. 
Depois que terminar a rodada, troca-se de papéis. 

Jogo 5 – Improvisação com objeto 

 

Criação de uma história com o objeto. O coordenador deverá 
iniciar uma história, logo depois solicitará que um dos jogadores 
continue a contá-la. O jogador deverá introduzir no enredo o 
objeto que trouxe. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Com base na oficina Jogos teatrais: do improviso à criação, é de referir que a princípio a 

experiência propiciou aos sujeitos participantes construir novos conhecimentos no que diz respeito 

às formas de vivência no teatro na escola. Isso se justifica, face às respostas dadas, pois quando 

questionadas de que forma pode-se vivenciar o teatro na escola, as falas indicaram de maneira 

unânime a vivência do teatro através de peças teatrais nos projetos didáticos e em datas 

comemorativas. Sobre essa atividade teatral, Dominguez (1978) destaca que uma experiência positiva 

com espetáculos teatrais no ambiente da escola, é a produção de atividade com peças de teatro. A 

utilização desse tipo de atividade quebra certos paradigmas como a dificuldade de trabalhar o teatro 

na escola devido ao número grande de alunos, aulas insuficientes para um bom trabalho e ainda o 

preconceito com a atividade artística.  No entanto, o que se tem visto é a banalização desta forma 

artística no uso reiterado em datas históricas comemorativas, sem um objetivo de fato pedagógico. 

Para Reverbel (1996), o teatro não pode ser realizado sob a ótica de puros espetáculos, onde as 

crianças apresentam uma peça ensaiada previamente para um público. Isso se justifica pelo fato de 

que crianças não são atores, elas são sujeitos que realizam ações lúdicas e que por isso, os pais e a 

própria comunidade educativa, não precisam criar expectativas a tornarem-se expectadores. Ainda 

para Reverbel (1996), afirma que o teatro deve ser explorado pelos professores nas salas de aulas, a 

princípio com o objetivo de desenvolver capacidades expressivas, espontâneas, a imaginação, 

observação e percepção, as quais são próprias do humano, mas necessitam ser estimuladas e 

desenvolvidas. Observou-se durante a realização dos jogos teatrais promovidos na oficina, o 

improviso, a criatividade e a interação entre os participantes. Isso porque os jogos teatrais partem da 

improvisação e ocorre na interação entre os jogadores e destes com os problemas de atuação, 

incluindo ainda relação entre quem improvisa e quem assiste. A improvisação realizada no jogo 

teatral é organizar, compor uma cena ou material cênico, sem preparoou combinação prévia, no 

instante da ação. As participantes ao realizar os jogos teatrais propostos compuseram novas situações, 

movimentos e cenas sem ter previamente algo planejado, cenário e materiais. Usaram a capacidade 

de criar partindo do princípio da criatividade para resolver o problema de atuação em cada jogo 

teatral. Para Pavis (1999, p. 205). “jogar um jogo; predispor-se a solucionar umproblema sem 

preconceito quanto à maneira de solucioná-lo; permitir que tudono ambiente trabalhe para você na 

solução do problema; não é a cena, é o caminho para a cena”. Por isso, enquanto jogaram, as 

participantes expressaram e recriaram situações dramáticas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Com base nos resultados apresentados, conclui-se que a forma indicada pelas professoras para 

trabalhar o teatro na escola, ou seja, a realização de peças teatrais em projetos didáticos e datas 

comemorativas, é reflexo de um currículo que utiliza a atividade teatral para atender um objetivo 

proposto, quando deveria ser utilizada como um fim em si mesma. Infere-se que utilizar as peças 

teatrais apenas em datas comemorativas ou em projetos didáticos coloca a linguagem teatral a mercê 

se comparada a outras linguagens, sendo esta importante para a construção de um sujeito estético. 

Por outro lado, a oficina realizada teve um viés formativo, uma vez que favoreceu reflexões sobre 

formas de vivência do teatro na escola, oportunizando construir novas perspectivas quanto à vivência 

dessa arte na sala de aula. Para, além disso, propiciou uma compreensão de como os jogos teatrais 

estimulam a interação, a imaginação e a improvisação dos jogadores, bem como de estratégias criadas 

no imediatismo para a resolução de problemas teatrais.  

ÓRGÃOS DE FOMENTO 
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INTRODUÇÃO 

A Música nos Anos Iniciais é um projeto educativo, elaborado com o objetivo de introduzir e 

trabalhar a arte existente no contexto musical dentro do âmbito escolar de forma lúdica e eficaz. 

Conduzindo as crianças à vivência artística, com a exploração da oralidade, do trabalho em equipe, 

manuseio de novos materiais, suportes e muito estímulo à criatividade. Oportunizando as crianças 

explorarem os processos de elaboração artística, desenvolvendo suas habilidades, imaginação e seu 

potencial criativo. Tendo a música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do 

ser.Assim, as crianças podem explorar todo o espaço, todos os materiais e desenvolver sua 

imaginação. Desenvolvido e aplicado na Escola Professora Guiomar de Albuquerque Maranhão e na 

Escola Vereador João Ciriaco da Silva, ambas situadas no município do Cabo de Santo Agostinho-

PE. Atendem uma clientela de alunos, em duas turmas da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino 

do Fundamental II. Mas, o projeto foi aplicado nas turmas (Educação infantil, 1º, 2º e 3º anos). 

Permitindo que cada indivíduo, em grupo ou individualmente produza diferentes sons com a voz, 

com o corpo, materiais sonoros diversos e instrumentos musicais. Possibilita a apreciação e reflexão 

sobre músicas da produção regional, nacional e internacional, a criação de instrumentos com diversos 

materiais (materiais recicláveis) e desenvolver manifestação artística e expressiva da criança.A 

música é um fenômeno universal, que está presente na história de todos os povos e civilizações, em 

todo o globo, desde a pré-história. E, desde os primórdios, a música faz parte do dia-a-dia das 

comunidades, se manifestando de diferentes maneiras, em ritos, festas e celebrações das mais 

diversas.É praticamente impossível encontrar uma pessoa que não goste de ouvir, cantar, tocar um 

instrumento ou dançar. Desde a mais tenra idade vivenciamos muitas experiências ouvindo e 

cantando em casa e em tantos outros lugares, com os mais diversos fins. Assim, é patente em todas 

as esferas de nossa sociedade que a música tem um papel primordial como forma de lazer e na 

socialização das pessoas, pois ela cria e reforça laços sociais e vínculos afetivos. Além disso, a música 

exerce um relevante papel na formação cultural das pessoas, por meio do repasse de ideias, 
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informações e conceitos, servindo para o aprimoramento do aprendizado. A arte foi introduzida no 

cotidiano dos trabalhos escolares tendo em vista o melhoramento do aprendizado por meio da 

execução de atividades prazerosas contribuindo assim para formação integral de nossos discentes.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

A criança ao nascer já entra em contato com o universo sonoro. Ainda na faze intrauterina os 

bebes já convivem em um ambiente de sons provocados pelo corpo da mãe, como o sangue que flui 

nas veias, a respiração e a movimentação dos intestinos e também estímulos externos. A voz materna 

constitui um dos diversos materiais sonoro porém, esse bem especial e referencia afetiva. 

 O presente trabalho/projeto aborda a importância da música e da musicalização nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, como elementos contribuintes para o desenvolvimento da 

inteligência, propondo primeiramente uma reflexão sobre a utilização da música e sugerindo a 

construção de uma proposta voltada a uma aprendizagem significativa. Uma apresentação da música 

e da musicalização como mais uma prática pedagógica facilitadora e integradora do indivíduo. 

Visando o desenvolvimento da criança de forma estruturada, objetiva, produtiva e prazerosa. A 

música caracteriza-se por sua forte relevância no envolvimento do cotidiano das crianças favorecendo 

a aprendizagem das mesmas. 

  A música tem a capacidade de influenciar o homem fisicamente e mentalmente, podendo 

contribuir para a harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão social. A musicalização pode 

contribuir com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e 

sócio afetivo. Diversos autores realizaram pesquisas mostrando o quanto a educação musical traz 

benefícios ao desenvolvimento da criança. Pesquisas tratam sobre as habilidades complementares que 

não estão diretamente relacionadas com a música, mas que estão inseridas no contexto, tais como: 

integração, cooperação, respeito e solidariedade. A metodologia utilizada nesse trabalho é de cunho 

qualitativo. Os sujeitos inseridos neste processo fazem parte de escolas da Rede Pública Municipal 

do Cabo de Santo Agostinho.  

É notável que a música está presente nos mais diferentes momentos das pessoas. A música 

promoveao ser humano o desenvolvimento de diferentes habilidades eparticipação nas atividades 

desenvolvendo talentos naturais. O estudo da linguagem musical fortalece a ideia de que o 

conhecimento se constrói com base na vivência de cada ser, no entanto todos tem direito de cantar, 

mesmo que sejam desafinados, todos devem tocar um instrumento mesmo que não tenham um senso 
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rítmico, pois acreditamos que as competências musicais se dão com a prática regular e encaminhada 

por um educador, respeitando, valorizando e estimulando o aluno/a criança.  

Trabalhar atividades pedagógicas fazendo uso da música é algo mágico. Interdisciplinar, 

divertido, construtivo, estimulante, pois ela dá condições de observar a percepção musical das 

crianças e a sua melhora na sensibilidade, na construção do conhecimento, no raciocínio e em sua 

expressão corporal. 

METODOLOGIA 

1° momento:Iniciamos com uma conversa informal e prévia sobre música, perguntamos a eles o 

que eles entendem por músicas, quais são os ritmos que conhecem, quais são os cantores e bandas 

que eles escutam entre outros questionamentos. 

2° momento: Após fazer o levantamento do conhecimento prévio demos início conceituando o 

que é música e apresentando uma roda de músicas com vários tipos de músicas: clássicas, eruditas, 

folclóricas, regionais, nacionais, internacionais, tradicionais, entre outros. 

3° momento: E por fim fizemos a confecção dos instrumentos musicais com sucatas e elementos 

como: feijão, arroz, metais, tampinhas, líquidos, cordas, linhas, etc. 

4º momento: Montamos uma pequena banda com os instrumentos construídos por eles e fizemos 

uma apresentação no dia da Culminância. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

            O projeto surgiu da necessidade de oferecer às nossas crianças atividades que vá muito além 

do currículo e do âmbito da escola. É certo que a música, a dança e as demais artes fazem parte do 

dia-a-dia dos nossos alunos, independente de classe socioeconômica. Não se pode pensar na educação 

com a simples visão reducionista de ensinar a ler, escrever e tão somente com o vislumbre da 

formação profissional. Mais que isso, a Escola precisa se comprometer com a cidadania, formando 

seres humanos plenos e pensantes, que certamente terão maiores oportunidades na vida dos tempos 

modernos. Nessa visão de uma Educação que busca a formação plena do aluno há uma gama de 

possibilidades de ações e trabalhos que podem ser realizados com foco na criação de oportunidades. 

Isso deve ser feito sempre por meio do incentivo a criatividade e conhecimento de boas experiências 

realizadas e adaptadas ao contexto. É de amplo conhecimento que a vivência musical dentro da escola 

possibilita o trabalho das emoções, o desenvolvimento da sensibilidade, a percepção auditiva, a 

sociabilidade, entre tantas outras coisas. Por meio da educação musical existe a possibilidade de se 

proporcionar aos educandos a vivência com outros contextos sócio culturais. A prática da música 
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torna os alunos mais disciplinados, concentrados, motivados e responsáveis em sala de aula e, 

também, fora da escola.Quando um bebê nasce, seu cérebro é uma confusão de neurônios todos 

aguardando para serem tecidos na intricada tapeçaria da mente. Eles são puros e de um potencial 

quase infinito, circuitos não programados, que um dia poderão compor músicas. Se os neurônios 

forem estimulados eles passaram a fazer parte integrante da circulação do cérebro pela conexão a 

outros neurônios. Se eles não forem estimulados, poderão morrer. São as experiências da infância 

determinando quais neurônios serão desenvolvidos e quais habilidades serão desenvolvidas. Uma vez 

estabelecidas às conexões, existem limites para a capacidade do cérebro de criá-los por si próprio. 

Limites de tempo, chamados de períodos críticos, eles são janelas de oportunidades que a natureza 

abre repentinamente, já antes do nascimento e que depois se fecha uma a uma. Isto não quer dizer 

que só há aprendizagem nesse período, mas que no momento adequado a mesma ocorre mais 

facilmente. O cérebro lógico que é a habilidade de resolver cálculos matemáticos e a lógica. Aulas de 

música nesse período podem ajudar no desenvolvimento de habilidades. Observa-se então, a 

importância de trabalhar a arte da música em sala de aula de forma consciente, proporcionando as 

crianças a oportunidade de interagir com os mais diversos estilos musicais a fim de desenvolver suas 

habilidades. A música é um dos diferentes recursos que contribuem para o desenvolvimento cognitivo 

e emocional da pessoa humana; a criança que tem oportunidade de fazer experiências musicais amplia 

a sua forma de expressão e de entendimento do mundo em que vive, desenvolvendo o pensamento 

criativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A iniciação musical deve acontecer ainda na pré-escola dando ênfase à escolha do repertório 

uma das chances que o professor tem de ampliar a visão (e a audição) de mundo do aluno. A música 

deve ser de boa qualidade, músicas folclóricas, cantigas de roda, regionais, ... Trabalhar com música 

na educação infantil e nos anos iniciais melhora a sensibilidade, o raciocínio lógico e a expressão 

corporal. Pois a música é a linguagem que organiza som e silêncio. A criança vai tomar consciência 

da linguagem musical se conseguir ouvir e diferenciar sons, ritmos e alturas, saber que um som pode 

ser grave ou agudo, curto ou longo, forte ou suave.O professor deve procurar ouvir o que dizem e 

cantam as crianças, a paisagem sonora de seu meio ambiente e a diversidade musical existente: o que 

é transmitido por rádio e TV, as músicas de propaganda, as trilhas sonoras dos filmes, a música do 

folclore, a música erudita, a música popular, a música de outros povos e culturas.Assim, escola busca 

atender as necessidades dos alunos tornando as atividades de arte com o uso da música e instrumentos 
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confeccionados mais interessantes, significativas e atraentes. Uma nova concepção de aprendizagem 

que se desloque para uma organização não linear dos conteúdos, deixando o aluno interagir com o 

meio social através das relações estabelecidas com o professor e com a classe.Trabalhar com a música 

é uma forma de trazer motivação para o processo ensino-aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica subordinada ao tema, 

Brinquedos e Brincadeiras: uma análise interdisciplinar do Programa Território do Brincar, que tem 

como objetivo geral, analisar perspectivas interdisciplinares do Programa Território do Brincar e 

como objetivos específicos, identificar registros que indiquem formas diálogo e de parceria entre as 

crianças, materializadas por meio da brincadeira e analisar gestos, expressões e saberes registrados 

nos vídeos que sinalizem de forma latente ou manifesta para a possibilidade de a criança assimilar o 

mundo à sua maneira, aguçar a imaginação e recriar situações interdisciplinares.  

O Programa Território do Brincar se trata de um programa baseado na escuta e em intercâmbios 

de saberes, sob a responsabilidade de documentaristas, Renata Meirelles e David Reeks, que percorreram 

o Brasil no período de abril de 2012 a dezembro de 2013. Eles visitaram comunidades rurais, indígenas, 

quilombolas, grandes metrópoles, sertão e litoral, revelando o país através dos olhos de nossas crianças. 

Renata e David registraram as sutilezas da espontaneidade do brincar, que nos apresenta a criança a partir 

dela mesma. O Programa se ampliou pela parceria firmada com o Instituto Alana, que é o correalizador e 

que foi realizado pelas escolas que acreditaram no valor dessa pesquisa e que se instituíram parceiras, 

pelo apoio da Aliança pela Infância e de outras pessoas e organizações que muito enriquecem essa história. 

Relatam os autores do referido programa que em cada encontro surgiam intensas trocas e diálogos, 

por meio de gestos, expressões e saberes que foram cuidadosamente registrados em filmes, fotos, textos 

e áudios. O Programa Território do Brincar consubstancia-se num intercâmbio em que pesquisadores e 

crianças se encontraram no fazer e no brincar, sempre aprendendo um com o outro.  

O recorte aqui que consubstancia este trabalho, apresenta uma  análise do vídeo “diálogos com 

escolas”,o qual mostra a interação das crianças entre seus pares nas brincadeiras e com seu espaço de 

brincar, bem como, as concepções das professoras diante das diferentes brincadeiras vividas pelas 

crianças. 

METODOLOGIA 
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A pesquisa é orientada pelos princípios da abordagem qualitativa, uma vez que esta permite uma 

melhor compreensão da problemática investigada, considerando que os dados coletados são 

predominantemente descritivos. Justifica-se a escolha por esse tipo de abordagem, por coadunar-se 

com o objeto de estudo desta investigação que analisa perspectivas interdisciplinares do Programa 

Território do Brincar. O estudo é de caráter documental e de acordo com Gil (2002, p.62-3), a pesquisa 

documental apresenta algumas vantagens por ser “fonte rica e estável de dados”. Não implica altos custos, 

não exige contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. 

Constituem objetos de investigação deste estudo os vídeos, os documentários,os livros, as séries 

infantis para a televisão, os filmes de curta metragem que foram produzidos no âmbito do Programa 

Território do Brincar. No que toca a análise dos dados, esta é feita por meio da análise de conteúdo 

numa perspectiva analítico descritiva (BARDIN, 2011). E nesse sentido, é de referir que trata-se a análise 

de conteúdo de  “um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se trata de um instrumento, 

mas de um leque de apetrechos [...]” (BARDIN, 2011, p. 31)”. A análise de conteúdo nesta pesquisa  é 

utilizada com o objetivo de desvendar o conteúdo subjacente ao que está latente ou manifesto nos 

documentos já referidos anteriormente, identificando perspectivas interdisciplinares materializadas, de 

alguma forma em categorias epistêmicas da interdisciplinaridade tais como a parceria e o diálogo (SILVA, 

2009).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base no vídeo, “diálogos com escolas”, pode-se anuir que é de suma importância mencionar o 

quanto foi significativo a presença do Programa Território do Brincar dentro das escolas parceiras, 

considerando que este programa imprimiu valor à cultura local do brincar e destacou o valor e os 

sentidos do brincar pelo brincar. Para Meirelles (2015), o convite do Território do Brincar para as  

escolas parceiras representou um olhar e um dialogar em conjunto sobre o brincar de tantas infâncias 

pelo Brasil. Esse e outros relatos dos autores do programa em questão revelam a importância de que 

se valorize as brincadeiras tradicionais ou contemporâneas nos espaços internos e externos da escola.  

Após a parceria com o Instituto Alana, o Programa realizou diversas reuniões com as professoras das 

instituições parceiras, como uma forma de analisar os conhecimentos prévios que elas tinham sobre 

o brincar na escola e também as opiniões sobre o projeto. E dessa forma, relata-se a seguir alguns os 

depoimentos de duas  professoras que participaram do Programa Território do Brincar. 

Professora Antonieta: “Eu acho que a Renata nesta proposta do Território, ela abriu uma janela bacana 

né pra(sic)  gente olhar pra fora, pra  gente olhar pra esse mundo do Brasil né tão diferente e ao mesmo 
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tempo olhar para o que nós fazíamos né.”  Com a realização desse projeto, as professoras poderiam 

verificar as brincadeiras presentes no espaço escolar daquelas crianças e como elas enquanto 

educadoras colaboravam para que o brincar acontecesse de forma marcante”.  

Professora Bueno: “Pra muita gente foi arrebatador, porque a gente acha que sabe né? a gente acha 

que sabe, a gente mora em São Paulo, trabalha em uma escola bacana e acha que sabe e sabe nada. O 

Brasil tá aí e ele ainda têm muito a ser descoberto, ainda tem muito a ser refletido ainda tem por 

conhecer, ainda tem por descobrir”. 

Por outro lado, observou-se durante a realização do vídeo, “diálogos com escolas”, a criatividade, a 

parceria e o entusiasmo entre as crianças. Isso porque o brincar livre, permite que elas usem a 

imaginação para criar e recriar suas brincadeiras, sem precisar de monitoramento. Permite também a 

descoberta da natureza e seus elementos como, por exemplo, quando são colocadas em contato com 

a água e a terra, como revela uma professora de nome não identificado no vídeo que afirma: “você 

ver o quanto as crianças estão de fato brincando, né? E quando elas estão brincando e produzindo 

brincadeiras, novas brincadeiras, brincadeiras aliadas à cultura da região onde ela se encontra né? 

Então acho que o território do brincar vem para trazer essa potência que as crianças brincam sim e 

brincam muito. Vale a gente aceitar essa brincadeira e descobrir que brincadeira é essa que está sendo 

inventada a cada dia.” 

Face a esses depoimentos, conclui-se que é por isso, que as crianças quando estão livres para 

aproveitar o momento da diversão, sem um tempo determinado e um espaço pré-estabelecido,  vivem 

cada momento como se fossem únicos e aprendem de forma significativa com essas brincadeiras.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nos resultados apresentados, conclui-se que o Programa Território do Brincar ajudou a 

melhorar as formas de brincadeiras presentes nessas escolas e fez com que as professoras refletissem 

sobre o brincar livre e sobre a colaboração dessa forma de brincar para as suas práticas pedagógicas, 

como também puderam discernir sobre o tempo, o espaço e a disponibilidade de materiais para que o 

brincar das crianças acontecessem. Além disso, o vídeo em análise foi disponibilizado em rede social, 

o que permite que vários profissionais da educação tenham contato com essas concepções e busquem 

melhorias para seu espaço alfabetizador.  
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INTRODUÇÃO 

O problema da presente pesquisa estruturou-se a partir da constatação feita por duas professoras 

do 2º e do 3º ano do Ensino Médio (EM) de que seus alunos, participantes da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro, apresentavam dificuldades relacionadas a produção de gêneros 

textuais da ordem do argumentar, especialmente o gênero artigo de opinião. A partir dessa 

constatação, surgiram as seguintes problemáticas: (a) segundo as docentes de Língua Portuguesa do 

2º e do 3º do EM, o que os alunos sabem e o que precisam saber sobre o gênero artigo de opinião? 

(b) Quais estratégias são mobilizadas por essas docentes no sentido de ajudarem seus alunos a 

refletirem e superarem dificuldades relacionadas à produção do gênero textual em questão?É válido 

lembrar que aprodução do texto com características do gênero artigo de opinião “prevê uma operação 

constante de sustentação das afirmações realizadas por um especialista no assunto ou uma 

personalidade cuja opinião interessa a muitos, por meio da apresentação de dados consistentes e de 

argumentos bem fundamentados que tenham maior probabilidade de convencer o interlocutor” 

(BRÄKLING, 2000, p.226). Além disso, no que se refere ao contexto de ensino, o artigo de opinião 

é um dos gêneros essenciais para a efetiva participação social, uma vez que desenvolve no aluno a 

competência comunicativa para a plena participação na tomada de decisões de interesse coletivo, 

além de produzir conhecimento(BRASIL, 2002, 1998).  Então, na presente pesquisa, investigaremos 

de que forma duas professoras atuantes no 2º e no 3º ano do EM compreendem a produção do gênero 

textual artigo de opinião produzido pelos seus alunos. De modo específico, analisaremos o que os 

sujeitos participantes da pesquisa indicam como (des)conhecimento de seus alunos sobre a produção 

do gênero artigo de opinião, bem como o que dizem fazer para intervirem nas dificuldades 

apresentadas por eles. Para efetivar as exigências advindas da inserção social da pesquisa, 

realizaremos encontros de formação continuada com as professoras, com o objetivo de explorar 
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sistematicamente a discussão sobre o gênero artigo de opinião e elaborar, a partir das demandas 

explicitadas, planejamentos didáticos que favoreçam a didatização dele. 

METODOLOGIA 

Diante da configuração do nosso objeto de estudo, tomaremos como referência teórica o 

Interacionismo Sociodiscursivo de Bronckart (1999) e as colocações de Schneuwly e Dolz (2004) 

sobre didatização de gêneros. Dialogaremos, também, com Boff, Koche e Marinello (2009) para 

aprofundarmos a reflexão a respeito do gênero artigo de opinião; Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2014), bem como Koch e Elias (2016) e Koch (2011) para discutirmos argumentação. Basearemo-

nos, ainda, em Charaudeau (2009) para explorarmos a questão da sequência argumentativa, e 

Chevallard (2013) para discorrermos sobre transposição didática. Para tratar sobre produção de textos 

no contexto escolar, faremos uso das colocações de Ferrarezi Júnior e Carvalho (2015), B. Marcuschi 

(2010) e Antunes (2003). Interessa saber, também, que para atingirmos os objetivos traçados na 

pesquisa, obedeceremos a três fases bem definidas: seleção de protocolos de artigo de opinião, 

realização de entrevistas semiestruturadas com os sujeitos da pesquisa e sistematização e reflexão 

crítica do material coletado nas entrevistas. Nessa perspectiva, na fase inicial da pesquisa, cada 

professora selecionará cinco protocolos de artigo de opinião, de modo que não serão feitas exigências 

do pesquisador sobre o que deve ou não constar no texto produzido pelos alunos. Na segunda fase, 

será realizada uma entrevista individual com cada professora através do recurso da audiogravação, 

onde elas serão instadas a analisar nos protocolos de artigo de opinião desenvolvidos pelos seus 

alunos questões referentes ao contexto de produção do gênero, ao plano global e, ainda, questões 

inerentes ao estilo de composição do texto que apresenta as características do gênero já citado. Na 

última fase, será feita a sistematização das informações coletadas através das entrevistas e o 

entrecruzamento dessas informações com a materialidade linguística dos textos produzidos pelos 

alunos dos sujeitos da pesquisa, além do referencial teórico por nós utilizado. É pertinente ressaltar 

que a análise dos dados coletados será qualitativa e utilizará as técnicas de análise de conteúdo 

segundo Bardin (2009). No que se refere à contribuição social deste trabalho, realizaremos formações 

continuadas com as professoras, uma vez que pretendemos ajudá-las a compreender de forma 

sistemática o que é o texto que apresenta características do gênero artigo de opinião e de que forma 

elas podem mediar a produção dele no contexto escolar.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da investigação estarão, a priori, estruturados nas seguintes categorias: “compreensão 

docente”, em que analisaremos o modo como as professoras compreendem o que os alunos sabem e 

o que não sabem a respeito do artigo de opinião; e “intervenção docente”, que diz respeito a forma 

como as docentes interferem no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos na tentativa de 

colaborar com superação das dificuldades apresentadas.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É evidente o caráter inovador desta pesquisa, uma vez que, nos preocupamos com a compreensão 

docente sobre o que os alunos sabem e o que eles precisam saber a respeito do gênero artigo de 

opinião. Além disso, fica claro que a inserção social da mesma contribuirá significativamente com o 

processo de ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa, uma vez que nos encontros de formação 

continuada com as professoras, exploraremos, sistematicamente, a discussão sobre o gênero artigo de 

opinião e elaboraremos, a partir das suas demandas explicitadas, planejamentos didáticos que 

favoreçam a didatização do referido gênero. 
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INTRODUÇÃO 

De maneira geral, a etnobiologia pode ser definida como o estudo das relações estabelecidas 

entre grupos humanos e o ambiente que os cerca, ou seja, é uma área de conhecimento que une 

competências do meio cultural e biológico das pessoas (ALBUQUERQUE; ALVES, 2014). 

Nessa perspectiva a etnobiologia, juntamente com outras áreas de pesquisas científicas, tem 

discutido a importância da valorização dos conhecimentos tradicionais construídos entre diferentes 

culturas humanas, onde estas discussões precisam também ser pensadas no âmbito da construção de 

políticas públicas educacionais. Os conhecimentos tradicionais são saberes construídos por 

comunidades tradicionais referentes à suas experiências cotidianas. De acordo com Brasil (2011), 

povos que detém esse tipo de conhecimento são as comunidades indígenas, quilombolas, 

caatingueiros, praeiros, entre outras. 

No caso da Educação Escolar Quilombola, que consiste em uma modalidade de ensino 

vinculada a educação básica (BRASIL, 2012), trata-se de uma política pública educacional, cujo 

movimento é de afirmação e valorização de saberes históricos e culturais secularmente ausentes no 

currículo escolar. 

Desta forma, para uma melhor compreensão acerca da etnobiologia no âmbito educacional, 

especificamente no ensino de ciências voltada a Educação Escolar Quilombola na educação básica, 

foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de responder a duas perguntas centrais: a) De 

que forma a etnobiologia pode contribuir para a prática do professor de ciências na educação 

quilombola, de modo a relacionar os conhecimentos tradicionais dos alunos com os conhecimentos 

científicos em sala de aula?b) Em que sentido as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola incentiva o professor a considerar o conhecimento tradicional dos estudantes no 

processo de ensino e aprendizagem? 
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Assim, este estudo teve a intenção de fomentar reflexões e discussões a respeito da 

etnobiologia na Educação Escolar Quilombola, enfatizando a diversidade cultural e a importância 

dacontextualização do conhecimento tradicional do aluno proposto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais como uma política pública educacional especializada para a modalidade de ensino em 

comunidades quilombolas. 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa constitui-se de uma revisão bibliográfica realizada por meio de uma 

abordagem qualitativa, que foi desenvolvida entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017 na qual 

realizaram-se consultas a livros, bases para acessar periódicos com artigos científicos, dissertações e 

documentos legais. 

Além de consulta a capítulos de livros sobre o tema, a busca foi realizada nas bases de dados 

online: Scielo, Google Acadêmico e Banco de Teses e Dissertações da CAPES utilizando a associação 

das seguintes palavras-chave: “etnobiologia”, “educação”, “ensino de ciências”, “Educação Escolar 

Quilombola” e “Políticas públicas”, sendo consideradas apenas as bibliografias publicadas em língua 

portuguesa. 

Foi realizada uma busca sobre produções referentes à etnobiologia na educação tendo o 

objetivo de identificar possíveis relações deste campo de pesquisa com a educação formal, 

especificamente com a modalidade de ensino em comunidades quilombolas. Na busca inicial foram 

considerados os títulos e os resumos das literaturas para a seleção de prováveis trabalhos de interesse 

usando as palavras-chave mencionadas anteriormente. Além disso, foram considerados arquivos com 

temáticas sobre a educação escolar quilombola como política pública educacional e sua respectiva 

diretriz curricular. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante da necessidade de reconhecimento das comunidades quilombolas como povos 

tradicionais, surge à discussão de uma Educação Escolar Quilombola, que precisa ter como referência 

os valores sociais, culturais, históricos e econômicos de tais populações. Nesse aspecto, a escola deve 

se tornar um espaço educativo que efetive o diálogo entre conhecimento escolar e a realidade local, 

tendo seus princípios nos conhecimentos tradicionais do estudante, que, através de sua inserção na 

educação formal, valorizamos de certa forma o desenvolvimento sustentável, o trabalho, a cultura, a 

luta pelo direito a terra e ao território, inclusive no reconhecimento e preservação da biodiversidade 

que é possível observar nessas comunidades (BRASIL, 2011). 
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Em outro sentido, vale ressaltar que as políticas públicas destinadas às comunidades 

quilombolas são importantes para reverter à situação de vulnerabilidade presente nesse território, 

impondo e excluindo o acesso a seus direitos, entre eles, a valorização de seus conhecimentos na 

educação formal. 

Acredita-se então, que seja preciso haver maior planejamento e aplicação de práticas 

educativas que contribuam para a formação do professor no que diz respeito à etnobiologia no ensino 

de ciências voltada a modalidade de ensino em comunidades quilombolas, objetivando uma 

sensibilização para o diálogo intercultural nas práticas pedagógicas de sala de aula, em particular, 

sobre o que Baptista (2007) expõe acerca da relação entre os conhecimentos etnobiológicos e 

científicos que precisam ser trabalhados no ensino de ciências, contribuindo também, para a 

valorização das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola como uma 

política pública educacional. 

Além disso, é necessário que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola seja um documento de conhecimento dos professores que lecionam neste âmbito, tendo 

em vista que muitos não têm conhecimento acerca da proposta das diretrizes, tornando-as distantes 

dos docentes e ao mesmo tempo, da própria comunidade na qual se encontra inserida a escola. 

É neste sentido que se reflete sobre a importância da inserção de estudos etnobiológicos na 

educação quilombola, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola como uma política pública educacional destinada a esta modalidade de ensino e que tem 

muito a contribuir para escola, especificamente para os professores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da abordagem discutida, percebe-se a necessidade de ampliar essa discussão, na 

perspectiva de garantir que as políticas públicas sobre a educação escolar quilombola possam ser de 

fato concretizadas, e que os professores tenham habilidades e oportunidades de desenvolver práticas 

que valorizem o conhecimento tradicional dos alunos, contribuindo para um processo de ensino e 

aprendizagem sensível a diversidade cultural presente em sala de aula. Porém, reconhecemos que esta 

política pública educacional não deve estar voltada apenas para prática docente, e sim, para todo o 

âmbito escolar. 

Em princípio, este estudo aponta para a necessidade da valorização e contextualização dos 

conhecimentos tradicionais dos alunos quilombola para o processo de ensino e aprendizagem de 

ciências e para formação do professor, disponibilizando reflexões alternativas para melhorias da 
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prática docente. De toda forma, a intenção é lançar bases que estimule professores e outros 

pesquisadores a desenvolver investigações no contexto da educação formal sobre a presente questão, 

considerando suas práticas pedagógicas em um contexto etnobiológico. 

Portanto, essa pesquisa demonstra a necessidade de realização de novos estudos 

etnobiológicos desenvolvidos na perspectiva de contribuir com a educação formal, inclusive quando 

se trata da Educação Escolar Quilombola, de maneira que também venha contribuir na formação do 

professor, havendo uma sensibilização com relação àdiversidade cultural existente nas salas de aula, 

pois os alunos dispõem de conhecimentos pautados em suas experiências que, se relacionados com o 

conhecimento científico, pode trazer melhorias ao ensino de ciências. 
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INTRODUÇÃO 

As ciências naturais têm evoluído nas últimas décadas construindo novos camposde 

conhecimento: as etnociências. No âmbito das etnociências surge a etnobiologia, que de acordo com 

Albuquerque e Alves (2014) é o estudo das relações estabelecidas entre grupos humanos e o ambiente, 

unindo competências que integram o universo cultural e biológico das pessoas. 

Os estudos relacionados a etnobiologia, em sua maioria, tem o objetivo de investigar 

conhecimentos oriundos de distintas comunidades, entre elas as comunidades consideradas 

tradicionais, que de acordo com Brasil (2011) podem ser exemplificada como as comunidades 

indígenas e quilombolas. 

No caso de comunidades quilombolas, quando se fala em educação, faz-se necessário reportar 

as questões queformalizaram aeducação escolar entre quilombolas. Esta formalização se deu a partir 

da elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, 

estabelecidas pela Resolução nº 8 de 20 de novembro de 2012(BRASIL, 2012). 

Por sua vez, a educação escolar em comunidades quilombolas deve caminhar na perspectiva 

da valorização dos conhecimentos construídos nas práticas cotidianas dos alunos, onde este 

conhecimento precisa ser considerado no processo de ensino e aprendizagem desses estudantes. Neste 

sentido, o ensino de ciências traz uma oportunidade para que o professor trabalhe com os alunos o 

contexto no qual eles vivem, oferecendo-lhes momentospara compreender como ocorrem os 

fenômenos naturais ao seu redor e no interior de sua cultura. 

Assim, o objetivo da presente pesquisa é avaliar as concepções de professores de ciências de 

uma escola inserida em uma comunidade quilombola a respeito da valorização do conhecimento 

prévio dos alunos no contexto escolar, visando melhorias para o ensino de ciências, por meio do 

diálogo intercultural, e contribuindo para a formação de professores que sejam sensíveis a diversidade 

cultural existente dentro das escolas. 
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METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa, localizada na 

comunidade quilombola de São Lourenço, em Goiana-PE. Como sujeitos da pesquisa participaram 

os dois professores de ciências (P1 e P2) que no período do estudo lecionam nos anos iniciais do 

ensino fundamental (4º e 5º ano). Os docentes assinaram o Termo de Concentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) tendo sido, o projeto de pesquisa, submetido e aprovado pelo Comiê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Pernambuco por meio do número CAAE 68695217.5.0000.5207. 

Usou-se como instrumento para coleta de dados um questionário para entrevista 

semiestruturada com os professores. A entrevista foi realizada por meio de um roteiro contendo quatro 

questões (tabela 1), com propósito de identificar quais as considerações dos docentes no que se refere 

a utilização do conhecimento dos alunos quilombola no ensino de ciências. 

Tabela 1- Questões utilizadas nas entrevistas com osprofessores de ciências do 4º e 5º ano. 

Questões utilizadas nas entrevistas com os professores 

1- O que você entrende por conhecimentos prévios? 

2- Você utiliza os conhecimentos prévios dos alunos nas aulas de ciências? 

3- Você acha que no ensino de ciências, os conhecimentos prévios dos alunos contribuem 

no processo de ensino aprendizagem? 

4- Você acha possível fazer uma interligação entre os conteúdos dos livros didáticos e a 

realidade dos alunos? 
Fonte: Autores (2017). 

Para análise dos dados foram consideradas as contribuições de Bardin (2009) no que se refere 

a análise de conteúdo havendo também, considerações reflexivo-críticas sobre a materialidade dos 

dados coletados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio das entrevistas realizadas, foi possível perceber que os docentes identificam como 

conhecimentos prévios os saberes que os estudantes “[...] trazem de casa”(P1), ou seja, os 

conhecimentos que eles constroem em “[...] relação a vida, a cultura”(P2). Ausubel (2003) 

considera como conhecimento prévio o conjunto de conhecimentos procedimentais, afetivos e 

contextuais que se encontram configurados na estrutura cognitiva prévia do aluno. Assim, notamos 

que os professores possuem uma concepção adequada sobre conhecimentos prévios. 

Em relação ao fato dos professores utilizarem ou não os conhecimentos dos alunos nas aulas de 

ciências, percebe-se em seus discursos que tais conhecimentos são considerados em suas práticas 

pedagógicas, porém, de forma superficial, não havendo uma metodologia direcionada a sua 

contextualização nas aulas de ciências. 
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“Geralmente sim! Quando a gente passa do conhecimento comum. Quando a gente 
está estudando o corpo humano, então perguntamos aos alunos: como é o nome 

dessa parte? Os alunos respondem: - Isso aqui é a canela professor... Então pra 

ver... do contexto prévio pra um contexto mais cientifico, mais próximo da 
realidade” (P2). 

Desta forma, ao serem questionados: Você acha que no ensino de ciências, os conhecimentos 

prévios dos alunos contribuem no processo de ensino aprendizagem?Suas respostas revelam que: 

“Olhe... certeza que sim. Agora eu não sei muito bem o que, mas com certeza sim, 
porque eu nunca tive formação para trabalhar em uma comunidade 

quilombola”(P1). 

 
 “Ensino de ciências e o conhecimento prévio?Sim, com certeza!" (P2). 

Conforme ressalta Brasil (2013) os estudos sobre a realidade das comunidades quilombolas 

brasileiras precisam estar presentes no processo de formação inicial e continuada dos professores. 

Entretanto, é possível notar que mesmo não havendo momentos de formação destinada a esses 

docentes, os mesmos consideram importantes os conhecimentos dos alunos, respeitando-os e 

reconhecendo que há, de fato, aprendizagem no contexto não formal. 

Além disso, os professores consideram que os conhecimentos prévios dos alunos podem ser 

interligados com os conhecimentos científicos, entre eles, os disponibilizados nos livros didáticos. 

Quando questionados: Você acha possível fazer uma interligação entre os conteúdos dos livros 

didáticos e a realidade dos alunos? 

“Com certeza. Isso sim. Com certeza!” (P1). 

“É preciso... é preciso acontecer isso” (P2). 

Desta forma, sabemos que os docentes reconhecem a importância dos conhecimentos 

tradicionais construído na comunidade e que é possível relaciona-los com os conhecimentos 

científicos disponibilizados nos livros didáticos, porém precisam contextualiza-los em suas práticas 

pedagógicas assim como proposto pelas Diretrizes Curriculares para a Educação Escolar Quilombola 

(BRASIL, 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As entrevistas realizadas com os docentes revelaram que, mesmo sem trabalhar efetivamente 

com os conhecimentos tradicionais dos alunos em sala de aula, os professores reconhecem sua 

importância no processo de construção dos conhecimentos científicos dos alunos quilombolas. 

Portanto, acredita-se que seja preciso haver momentos de planejamento e aplicação de práticas 

educativas que contribuam para a formação do professor no que diz respeito à etnobiologia no ensino 
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de ciências voltada a modalidade de ensino em comunidades quilombolas, objetivando uma 

sensibilização para o diálogo intercultural nas práticas pedagógicas de sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi aprovado pela Lei nº 8.069 de 13 de julho 

de 1990. Desde então, crianças e adolescentes passaram a ser considerados sujeitos de direitos, com 

prioridade absoluta em seu atendimento e proteção integral, por parte da família, do Estado e da 

sociedade.  

O princípio é pertinente à sociedade atual no que diz respeito aos atos que comprovam 

inúmeros casos de violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Diariamente nos 

deparamos com situações em que crianças e adolescentes têm seus direitos violados, como, por 

exemplo, o direito à educação. Esse é um direito que, independe de raça, cor, sexo ou religião, é 

garantido pelo ECA, que se situa na esfera de políticas públicas, a fim de contribuir para as melhorias 

significativas da educação brasileira. 

A Lei nº 11.525, de 25.05.2007,a qual acrescenta o § 5o ao artigo 32 da LDB, dispõe que o 

currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, observando a produção e distribuição de material didático adequado, 

tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Partindo da compreensão de que está ocorrendo um interesse maior pela implementação desse 

conteúdo em diferentes espaços da sociedade e que a escola é chamada a refletir com os seus alunos 

o sentimento de uma cultura cidadã, emerge cada vez mais a necessidade de consolidação dos direitos 

das crianças e dos adolescentes.Nesse contexto, o problema que inspirou esse estudo circunscreve-se 

em torno da seguinte questão: Como os alunos do 9º ano da rede municipal de Nazaré da Mata 

concebem os direitos preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente? 

Para a realização da pesquisa, o objetivo geral consiste em investigar como os adolescentes 

do 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de Nazaré da Mata concebem os direitos 
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preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para atingir essa finalidade, partimos dos 

seguintes objetivos específicos: 

- Identificar a concepção dos alunos do 9º ano do ensino fundamental acerca dos direitos da 

criança e do adolescente; 

- Verificar o nível de conhecimento dos alunos do 9º ano do ensino fundamental acerca do 

Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- Discutir com base na resposta dos alunos se há conteúdos sobre os direitos da criança e do 

adolescente nas atividades escolares.  

METODOLOGIA 

A pesquisa foi caracterizadacomodescritiva através da elaboração e aplicação de um 

questionário a 50 estudantes do 9º ano de duas escolas públicas do município de Nazaré da Mata-PE. 

No que se refere à abordagem metodológica, foi adotada a qualitativa, com ênfase na compreensão e 

na interpretação, a partir dos significados das respostas dadas pelos informantes, correlacionando com 

a revisão da literatura.Os alunos responderam a 10 questões que suscitaram a reflexão desses 

educandos e possibilitaram a discussão acerca do protagonismo infantil estimulado ou não no 

ambiente escolar. 

Por intermédio das respostas dos informantes validamos o presente trabalho, com o intuito de 

discutir como os alunos que fazem parte da rede pública do município de Nazaré da Mata têm recibo 

informação sobre o ECA e os direitos da criança e do adolescente. Essa discussão justifica-se em 

decorrência da acanhada empregabilidade do ECA como mecanismo pedagógico nas formações 

continuadas do sistema educacional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Percebeu-se que não há vivências com os direitos da criança e do adolescente nas atividades 

escolares. Certamente os alunos da rede municipal não tiveram ainda acesso ao ECA. Os preceitos 

contidos no ECA devem ser trabalhados com os alunos pelos professores das disciplinas já existentes, 

não havendo a necessidade da criação de uma nova matéria só para tratar desse tema, pois perpassa 

os temas transversais. Essa é uma maneira efetiva de fazer que as crianças e os adolescentes se 

apropriem do conhecimento sobre seus direitos, a fim de exercer criticamente a cidadania. Esta 

reflexão conduz ao conceito de interdisciplinaridade, que segundo Thiessen (2007) é: 

Um movimento que acredita na criatividade das pessoas, na complementaridade dos 

processos, na inteireza das relações, no diálogo, na problematização, na atitude crítica 
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e reflexiva, enfim, numa visão articuladora que rompe com o pensamento disciplinar, 

parcelado, hierárquico, fragmentado, dicotomizado e dogmatizado que marcou por 

muito tempo a concepção cartesiana de mundo (THIESSEN, 2007, p. 553). 

No último quesito os informantes responderam a seguinte pergunta: Que sugestões você daria 

para que os direitos das crianças e dos adolescentes fossem garantidos? As respostas revelaram que 

alunos não têm a prática de participarem das decisões da escola, pois 17 (dezessete) deles não 

trouxeram sugestão. Igualmente 07(sete) se utilizaram da expressão “não sei”. Já uma informante 

sugeriu: “escuta mais as crianças e procura as leis”. Fica evidente na fala dessa informante o desejo 

de ter mais espaço para expressar as suas inquietações, os seus medos e os seus anseios. Tudo leva a 

crer que falta a prática do diálogo como uma forma de exercício da cidadania. A escola necessita estar 

habilitada para ouvir, para acatar sugestões de seu alunado e toda comunidade escolar. 

Segundo Digiácomo e Digiácomo (2013), quando a lei fala em igualdade de condições para o 

acesso e permanência, está também implícita a necessidade de uma “adaptação” da metodologia de 

ensino aos novos tempos, de modo que a educação atenda as “necessidades pedagógicas” específicas 

do alunado, tal qual previsto no art. 100, caput, do ECA, dentre outras normas legais: 

 

Oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na 

companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus 

pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da 

medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente 

considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 1º e 

2º do art. 28 desta Lei(DIGIÁCOMO & DIGIÁCOMO, 2013, p. 138). 

 

Por conseguinte, coloco em pauta que a cidadania infanto-juvenil ainda não está devidamente 

respeitada pela sociedade, pois há a necessidade urgente de que a legislação seja cumprida, 

assegurando às crianças e aos adolescentes o direito à voz e à vez.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode-se deduzir que o trabalho educativo, ligado às questões dos direitos da criança e do 

adolescente, exige de todos os envolvidos não só um posicionamento questionador da realidade, mas 

também um trabalho que busque permitir que diferentes disciplinas possam, sem perder suas 

especificidades, englobar o conteúdo do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Neste sentido, após as constatações de que a concepção dos alunos em relação aos direitos 

preconizados no ECA é deficitária, é preciso que o Sistema de Educação revise a relevância de 
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melhorar o uso do ECA, de maneira sistemática, nas formações continuadas de seus profissionais. Do 

mesmo modo, é recomendável que o Conselho Municipal de Promoção e de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Nazaré Mata –PE invista mais no cumprimento da Lei Federal nº 

11.527/07 nas escolas da rede municipal. A resolução do CONANDA nº 116/2006, que dispõe sobre 

os Parâmetros para a Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências, apresenta os parâmetros como: 

 

Órgãos deliberativos da política de promoção dos direitos da criança e do adolescente, 

controladores das ações, em todos os níveis, de implementação desta mesma política 

e responsáveis por fixar critérios de utilização e planos de aplicação do Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA, 2006). 
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INTRODUÇÃO 

As demandas contemporâneas têm direcionado o debate social para as intervenções que 

perpassam o que antes era discutido enquanto paradigmas atemporais da sociedade, para o que hoje 

se estende como violações dos direitos humanos e do descumprimento das leis. Isto pensado 

historicamente pelo prisma nacional, pois o alcance desses temas é de cunho universal, tendo em vista 

sua pauta plural e incessante, com acontecimentos cada vez mais frequentes, especialmente, na 

realidade conjuntural brasileira. 

 O universo escolar há muito tempo tem chamado atenção da sociedade, no sentido que 

é,especialmente, na família, ou no convívio familiar que se deve priorizar a educação individual e 

coletiva dos sujeitos, a partir da comunidade e dos seus respectivos grupos de inserções. Entretanto, 

esta tomada de consciência não deve ser entendida como um furtar-se das demandas pensadas para a 

educação, outrossim, é uma proposta para que a família enquanto primeiro grupo social, assuma seus 

papeis, priorizando a forma como pode educar os seus filhos(as), considerando, que a formação deve 

acontecer por meio da interação recíproca, com desdobramentos no universo escolar.  

 O cenário mundial traz em seu arcabouço histórico uma intolerância étnica racial e sobre as 

peculiaridades da diversidade humana que perpassa o que antes a sociedade acostumou-se a chamar 

de chistes ou mesmo “coisa de criança”. O que se vê são seres humanos tendo sua liberdade violada, 

assim como seus direitos paritários sendo cada vez mais rechaçados. Na organização de alguns grupos 

da sociedade ocidental, os indivíduos foram separados pelo prisma do sim e do não Cristão; do ser 

Erudito; pela supremacia de uma raça Ariana; segregação da raça Negra; enfim, não faltaram motivos 

e fatos para que se justificassem o ser opressor e o ser oprimido. As evasões de divisas e o lugar do 

poder aliado ao suposto saber, arbitrário e arbitrado por muitos, foram ao longo da história ganhando 
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proporções insustentáveis, e isso se justifica na necessidade de se voltar para o entendimento que não 

mais será possível nos entendermos enquanto humanos se de fato não aprendemos a nos comportar 

como tal. 

Sem a classificação, não é possível falar de milhões de espécies de animais do universo 

conhecido. Apenas, no seio da espécie homo-sapiens (homo sábio), a que pertencemos, somos 

hoje cerca de 6 bilhões de indivíduos. Nessa enorme diversidade humana que somos, da mesma 

maneira que distinguimos o babuíno do orangotango, não podemos confundir o chinês com o 

pigmeu da África, o norueguês com o senegalês, etc (MUNANGA, 2003. p. 03) 

 Para o sociólogo, professor, Dr. Kabengele Munanga, a classificação das espécies se faz 

necessário para que se possa avançar na compreensão plural dos indivíduos, e esta diversidade precisa 

ser acatada e respeitada como significação e pertencimento, onde o contrário disso é uma regressão 

ao seu objetivo primeiro. Para Munanga, “A diversidade genética é absolutamente indispensável à 

sobrevivência da espécie humana”. O autor não traz, no entanto que a diversidade traga em si um 

rechaço da espécie, por uma classificação, mas, sobretudo, propõe que seja observado o conhecimento 

necessário para a compreensão do avanço multicultural das civilizações. 

 A reflexão acerca da temática levou-nos a elaborar uma oficina que trouxesse um debate das 

diversidades que se justifica a partir das demandas contemporâneas entre a sociedade e a educação, 

tendo como objetivo, ampliar o debate acerca da diversidade humana, discutida e ressignificada no 

universo escolar, com o objetivo ainda de promover e garantir os direitos equânimes do sujeito 

individual, pensado por sua necessidade essencialmente coletiva. 

METODOLOGIA 

Enquanto proposta metodológica, esta oficina irá constitui-se em um debate ampliado, com 

intencionalidade de produção em tempo real de sua realização, onde serão problematizadas as 

questões relacionadas à temática: Uma Discussão Acerca das Diversidades: Gênero E 

EducaçãoÉtnico Raciais, tendo o universo escolar enquanto espaço para mediação e aprendizagem. 

Ainda será proposta a realização e produção de um depoimento em formato de vídeo, dos (as) 

participantes da oficina, a fim de garantir um produto final que possa ser utilizado no âmbito 

acadêmico. Tomam-se como aporte teórico os autores: Munanga (2003), Sacristán (1998), dentre 

outros teóricos que trabalham o contexto da família e a educação como processo de promoção e 

garantias dos direitos equânimes. Espera-se enquanto público alvo, estudantes, profissionais da 

educação e demais pessoas que tiverem interesse em discutir questões tão emergentes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A compreensão e reconhecimento sobre a educação não está alheia aos processos de 

transformações dos sujeitos sociais, respeitando suas diversidades e peculiaridades, tem se justificado 

por seu intenso trabalho em promover no universo escolar um amplo debate sobre a diversidade 

humana. Entendendo assim, que a personalidade do sujeito dar-se por muitos fatores, que irão 

subsidiar os comportamentos da pessoa humana, que se ampara em suas condições existenciais, que 

não são fixos e não devem ser enquadrados por um único viés, desconsiderando toda a pluralidade 

que deve ser continuamente discutida em todos os espaços de aprendizagem. 

A função da escola, concebida como instituição especificamente configurada 

para desenvolver o processo de socialização das novas gerações, aparece 

puramente conservadora: garantir a reprodução social e cultural como 

requisito para a sobrevivência mesma da sociedade. (SACRISTÁN. 1998, p. 

14) 

Nesse sentido, espera-se que ao término dessa discussão, que os profissionais de educação que 

participarão da oficina proposta, tenham condições, amparadas no que preconiza os parâmetros 

educacionais, sobre a Lei 10639/03, que estabelecem as Novas Diretrizes Curriculares para o Estudo 

da História e da Cultura Afro-Brasileira; sobre a resoluções 018/2002 e 01/99 do Conselho Federal 

de Psicologia, que estabelece normas de atuação para os psicólogos (as) em relação ao preconceito e 

a discriminação racial e as normas de atuação para os profissionais em relação a orientação sexual, 

ampliem o debate em suas vivências em sala-de-aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A contemporaneidade trouxe para os entendimentos sociais construtos que aproximam a 

realidade do universo fantasiado, muito embora ambos sejam importantes e necessários para a 

compreensão do sujeito inteiro a partir de sua singularidade. Vista disso foi à oferta ao longo da 

história, a evolução a partir das várias ciências e teorias, bem como sua contribuição fundamental 

para que se pense em compreender as especificidades do sujeito.  

Espera-se que o público participante possa, ao final da oficina, compreender que toda forma 

de discriminação, além de criminosa é desrespeitosa, e que aparecem exatamente no contexto onde 

não damos conta quando agredimos, sempre adjetivamos esta agressão como sendo fruto de uma 

“simples brincadeira”, e tratamos logo em apontar a própria vítima como uma pessoa incapaz de 

diferenciar uma “brincadeira” banal de uma “agressão”. Mas a grande pergunta também nos aparece 

em gênero enquanto resposta: O direito que me assiste, também assiste ao outro?!  

O art. 205 da CF define: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
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visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (PERES, 2008, p. 09). 

 Nesse sentido, é preciso entender que os direitos fundamentais não devem fazer concessões 

de gênero, relação étnica racial, bem como nas políticas e práticas educacionais, etc. E ainda, é preciso 

entender e fazer jus que o direito de uma pessoa não acaba para que o direito da outra pessoa se inicie, 

outrossim, os direitos devem caminhar juntos. Considerando todas as questões aqui propostas, 

problematizadas e debatidas, espera-se portanto, que tenhamos contribuído efetivamente para sua 

reflexão e entendimento, ampliando e promovendo uma ressignificação das práticas pedagógicas dos 

(as) participantes dessa oficina. 
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INTRODUÇÃO 

A didática, enquanto principal ramo de estudo da pedagogia, tem como objetivo central de estudos e 

de práticas as relações entre as formas de ensino e aprendizagem e os desafios da docência na sociedade 

(BARBOSA; FREITAS, 2017). A didática tem um valor essencial para o exercício da docência. Ela 

desempenha um papel significativo na formação do educador, estabelecendo estratégias de ensino 

destinadas a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica, do ensino e da aprendizagem. 

Nesta perspectiva, o interesse para realização da atual pesquisa veio através do seguinte problema: 

Qual o significado da disciplina didática para os alunos do 4º período do curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade de Pernambuco (Campus Mata Norte) e para a professora da disciplina? 

Desta forma, o objetivo da presente pesquisa foi investigar o significado atribuído à disciplina didática 

pelos alunos do 4º período do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de Pernambuco 

(Campus MataNorte) e, também, pela professora da disciplina. 

METODOLOGIA 

Trata-sedeumapesquisadenaturezaexploratóriaeabordagemqualitativa, seguindo os pressupostos 

metodológicos da pesquisa-ação (RICHARDSON, 2013). 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram observação participante e questionário para 

entrevistasemiestruturada. 17 alunos do 4º período do curso de Licenciatura em Matemática e a docente da 

disciplina de didática foram os sujeitos desta pesquisa 

A investigação se deu por meio das seguintes fases: 1ª fase – observação de uma aula de didática; 2ª 

fase – realização de entrevista semiestruturada com os alunos do 4º período do curso de Licenciatura em 

Matemática e a professora responsável pela disciplina e 3ª fase – análise de conteúdo do material coletado 

e discussão reflexivo-crítica. 
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A entrevista com os discentes foram realizadas por meio dos seguintes questionamentos: 1º) Qual a 

importância da disciplina didática da Matemática para a construção do seu conhecimento no curso de 

Licenciatura emMatemática? 2º) Você se identifica com a disciplina didática da Matemática, ou acredita 

que ela poderia ser dispensada do seucurrículo? 3º) Qual o seu nível de interesse pelas aulas de didática 

daMatemática? 4º) A forma como a professora articula os fundamentos da didática com os conhecimentos 

específicos de sua área contribui, efetivamente, para a sua formaçãoprofissional? 

Para a professora da disciplina didática foram feitos os seguintes questionamentos: 1º) Qual a 

importância da disciplina didática da Matemática para a construção do conhecimento no curso de 

Licenciatura emMatemática? 2º) Quais os desafios da disciplina didática no curso deMatemática? 3º) 

Como a Sra. articula os saberes específicos do campo da Matemática com os fundamentos dadidática? 

Em relação à análise dos dados coletados, foi utilizado o procedimento de análise de conteúdo 

definido por Bardin (2009). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio da observação da aula de didática na turma estudada, foi diagnosticada a necessidade de 

pesquisar sobre os significados atribuídos a disciplina, pois os graduandos, em sua maioria, relacionavam-

se bem com a mesma em momentos de aula. Nesta perspectiva, decidimos considerar o significado atribuído 

a disciplina de didática como objeto de estudo. 

Em relação às entrevistas, os discentes destacam dois elementos que são importantes na disciplina de 

didática: o ensino, tendo sido considerado por 58,8% dos graduandos, seguido pelo conhecimento com 

41,2%. Um dos sujeitos afirmou: “[A disciplina didática] É de grande importância para o meu 

conhecimento no curso de Licenciatura em Matemática para a minha formação profissional como 

professora e na construção da identidade docente”. 

Quando questionados sobre a identificação deles com a disciplina didática, 53% se identificam com 

a disciplina, 17,6% não se identificam e 29,4% não se posicionaram acerca desta questão. Os alunos 

apresentaram respostas como: “Me identifico e acredito que não pode ser dispensada do currículo.”, “Não 

me identifico muito, porém, acho importante o estudo dela no nosso currículo”. 

Ao serem perguntados sobre o nível de interesse pelas aulas de didática no curso de Licenciatura em 

Matemática, os alunos deram as seguintes declarações: “Nível máximo.”; “Não me identifico muito, 

porém, acho importante o estudo dela no nosso currículo.”; “Para mim é muito interessante aprender o 

que essa disciplina pode oferecer, pois após aprender posso aplicar em minhas aulas”. Neste 

questionamento passamos a remeter na seguinte indagação: como pode haver identificação com a 
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disciplina e o nível de interesse ser baixo? Isso é verificável quando 19% dos discentes assumem ter o 

máximo de interesse pela disciplina, ao contrário de 31,6% que apresenta médio interesse e 29,6% mínimo 

de interesse. 

Questionados se a forma como a professora articula os fundamentos da didática com os 

conhecimentos específicos da matemática contribuem, efetivamente, para a formação profissional do 

discente, alguns alunos responderam: “Sim, assim contribui na minha futura prática pedagógica na minha 

área.”; “Sim! Os conteúdos abordados pela professora traz (sic) uma visão clara e específica na área 

que pretendo atuar”. Logo, a materialidade linguística dos discursos proferidos pelos sujeitos da pesquisa 

confirma que o trabalho da professora é executado de forma alinhada com a formação docente de 

profissionais que estão em busca da licenciatura em Matemática, onde 100% dos alunos responderam 

positivamente. 

Já a professora, ao ser questionada sobre a importância da disciplina didática para a construção do 

conhecimento no curso de Licenciatura em Matemática, a professora ofereceu a seguinte resposta: “Temos 

que a didática da Matemática é uma das tendências da área da Educação Matemática, tendo como objeto 

de estudo teorias e conceitos voltados ao saber matemático e a prática pedagógica do educando 

matemático, logo é uma disciplina importante no curso de Licenciatura em Matemática”. Esse discurso da 

professora corrobora ao entendimento de que faz muito sentido a disciplina na grade curricular do curso de 

Licenciatura em Matemática.  

Sobre os desafios da disciplina didática no curso de Matemática, a docente nos respondeu que “Como 

“qualquer” disciplina no âmbito pedagógico o principal desafio é articulação com as disciplinas das 

ciências duras que compõem o perfil do curso devido a necessidade dos professores que a ministram 

muitas vezes não terem a formação na Licenciatura. A necessidade de uma articulação entre os campos 

das ciências (matemática) pois de acordo com os teóricos da Didática um princípio básico é que só ensina 

quem sabe os conceitos que se propõe ensinar”. Através desse discurso, fica claro que ela tem 

contribuições importantes a oferecer a seus alunos, uma vez que ela possui conhecimento na área na qual 

a disciplina encontra-se articulada. 

Finalmente, quando questionada sobre como ocorre à articulação dos saberes específicos do campo 

da Matemática com os fundamentos da didática, a professora disse que: “A articulação dos saberes 

específicos do campo da Matemática se articulam com os fundamentos da didática através dos processos 

de contrato didático, transposição didática, engenharia didática, entre outros”. Em outros termos, a 

resposta deixa explícita que a sua própria prática pedagógica pode servir como modelo para seus alunos, 
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porque ela também possui formação em Matemática, portanto, compreende e tem segurança no processo 

de mediação do conhecimento disciplinar, mas também reconhece serem imprescindíveis a sua prática os 

conhecimentos pedagógicos. 

CONCLUSÕES 

É pertinente dizer que, através das questões levantadas e das respostas oferecidas pelos alunos, foi 

possível constatar que, muito embora o curso seja de licenciatura – o que implica na obrigatoriedade de 

disciplinas pedagógicas em cursos de formação específica-, os alunos compreendem a importância da 

disciplina no curso e, até se identificam com ela, todavia eles não se engajam nas atividades propostas como 

deveriam, ratificando assim a ideia de que é preciso que a estes alunos seja apresentado o currículo global 

do curso antes de eles oiniciarem. Do mesmo modo, foi possível perceber que a escolha de docentes que 

também tenham formação no curso específico em que a disciplina será ministrada consiste em uma escolha 

bem acertada, uma vez que ele (a) poderá fazer aproximações do campo do saber pedagógico com o campo 

do saber disciplinar. 

Além disso, é fato relatar que a pesquisa proporcionou momentos de reflexão acerca do objeto 

teórico de investigação e proporcionou a atitude reflexiva sobre a importância da didática nos cursos de 

formação de professores tanto para os discentes/graduandos do curso de Licenciatura em Matemática, 

quanto pela docente da disciplina. 
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UMA EXPERIÊNCIA NA EREM ARQUIPÉLAGO FERNANDO DE 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa no âmbito do Mestrado Profissional em Educação 

PPGE-UPE/PROGEPE Seu objetivo geral foi avaliar a implementação do Projeto  de educação 

ambiental ICMBio na EREM AFN, implementado no ano de 2015 na EREM Arquipélago Fernando 

de Noronha. A mesma se justificou pela necessidade compreender de que maneira a educação 

ambiental formal pode ser implementada quando a escola se encontra numa área protegida. Os 

objetivos específicos da pesquisa foram: 

 Avaliar qualitativamente a aplicação das metodologias de Educação Ambiental 

executadas pelo Projeto ICMBio na EREM AFN; 

 Verificar a inserção de atividades de educação ambiental no currículo escolar 

vinculadas às unidades de conservação, bem como outras possibilidades pertinentes 

ao seu contexto. 

METODOLOGIA  

Esta foi uma pesquisa de abordagem qualitativa que se utilizou de pesquisa-ação-participativa 

em educação ambiental (RICHARDSON, 2003; TOZONI-REIS, 2007). Os dados foram coletados 

dos relatórios das educadoras ambientais do ICMBio e também através de Grupo Focal (Gatti, 2012) 

e trabalhados à luz da análise de conteúdo (Bardin, 2009) que proporcionou o elenco das seguintes 

categorias: participação, avaliação, metodologia e formação do sujeito ecológico.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na categoria participação, obtiveram-se a participação dos estudantes e professores nas 

atividades do projeto, conforme a Figura 2: 
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FONTE: O AUTOR, 2017 

Todos os temas foram trabalhados com uma oficina teórica que acontecia em sala e uma 

expedição ambiental num local relacionado ao tema. Os dados revelam que as oficinas obtiveram 

mais participação que as expedições. A frequência ter sido menor nas expedições pode ter se dado 

a“(...) o fato de ser no contraturno, ajudou a evasão nas expedições do 6º ao 9º ano”. (Praia do 

Bode, GF1). 

Na categoria Metodologia,  uma participante do grupo focal assinalou que “ se as expedições não 

sensibilizaram, certamente as oficinas o fizeram”. No grupo focal foilembrado que “Nas oficinas, 

alguns alunos comentavam:  - eu passo tantas vezes por ali não sabia que tinha isso; ou, - eu nunca 

percebi tais acontecimentos naquele lugar.” Esse mesmo aspecto foi percebido por outro participante 

do grupo  focal: “Muitos alunos se surpreenderam com informações que não sabiam mesmo morando 

há tanto tempo na ilha”  

Na categoria Avaliação, os relatórios demonstraram os resultados dos questionários inicial e 

final que eram aplicados em cada tema trabalhado, conforme a Figura 3: 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 2: DADOS DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 
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FONTE: O AUTOR, 2017 

Além do aproveitamento dos alunos através dos questionários aplicados no início e no final 

dos temas trabalhados demonstrado pelo gráfico, é possível associar outros aspectos advindos do 

projeto voltados para a formação do sujeito ecológico (CARVALHO, 2012).Praia do Sueste afirmou 

que “os alunos se tornam mais críticos e que o poder de liderança deles pode ser trabalhado a favor 

de sua cidadania ambiental” ePraia da Caieira defendeu que “a escola é o maior agente de mudança 

social e seria muito bom se a sociedade contribuísse com ela. 

Praia da Caieira afirmou que a vivência do projeto “aprimorou valores sociais e ambientais”.  

E aqui associamos à formação do sujeito ecológico (CARVALHO, 2012) o que revela o alcance de 

conscientização para atuação cidadã dos educandos frente ao contexto em que se inserem. 

CONCLUSÕES 

As estratégias metodológicas adotadas nesse projeto mostraram-se pertinentes ao 

desenvolvimento do convívio dos estudantes com as UCs de Fernando de Noronha, uma vez que se 

utilizou o triplo enfoque: a educação sobre, no e para o ambiente, explorando o conteúdo de forma 

expositiva, mas complementado por expedições ambientais, explorando na prática e in loco os temas 

abordados. Essas estratégias empoderaram os estudantes para o exercício de sua cidadania ambiental, 

uma vez que as temáticas abordadas eram completamente contextualizadas às UCs locais. Concluiu-

se também que, estando numa área protegida, a escola pode agregar os saberes dos que fazem parte 

do órgão gestor da unidade de conservação no desenvolvimento de seu projeto ou proposta de 

educação ambiental para seus estudantes e comunidade escolar no geral. 

 

ÓRGÃOS DE FOMENTO 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). PROGEPE/UPE. 

FIGURA 3: MÉDIA DE APROVEITAMENTO NOS 

QUESTIONÁRIOS 
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INTRODUÇÃO 

Em que dimensão as Literaturas africanas de Expressão Portuguesa estão sendo vivenciadas 

nas escolas brasileiras? Qual é o real objetivo do ensino de Literatura? O modo pelo qual as práticas 

de ensino do texto literário têm sido estruturadas possibilita a efetiva formação do aluno enquanto 

leitor? Qual é o papel do professor diante destas inquietações? Quais os saberes necessários à 

formação destes profissionais? Estes questionamentos, não raro, estão presentes no imaginário de 

muitos docentes, revelando a multiplicidade de fatores que podem e devem ser considerados em 

relação ao trabalho com o texto literário em sala de aula. 

Nessa perspectiva, este trabalho apresenta as diretrizes de uma pesquisa de caráter qualitativo 

que problematiza, à luz da Estética da Recepção, os aspectos inerentes ao ensino das Literaturas 

africana e afro-brasileira. Ao promover um estudo desta natureza, percebemos que muito pouco foi 

problematizado acerca das Literaturas africanas de Expressão Portuguesa e os consequentes diálogos 

com as produções literárias dos demais países lusófonos. Nesse sentido, esta pesquisa possui uma 

significativa importância por possibilitar a aproximação de traços sociais e revelar o 

compartilhamento de elementos culturais de diversos países integrantes da lusofonia, além de 

fornecer dados valiosos que favorecerão uma intervenção imediata no ensino destes componentes e 

determinarão estratégias de formação para os professores da educação básica. O objeto empírico 

desteestudo é constituído por dois contos, sendo um produzido por escritor africano de país lusófono 

e o outro escrito por autor afro-brasileiro. Vale salientar que os textos literários compartilham a 

mesma temática, a negritude. 

 Diante do acima exposto, os objetivos norteadores deste estudo podem ser assim 

sistematizados: Investigar se os Parâmetros para a Educação Básica do Estado de Pernambuco 

contemplam orientações acerca do ensino das Literaturas africana e afro-brasileira;Investigar se os 
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textos literários africanos e afro-brasileiros são trabalhados em sala de aula, possibilitando o 

reconhecimento do aluno em um grupo cultural específico e colaborando para a sua formação 

enquanto leitor;Estabelecer, à luz da Estética da Recepção, um paralelo entre o modo como os alunos 

da primeira série do Ensino Médio recebem os contos representativos das Literaturas africana e afro-

brasileira que tematizam a questão da negritude;Descrever os desafios que perpassam a prática dos 

professores durante o trabalho com textos literários representativos das Literaturas africana e afro-

brasileira. 

METODOLOGIA 

Este estudo tem sido desenvolvido no Colégio Damas Santa Cristina, localizado na cidade de 

Nazaré da Mata – PE.    Fundado em 1923, a instituição, de caráter confessional católico, é mantida 

pela Associação das Religiosas da Instrução Cristã – ARIC, entidade de direito privado, sediada na 

cidade do Recife – PE.Os sujeitos integrantes do processo investigativo serão os alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, composta por adolescentes com idades entre 13 e 15 anos, oriundos de cidades como 

Paudalho, Carpina, Tracunhaém, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Aliança, Vicência, Itaquitinga e 

Condado, todas localizadas na Zona da Mata Norte de Pernambuco. 

A leitura, a proficiência do leitor, o espaço destinado ao ato de ler no ambiente escolar e a 

formação do leitor, dentre outros aspectos, têm sido objeto de análises nas mais variadas áreas do 

conhecimento. Nesse contexto, é perceptível a importância que o ato de ler permanece 

desempenhando no tempo presente, mesmo diante da supervalorização da imagem em detrimento da 

palavra. Assim, problematizar o ensino de literatura constitui uma tarefa sempre atual. 

Partindo da opção pela adoção de uma abordagem qualitativa, fizemos escolha pelo método 

da pesquisa-ação. Na pesquisa-ação, o pesquisador desempenha uma função ativa e, portanto, 

participativa no processo investigativo. 

Nesse sentido, na análise dos dados, procuramos atender às seguintes categorias de análise: o 

horizonte de expectativas nutrido pelo leitor diante do texto; o tempo histórico, isto é, a relação texto-

contexto; o atendimento às especificidades do gênero conto literário; a contextualização estilística; a 

experiência e/ou os conhecimentos prévios operacionalizados pelo leitor no momento da leitura. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a realização desta pesquisa, esperamos coletar dados que possam ser aplicados na 

realidade imediata do ensino de literatura e, dessa forma, aperfeiçoar a prática com vistas à formação 

do aluno do ensino médio enquanto leitor crítico, além de promover uma discussão acerca das 
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temáticas da negritude, do racismo, da submissão da figura feminina em relação à masculina, da 

violência emocional, física e sexual presentes nos contos integrantes do corpus. Por fim, esperamos 

evidenciar e caracterizar a quebra do horizonte de expectativas do leitor diante dos textos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No contexto histórico atual, presenciamos um significativo aumento do número de estudos 

que problematizam aspectos inerentes à África. Tais estudos centram os seus esforços em diferentes 

aspectos daquele continente, investigando elementos culturais, sociais, econômicos e políticos, dentre 

outros. A atenção destinada à África pode ser entendida, inclusive, “como uma tentativa de buscar 

nossas origens e de compreender a formação cultural do povo brasileiro” (MACHADO, 2012, p.18). 

No entanto, a atual popularidade africana contrasta com o modo pelo qual aquela sociedade 

foi observada durante um período de tempo considerável. Com uma imagem construída através de 

uma ótica discriminatória e estereotipada, a África foi inferiorizada, desconsiderada e retirada do 

centro das discussões. No caso específico das Literaturas africanas de Expressão Portuguesa, uma 

atitude semelhante pode ser comprovada, pois muitos ainda consideram haver certa influência de 

autores brasileiros e portugueses, vistos como influenciadores, sobre os autores africanos, tidos como 

influenciados. 

A escola possui, desse modo, um papel decisivo no processo de quebra de paradigmas. 

Favorecer o trabalho sobre a pluralidade cultural, conforme podemos observar nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), “é permitir que cada aluno tenha a oportunidade de conhecer as suas 

origens e, dessa forma, sentir-se inserido em algum grupo cultural específico” (MACHADO, 2012, 

p. 25). 

Assim sendo, a partir da Lei 10.639/2003, sancionada no dia 9 de janeiro de 2003, o ensino 

de História e Cultura afro-brasileira tornou-se obrigatório para os ensinos Fundamental e Médio. Esta 

ação, por sua vez, assinalou a necessidade de criação de novas diretrizes que garantissem a plena 

efetivação de ações afirmativas para educação das relações étnico-raciais nas escolas brasileiras. 
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INTRODUÇÃO 

Apesar dos avanços e conquistas no campo da educação, os métodos de ensino no Brasil ainda 

estão centrados no tradicionalismo, onde o professor permanece sendo visto como o único detentor e 

transmissor de saberes. Este cenário é conseqüência de diversos aspectos ligados a prática do 

professor em sala de aula, que advém desde a sua formação inicial até a falta de recursos pedagógicos, 

má infraestrutura e ausência de formações continuadas (GATTI, 2010). 

Evidentemente a escola não é o único lugar onde os estudantes aprendem, cada indivíduo 

adquire conhecimentos nos variados meios socioculturais nos quais são parte integrante, sendo 

indispensável a importância do respeito e da tolerância à diversidade de ideias de cada um 

(BAPTISTA, 2014). Todavia, o ensino de ciências, de acordo com Leite e Feitosa (2011), permanece 

caracterizado como conteudista, enciclopédico, e com uma visão tradicional de ensino, onde 

supostamente não é dada a importância devida aos saberes prévios dos estudantes. Assim, este 

trabalho apresenta resultados de um estudo de caso feito com um professor de ciências em uma escola 

localizada na zona rural do município de Surubim (PE), com o principal objetivo de verificar se nas 

suas práticas pedagógicas háa valorização dos conhecimentos prévios dos alunos como estratégia 

significativa de aprendizagem. Cabe ressaltar que a pretensão do estudo não foi subjugar a prática do 

professor, mas sim buscar uma reflexão em conjunto com este sobre sua prática, buscando contribuir 

para uma formação com base no diálogo entre saberes por meio de um trabalho colaborativo. 

METODOLOGIA 

 Este estudo é parte de uma dissertação de mestrado o qual está sendo desenvolvido em uma 

escolapública do município de Surubim, que está localizado a uma distância de 124 km de Recife, 

capital pernambucana, que possui cerca de 63.780 habitantes (IBGE 2016). Foi selecionada a Escola 

Municipal Maria do Carmo Viana, a qual atende estudantes desde a Educação Infantil até o Ensino 

Fundamental - Anos Finais, localizada na Zona Rural deste município. Sendo sujeito da pesquisa o 

professor de ciências dos anos finais da respectiva escola.  
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 Previamente o professor foi convidado a assinar o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido) de acordo com os padrões éticos da pesquisa que envolve seres humanos. Para a coleta 

dos dados foi realizado observação de aulas (18 aulas) no 6º e 7º ano, diário de campo e entrevista 

semi-estruturada.  Antes das observações foi realizada uma reunião com o professor, afim de 

esclarecer que a observação iria servir como uma oportunidade para uma reflexão sobre o seu 

desempenho profissional e na investigação e discussão de estratégias que permitam melhorar a sua 

prática (REIS, 2011). 

Foram utilizados alguns critérios para a observação das aulas, como: a) Relação dialógica 

entre professor x aluno; b) Espaço para que os alunos demonstrem seus conhecimentos prévios sobre 

o assunto trabalhado em sala; c) Estratégias e metodologias de ensino utilizadas. 

As observações das aulas foram realizadas quando o conteúdo ministrado estava relacionado 

aos seres vivos, sendo registradas em um diário de campo, o qual constitui-se em um instrumento 

necessário para registrar os dados recolhidos durante todo o processo de pesquisa, detalhando os 

acontecimentos, conversas e rotinas que contribui no processo de análise das ocorrências observadas. 

Com relação a entrevista foi realizada perguntas relacionadas a prática pedagógica e a 

valorização dos saberes dos alunos, bem como se o professor participante tinha conhecimentos a 

respeito de conceitos como diálogo entre saberes e conhecimentos prévios, e se este utiliza-os em sala 

de aula. A entrevista foi gravada e juntamente com os relatos das observações foram  transcritas para 

o software Microsoft Office Word, e em seguida analisadas qualitativamente de acordo com a análise 

de conteúdo proposta por Bardin (2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Se tratando da relação dialógica entre professor e aluno foi verificado que o professor buscou 

fazer alguns questionamentos aos alunos referentes ao assunto tratado na sala de aula, mas, de maneira 

superficial, pois não conseguia obter a participação de todos. Em média era utilizado 15 minutos para 

abordar o conteúdo de maneira teórica, sendo realizado posteriormente exercícios ou cópias de 

assuntos por meio do quadro.  

 Verificou-se que raramente os alunos tiveram espaço para demonstrar seus conhecimentos 

prévios sobre o tema tratado nas aulas observadas. Nas três primeiras observações foi registrado o 

desempenho do professor em realizar atividades didáticas diversas, com o uso de projeção de slides 

e aulas práticas no entorno escolar. Segundo Reis (2011) a preparação cuidadosa de uma aula, mesmo 

que esta seja efetuada exclusivamente devido à presença de um observador, pode constituir um passo 
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interessante no desenvolvimento profissional do professor, pela reflexão proporcionada sobre as suas 

práticas. Entretanto, nas demais aulas observadas o professor demonstrou um ensino baseado no 

tradicionalismo, utilizando apenas o livro didático como apoio. Também foi presenciado expressões 

de autoritarismo como: “Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha”; “Vocês só ficam quietos 

à base do chicote”; “Sou bom igual favo de mel, mas se pisar no meu calo o bicho pega”; “Se eu 

mexer os ‘pauzinhos’ vocês dois são transferidos dessa escola”. 

Durante a entrevista, o professor foi questionado qual metodologia utilizava para desenvolver 

as suas aulas de ciências, na qual discorreu que: 

“...a prefeitura não me oferece essa estrutura realmente como se precisa, por 

exemplo, material pedagógico eu necessito, multimídia também necessito... a 

metodologia que eu uso é a tradicional. É sempre quadro – aluno, aluno – quadro, e 

o livro didático, é o único que eu posso oferecer”. 

Foi verificado também que o professor não tinha um conhecimento sobre os conceitos de 

diálogo entre saberes e conhecimentos prévios. Entretanto foi explicado pela pesquisadora estes 

conceitos durante a entrevista. Quando questionado se o professor utilizava os conhecimentos prévios 

dos alunos e se estes contribuem para o ensino de ciências, o mesmo relatou que: “...sim, eu peço pra 

fazer uma pesquisa, debater entre os próprios grupos”. Entretanto, no âmbito das observações não 

foi possível verificar esse tipo de prática direcionada pelo professor. 

Foi reconhecido pelo docente a necessidade de formação continuada, materiais didáticos e 

apoio pedagógico para a melhoria da sua prática pedagógica. Deste modo verificamos a necessidade 

e a importância de estudos que contribuem para a reflexão da prática pedagógica. De acordo com 

Freire (1991, p. 58) "Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática". 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Não é uma tarefa simples buscar compreender a prática do professor em sala de aula, uma vez 

que, a sua prática é influenciada por diversos fatores. Uma visão mais ampla sobre as instituições, 

políticas públicas dentre outras questões, deixa de ser notada e refletida, pondo a responsabilidade 

única e exclusiva no professor. Todavia é indispensável compreender que estes elementos estão 

interligados em sua totalidade e contribuem para a formação do professor de modo geral. Porém, 

defendemos que a reflexão sobre a prática contribui para o exercício na docência, quanto mais o 

educador se conhece, maior sua capacidade de mudar e tornar-se melhor, pois “ensinar exige reflexão 

crítica sobre a prática” (FREIRE, 1996, p.30). Vale ressaltar que esta pesquisa faz parte de um estudo 

maior, o qual busca contribuir com a formação continuada do professor participante, assim como 
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construir com o mesmo, estratégias didáticas que servirá de apoio a sua prática pedagógica. 

Esperamos por meio deste, que demais professores reflitam sobre a sua prática e se está em acordo 

com as necessidades de uma educação que valoriza e respeita os saberes de seus educandos enquanto 

sujeitos sociais. 
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DO IMPROVISO À RIMA, DOS VERSOS À ALFABETIZAÇÃO: 

TRABALHO COM AS LOAS DE MARACATU NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Ana Cláudia de França1 (claudia_francaac@hotmail.com); Débora Amorim Gomes da Costa –Maciel2 

(deboracostamaciel@gmail.com) 
1Mestranda em Educação da UPE; 2Professor Adjunto do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UPE 

Palavras-Chave: Alfabetização; Gênero oral; Educação de Jovens e Adultos. 

 

INTRODUÇÃO 

"Meu estudo é muito pouco  

Canto porque trouxe o dom  

A voz é fraca de som  

Se eu me forçar fico rouco  

Mas eu deixo o público louco  

Fazendo verso bem feito  

Se o português der defeito  

Procure me desculpar  

Que cultura popular  

Só tem graça desse jeito"  

Mestre Barachinha (2011) 

 

         Ao assumir o propósito de alfabetizar jovens e adultos na perspectiva do letramento, nós, 

docentes, devemos buscar desenvolver propostas pedagógicas significativas, que abordem 

elementos próprios do contexto social em que os sujeitos encontram-se inseridos. Em se tratando 

dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), é importante compreendermos que se 

configuram, em sua grande maioria, como sujeitos que se sentem excluídos da sociedade, por não 

dominarem as habilidades de leitura e escrita, alunos fora de faixa ou jovens e adultos que não 

tiveram oportunidade de estudar devido ao trabalho. Trata-se de donas de casa, pedreiros, jovens, 

adultos, idosos, desempregados, trabalhadores proletariados, que resolvem voltar a estudar a fim de 

melhorar de vida.  

Pesquisas desenvolvidas por Griffante et al. (2013) e Ceratti (2008) apontam que um dos motivos 

da evasão dos alunos da EJA são os trabalhos pedagógicos propostos pelos professores. Para essas 

autoras, muitas vezes, os docentes não buscam alternativas e ferramentas para incentivar a 

compreensão e a construção do conhecimento pelos alunos. Com isso, é comum, por exemplo, não 

considerarem a bagagem construída por esses sujeitos, ao longo de sua experiência de vida, como 
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ponto de partida para a abordagem dos conteúdos a serem trabalhados. Postura que torna as aulas 

monótonas, sem interesses aos alunos por não atender suas necessidades e anseios.  

O professor deve saber que a sua metodologia e as estratégias didáticas que mobiliza para efetivação 

de sua prática são ferramentas relevantes para o processo de ensino-aprendizagem. São esses 

elementos que possibilitarão a formação de sujeitos para o pleno exercício da cidadania. Na 

perspectiva de formar cidadãos, os documentos oficiais, que norteiam o currículo educacional 

brasileiro (BRASIL, 1997; BRASIL/EJA, 2011), reforçam a importância do ensino de língua 

pautado na abordagem dos gêneros textuais (orais e escritos), tanto aqueles que se fazem presente 

no cotidiano dos alunos, como aqueles que se fazem presente em contextos mais formais de uso da 

língua. Esta compreensão se estabelece na afirmação de que a sociedade exige dos indivíduos 

competências comunicativas necessárias à sua efetiva participação nas diversas práticas sociais, que 

ultrapassam o uso da fala em contextos privados de produção. E que, por isso, devem ser tomadas 

como objeto de ensino-aprendizagem no contexto escolar.  

Diante dessa compreensão, destacamos a relevância de um trabalho com a alfabetização na 

perspectiva do letramento, voltado aos jovens e adultos, que aborde situações de aprendizagem que 

façam parte do contexto e da vivência desses sujeitos (FREIRE, 1981); já que eles adentram na 

escola com uma bagagem, experiências de vida, que devem ser aproveitadas nas atividades em sala. 

Postura que nos leva a uma proposta de alfabetização baseada no trato com diversos gêneros, orais 

e escritos, que possibilite ao docente desenvolver o trabalho com a leitura, a produção de texto, a 

oralidade e a análise linguística; e que proporcione aos alunos compreenderem o sistema da escrita 

alfabética, refletirem sobre suas propriedades, quantidade de letras, sílabas, a ordem e posição das 

letras, e perceberem que as palavras possuem o mesmo som, dependendo de suas posições.  

Nesse contexto, buscamos investigar um gênero oral –as loas que fazem parte da cultura do 

Maracatu de baque solto, este que é considerado como uma manifestação folclórica, uma herança 

cultural, formado por trabalhadores rurais (cortadores de cana) que, ao final de seu trabalho árduo 

nos canaviais, encontram força e estímulo para festejar. Trata-se de uma tradição cultural passada 

de pai para filho, em que a dança, as cores, o brilho e a alegria contagiam a todos.  

Nessa perspectiva, logo surgem algumas questões que irão subsidiar esta pesquisa, a saber: De que 

forma as loas do Maracatu de baque solto podem contribuir para o processo de alfabetização na 

Educação de Jovens e Adultos? Que estratégias didáticas devem ser utilizadas para o trabalho 

significativo com as loas no processo de alfabetização?  
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Para este trabalho em fase inicial, tomamos como objeto de uso as loas de maracatu, em que trata –

se de um gênero, com versos rimados e improvisados, recitados pelos mestres - repente poético, 

tirador de loas -, a fim de compreender de que maneira este gênero oral contribui para o processo 

de alfabetização na Educação de jovens e adultos da cidade de Nazaré da Mata - PE. Escolhemos o 

trabalho com este gênero, por ele se fazer presente no contexto social dos alunos do referido 

município, tendo em vista que Nazaré da Mata é considerada a Capital Estadual do Maracatu. 

METODOLOGIA 

        Diante da compreensão da importância cultural do Maracatu de baque solto, em especial das 

loas, enquanto elemento de tradição e reconhecimento dos cidadãos é que oportunizamos trabalhar 

com este gênero em uma escola na cidade de Nazaré da Mata nas turmas de I ou II fase da EJA, 

desenvolvendo atividades que auxiliem os professores a construir e a realizar propostas de trabalho 

com as loas no processo de alfabetização na EJA.Para este trabalho utilizaremos a pesquisa 

etnográfica, em que busca descrever um sistema de significados culturais de um determinado grupo. 

O pesquisador passa a ter uma aproximação direta com seu objeto de estudo, o que lhe possibilita 

uma melhor compreensão dos acontecimentos da realidade social. Bem como, a abordagem 

qualitativa, uma vez que investiga o problema em seu ambiente natural. Segundo Minayo (2012, 

p.21), trata se de uma abordagem que compreende o “universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”, aspectos que se encontram no objeto empírico 

deste trabalho - loas do Maracatu de baque solto, herança cultural dos indivíduos da cidade. Nesta 

investigação, utilizaremos como instrumentos a entrevista semiestruturada e a observação 

participante. Trataremos os dados a partir da análise de conteúdo, a partir do processo analítico 

descritivo, perspectiva que permite fazer inferências e descrições, através de observações e 

anotações. 

RESULTADOS ESPERADOS 

        Na perspectiva de trabalhar com um gênero oral - as loas do Maracatu de baque solto, que se 

faz presente no contexto social dos sujeitos da pesquisa, esperamos contribuir, de forma 

significativa, para o processo de alfabetização dos jovens e adultos, desenvolvendo habilidades que 

garantam sua participação ativa na sociedade. Acreditamos, também, proporcionar aos professores 

o acesso a um material rico, que possa ser utilizado em suas práticas pedagógicas. 
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A EXPERIMENTAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

CIENTÍFICO NAS AULAS DE CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Luiz Antonio de Sales1 (z.luizantonio@yahoo.com.br)  
1Mestrando em Educação- Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte 

Palavras-Chave: Experimentação, Ensino de Ciências, Conhecimento Científico. 
 

INTRODUÇÃO 

Ensinar ciências requer do professor, além de conhecimento cientifico, dinamismo, flexibilidade 

e elaboração de estratégias que possibilite a compreensão e interesse do educando pela disciplina. Por 

sua vez, as aulas práticas no ensino de ciências se tornam uma ferramenta útil,que disponibiliza ao 

docente, oportunidades de utilizar diversas estratégias para promover a aprendizagem. Krasilchik 

(2008) apontaalguns motivos que levam os professores a não realizarem aulas práticas, dentre eles 

estão a falta de segurança em sala de aula ou pouco tempo disponível para planejamento das aulas.  

A utilização da experimentação, por meio de aulas práticas, é considerada para o ensino de 

ciências, como essencial para a aprendizagem científica (ROSITO, 2008).Segundo Zompero e Laburu 

(2011, p. 68) “a perspectiva do ensino com base na investigação possibilita o aprimoramento do 

raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, e também a cooperação entre eles, além de 

possibilitar que compreendam a natureza do trabalho científico”. Faz-se necessário, portanto, que 

pesquisas e estudos neste âmbito sempre sejam desenvolvidos e considerados para que a primazia 

destas não sejam enfraquecidas e tangidas como ineficientes, passando a ser extinta na prática 

docente.  

Desta maneira, este trabalho buscou investigar até que ponto a experimentação pode contribuir 

para a construção do conhecimento científico por parte dos alunos de anos finais do ensino 

fundamental bem como demonstrar que as aulas experimentais pode ser uma metodologia viável e 

eficaz nas aulas de ciências.  

METODOLOGIA 

O estudo teve como lócus de pesquisa, escolas, sendo uma da rede particular e outra da rede 

municipal de ensino na cidade de Aliança-PE, tendo como sujeitos os alunos do 9º ano de ambas 

instituições de ensino.  Para verificar em que medida as situações práticas levavam os alunos a terem 

uma formação sólida dos conteúdos de ciências abordados em sala de aula, foi inicialmente realizado 

um planejamento a partir dos conteúdos a serem trabalhados durante o 1º semestre do ano de 2017, 
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sendo organizados cronologicamente e planejadas atividades práticas que estivessem relacionadas 

não só com estes conteúdos, como também à realidade dos sujeitos. 

A pesquisa em questão é de abordagem qualitativaque segundo Ludke e André (1996) é 

caracterizada principalmente por ter o ambiente natural como fonte de dados, por ter os dados 

coletados e descritos e por se preocupar principalmente com o processo do trabalho do que com o 

produto propriamente dito. 

Foram separadas trêsatividades práticas para serem realizadas paralelamente à abordagem feita 

em sala de aula do conteúdo correspondente: 

Prática Experimento(s) Conteúdo relacionado 

Prática 1:  Lâmpada de lava Misturas Heterogêneas, Densidade e 

Estudo de substâncias. 

Prática 2 Violeta que desaparece, mini bomba 

de Hidrogênio, liberando o gás da coca 

e vulcão de levedura. 

Reações químicas 

Prática 3 Identificando PH das substâncias Funções Inorgânicas: Ácido e Base 
Tabela 1: Experimentos com seus respectivos conteúdos de ciências. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A prática 1 foi realizada na própria sala de aula. Através de monitoramento, os alunos formaram 

grupos para observarem características das misturas através do experimento: Lâmpada de lava, que 

consiste na mistura de óleo e água com adição de um comprimido efervescente para realização de um 

efeito visual. É possível que o professor, através deste experimento de baixo custo, verifique com os 

alunos a densidade do óleo e da água, levantando hipóteses sobre o porquê de a água ficar na parte 

inferior ao óleo. Pode-se também fazer inferências sobre a composição molecular da água e do óleo, 

realizar comparações com fenômenos do cotidiano e desta forma conceituar Misturas e Densidade. 

Tratando-seda prática 2, a turma foi dividida em cinco equipes com a função de preparar, 

juntamente com o professor, uma série de reações químicas para estudar os principais conceitos deste 

conteúdo utilizando materiais do dia a dia (de baixo custo) dos alunos. Um dos experimentos 

realizados foi a bomba de hidrogênio, onde utilizou-se apenas garrafa PET, ácido muriático 

(facilmente encontrado em lojas de materiais de construção) e papel alumínio. Por meio dos 

resultados, os alunos conseguem facilmente compreender como a mistura destes materiais provoca a 

reação de explosão. A partir daí, os alunos montam equações químicas e fazem balanceamento 

químico desta equação. Outros experimentos foram realizados para identificação de fatores que 
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influenciam na velocidade das reações químicas, bem como o estudo de catalisadores e inibidores de 

reações. 

Na prática 3, os alunos foram conduzidos a estudarem as substâncias ácidas e básicas que os cerca, 

como vinagre, sucos cítricos, leite, sabão, dentre outras. Além de estudar características desses grupos 

inorgânicos, os alunos aprenderam a identificar o PH dessas substâncias e como classificá-los. Para 

isso, utilizou-se suco de repolho roxo, um ótimo indicador natural de PH das substâncias. As 

antocianinas presentes nas folhas de repolho sãoresponsáveis pela coloração rosa, laranja, vermelha, 

violeta e azul da maioria das flores. Em água (pH neutro = 7), esse indicador tem coloração roxa, 

entretanto ele muda para vermelho em solução ácida (pH < 7) para púrpura e depois verde em solução 

básica (pH > 7). No caso da solução ser fortemente básica, ele torna-se amarelo. 

(Experimentos realizados pelos alunos da Escola Municipal Antonio Noberto e do colégio e curso 

Benício Correia) 

 

Fonte: Luiz (2017) 

Após a realização de todas as aulas, foi realizado um teste de múltipla escolha para verificar 

até que ponto as aulas práticas contribuíram para as aulas de ciências no que diz respeito apenas aos 

conteúdos trabalhados no 1º semestre. O teste apresentou 15 questões, todas extraídas de provas 

oficiais de vários estados do país. Os resultados e número de acertos dos alunos serão representados 

a seguir. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                 No Brasil muitos pesquisadores vêm tentando fazer com que as aulas de ciências 

tenham um melhor rendimento. Ensinar ciências requer além de teorias e explicações 

desvinculadas da vida, uma abordagem, sobretudo real e concreta, sendo indispensável a utilização 

de práticas pedagógicas. Esta conclusão está enfatizada através dos resultados obtidos através deste 

projeto.  
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Para representação e interpretação dos resultados, o número de acertos por questão de cada escola foi 

transcrito e posteriormente calculado uma média aritmética para representar de forma geral o 

desempenho das aulas experimentais e teóricas. A média geral por escola está transcrito a seguir: 

Escola Média Geral de acertos 

Escola Municipal Antonio Noberto 8,25 

Colégio e Curso Benício Correia 9,16 

Estes resultados demonstram a eficiência das aulas práticas (relacionadas à teoria) para a 

formação do conhecimento científico. Talvez a experimentação não seja a solução ou o meio único 

para o pleno desenvolvimento cognitivo nas aulas de ciências. Entretanto, podemos verificar o 

impacto que esta metodologia proporciona. Os alunos demonstraram capacidade de interpretar, 

sistematizar e problematizar os conteúdos, caracterizando assim aspectos da formação do 

conhecimento cientifico. 
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INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa, que está em andamento, integra estudos desenvolvidos no campo da linguagem, 

numa abordagem histórica, cultural e social, pela linha de pesquisa Formação de Professores, mais 

precisamente no eixo de Linguagem e Prática Pedagógica, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade de Pernambuco – UPE Campus Mata Norte. Historicamente, a Educação 

Infantil no Brasil vem sofrendo profundas transformações, e para atender as novas demandas, 

recomenda-se que o trabalho nessa etapa de escolarização deve acontecer de maneira integrada, e as 

práticas pedagógicas desenvolvidas de forma sistematizadas, de maneira que as crianças sejam 

educadas e cuidadas dentro do contexto do brincar, da interação, e, sobretudo da linguagem.  

 Compreendemos a linguagem como objeto histórico – cultural de conhecimento, como 

instrumento de comunicação, e é na infância que as aprendizagens mais significativas acontecem, 

portanto, o trabalho realizado na educação infantil deve contemplar atividades que explorem o 

desenvolvimento das diversas formas de linguagem - corporal, musical, plástica, oral e escrita – 

favorecendo as interações e possibilitando a construção das identidades das crianças.  As múltiplas 

linguagens desempenham um papel importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças, sendo assim, destacamos a relevância das linguagens orale escrita nesse estudo, onde 

discutiremos as práticas de produções de texto vivenciadas na Educação Infantil.  

 Segundo Brandão e Rosa (2007), a literatura acadêmica tem respaldado uma mudança de 

enfoque no que se refere aos modos de ensinar a leitura e a escrita. Conforme as autoras, o que se 

recomenda é uma integração, desde as fases iniciais, entre atividades de reflexão acerca do sistema 

de escrita alfabético e o contato intenso com a produção e a leitura de textos diversificados. Nesse 

cenário, desde muito cedo, as crianças são levadas a adquirirem habilidades linguísticas, ganhando 

destaque nos estudos e pesquisas as práticas de leitura, escrita e produção textual na educação infantil.  

mailto:luizaalborges@gmail.com
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434 
 

 O ensino de textos tem despertado o interesse de muitos pesquisadores pelo fato de, na 

atualidade, a literatura apontar a necessidade de que a prática de produção de texto na escola deve 

priorizar o caráter sociointerativo da língua. Nesse contexto, as crianças aprendem a fazer uso das 

habilidades de uso da língua em situações concretas de interação. Segundo Koch e Elias (2012, p. 

13), “O texto é um evento sociocomunicativo, que ganha existência dentro de um processo 

interacional”. Segundo as autoras, “todo texto é resultado de uma coprodução entre interlocutores 

(...)”, e a coprodução no texto escrito trata da consideração do escritor para com seu leitor, é o que as 

autoras denominam de “dialogicidade”, pois, apesar do leitor não ser um participante ativo na 

elaboração linguística do texto, o escritor considera a sua perspectiva, ocorrendo assim o diálogo, a 

interação.O trabalho com produção de textos na educação infantil, seja de forma individual ou 

coletiva, deve acontecer em situações didáticas que estimulem a criança a interagir com a língua 

escrita de modo significativo e reflexivo, considerando que para produzir textos em diversos 

contextos de interação, é necessário ir além da decodificação/codificação dos sinais gráficos, o 

trabalho com textos necessita estar inserido em situações comunicativas, com significado e sentido 

para as crianças.  

 Nessa direção, esse estudo tem como objetivo investigar as estratégias de ensino 

desenvolvidas por uma professora atuante em uma turma de educação infantil de uma escola 

Municipal da Cidade de Nazaré da Mata – PE, com vistas às produções de textos orais e escritos. De 

maneira mais específica, buscamos refletir sobre a concepção da docente em relação às práticas de 

produção de texto no referido nível de educação; compreender os objetivos definidos por ela para as 

práticas de produção textual e analisar as estratégias de ensino presentes em seu fazer pedagógico, 

para a formação do sujeito produtor. 

METODOLOGIA 

 A pesquisa tem comolócus uma Escola Municipal de Educação Infantil localizada na região 

central do município de Nazaré da Mata – PE.  

A investigação acontecerá por meio do acompanhamento da prática pedagógica de uma professora 

regente de uma turma de Infantil II, (crianças com, aproximadamente, cinco anos de idade).

 Nesse contexto de investigação, optamos por uma abordagem metodológica de cunho 

qualitativo, que segundo Bogdan e Biklen (apud LÜDKE & ANDRÉ, 2012, p. 13) “envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

enfatiza mais o processo que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. 
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Para coletarmos os dados da pesquisa adotamos como procedimentos metodológicos a entrevista 

semiestruturada e a observação participante. A observação ocupa um lugar privilegiado na coleta de 

dados, pois, segundo Lüdke e André (1986, p. 26) “possibilita um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado”. A entrevista, também de acordo com esses autores, 

representa um dos instrumentos fundamentais para a coleta de dados.Elegemos a análise de conteúdo 

em nossa pesquisa, porque entendemos que através dessa técnica, o pesquisador pode realizar uma 

leitura interpretativa dos dados coletados. Bardin (2007) afirma que, com a escolha do conteúdo que 

irá analisar, o pesquisador poderá apreender não apenas o que foi dito, mas, também o oculto no 

discurso, compreendendo inclusive o que está nas entrelinhas da mensagem. Nesse contexto, a partir 

da ótica da análise do discurso o pesquisador poderá analisar as mensagens verbais e não – verbais.  

RESULTADOS ESPERADOS 

 Consideramos que os estudos realizados sobre o tema em foco, especificamente, na Educação 

Infantil, não esgotam a discussão relativa ao ensino de produção textual com crianças pequenas. 

Portanto, em consonância com os objetivos desse trabalho que visam refletir sobre a concepção da 

docente em relação às práticas de produção de texto no referido nível de educação; os objetivos 

definidos por ela para as práticas de produção textual e analisar as estratégias de ensino presentes em 

seu fazer pedagógico para formação do sujeito produtor, esperamos que a pesquisa em foco possa 

contribuir para a reflexão sobre as práticas de produção de texto vivenciadas na educação infantil, 

questão que consideramos de fundamental importância para o desenvolvimento integral das crianças.  
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INTRODUÇÃO 

 Como os professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) têm trabalhado o ensino da 

argumentação? Esse questionamento funciona como fio condutor para a discussão estabelecida por 

essa pesquisa, cuja realização encontra-se em fase inicial. Enfocamosa importância da argumentação 

enquanto instrumento de didatização, ressaltando o trato os com gêneros argumentativos orais, 

considerados por Schneuwly e Dolz (2004, p.214) objetos fundamentais de ensino na escola, visto 

que possibilitam ao educando o desenvolvimento de sua capacidade de defender, tanto oralmente 

quanto através da escrita, “um ponto de vista, uma escolha ou um procedimento de descoberta”. A 

problemática originada do problema inicial  fez emergir os seguintes questionamentos que 

subsidiarão a nossa investigação: i) De que maneira os professores da EJA têm trabalhado o ensino 

da argumentação, no processo de didatização da oralidade? ii) Em que medida o ensino da 

argumentação, na EJA, tem sido pautado nos gêneros textuais orais, conforme recomendam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais? iii) Até que ponto as práticas pedagógicas usadas para o ensino 

da argumentação têm colaborado para a formação de educandos, jovens e adultos, competentes 

linguisticamente, capazes de adequar a língua às distintas situações comunicativas? Diante das 

demandas explicitadas, o projeto que ora apresentamos revela a sua relevância pelo compromisso de 

investigar as práticas pedagógicas para o ensino da argumentação, mediante o trato com gêneros orais 

argumentativos, no contexto da Educação de Jovens e Adultos. É propício afirmar que os estudos na 

área da educação sobre o ensino da argumentação têm tomado proporções bastante consideráveis, 

entretanto, ainda são escassas investigações que tomem como objeto de estudo o desenvolvimento 

das habilidades argumentativas na EJA. Nesse contexto, possibilitar ao educando, jovem e adulto, a 

ampliação de competências essenciais ao discurso argumentativo de qualidade é contribuir para a 

construção de uma sociedade mais igualitária, em que os princípios de democracia sejam para todos. 



 

437 
 

É dar voz a uma parcela da população que ainda se encontra oprimida (INNOCÊNCIO, 2005). A 

relevância desse estudo também se acentua pelo fato de voltar seu olhar para a produção textual oral 

argumentativa. Mesmo havendo uma preocupação dos estudiosos em pesquisar sobre o ensino da 

argumentação, a exploração de tal temática, sob a ótica da produção textual oral na EJA, ainda é 

bastante incipiente, pois, a maior parte dos estudos se limitam à produção/construção do texto 

argumentativo escrito. Tais informações nos fizeram elencar os seguintes objetivos que nortearão esta 

investigação: i) Investigar as práticas as práticas pedagógicas para o ensino da argumentação no 

contexto dos anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos; ii) Analisar como os professores da EJA 

têm trabalhado o ensino da argumentação, no processo de didatização da oralidade; iii) Investigar se 

esse ensino tem sido pautado nos gêneros textuais orais, conforme recomendam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais; iv) Compreender se as práticas docentes usadas para o ensino da 

argumentação têm colaborado para a formação de educandos, jovens e adultos, competentes 

linguisticamente, capazes de adequar a língua às distintas situações comunicativas; v) Realizar uma 

sequência de seminários, cuja temática será a formação continuada de professores para o ensino da 

argumentação na EJA. Nessa direção, apresentamos a seguir os aportes metodológicos que 

subsidiarão essa investigação.  

METODOLOGIA 

Para a realização desse estudo, deverá ser feita uma pesquisa qualitativa de abordagem sócio-

histórica. A escolha por esse tipo de investigação se justifica pelo fato dessa perspectiva, segundo 

Freitas (2002, p.26), valorizar “os aspectos descritivos e as percepções pessoais”, focalizando “o 

particular como instância da totalidade social, procurando compreender os sujeitos envolvidos e, por 

seu intermédio, compreender também o contexto”. Essa escolha metodológica também se justifica 

pelo fato de o projeto ter como base os estudos de Bakhtin e Vygotsky, teóricos que compartilham da 

perspectiva sócio-histórica. A interação entre as teorias baktiniana e vygotskyana é o ponto de partida 

para desenvolvimento de uma metodologia centrada no estudo da linguagem, compreendendo o 

sujeito como um ser histórico e social (FREITAS, 2002). Os sujeitos e lócus da investigação deverão 

ser professores da EJA (anos iniciais de escolarização), que lecionem em escolas públicas municipais, 

localizadas na Zona da Mata Norte de Pernambuco/Brasil. Tal escolha se justifica pelo fato da 

Universidade de Pernambuco está localizada na região supracitada, tendo assim o papel de promover 

pesquisas que debatam os eixos didáticos, neste caso, a oralidade, e as distintas áreas do saber, com 

vistas a assegurar os direitos defendidos pela Constituição Federal (1988) e pelos documentos 
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norteadores da educação brasileira (BRASIL, 1996; BRASIL, 1997; RIBEIRO, 2001). A coleta dos 

dados deverá ser por meio da observação mediada, a qual permite ao investigador participar da 

investigação, tornando-se um sujeito ativo durante o processo investigativo (INNOCÊNCIO, 2005 

apud FREITAS, 2002). Para tanto, deverão ser usados os seguintes instrumentos: i) Entrevistas com 

os professores durante e após cada observação das aulas; ii) Notas de campo registradas em caderno 

de registro. A coleta dos dados será a partir de um processo contínuo, no qual as atividades deverão 

se relacionar de forma a complementarem-se. Neste caso, ao longo das etapas, deverão ser feitas 

gravações em áudio e vídeo, como forma de coletar os dados que emergirão nos momentos de 

observação das aulas e realização das entrevistas com os docentes. Os dados coletados deverão ser 

submetidos as seguintes categorias de análise: 1. Concepção docente sobre o ensino da argumentação; 

2. Ensino da argumentação: Observação das práticas pedagógicas. 3. Reflexão sobre a prática 

pedagógica. As distintas categorias estão relacionadas as diferentes vozes que auxiliam no ensino da 

argumentação, sendo assim, são essenciais durante a prática pedagógica, com vistas a promover o 

uso da língua satisfatoriamente nos distintos contextos comunicativos. A análise dos dados obtidos 

deverá ser feita a partir da técnica de análise de conteúdo categorial (BARDIN, 1997), visto que essa 

abordagem corrobora para um melhor tratamento, explicação e sistematização das informações 

coletadas.  

RESULTADOS ESPERADOS  

Tendo em vista que esse estudo encontra-se em fase inicial e dada a relevância que ele apresenta para 

a prática pedagógica voltada ao ensino da argumentação nos anos iniciais da Educação de Jovens e 

Adultos e dada a incipiência de pesquisas científicas a respeito dessa temática, comprometemo-nos 

em disseminar os resultados dessa investigação a partir do desenvolvimento de uma sequência de 

Seminários, voltados a formação continuada de professores para o ensino da argumentação na EJA. 

A princípio, tomaremos como público-alvo dessa ação os professores, sujeitos das realidades 

investigadas, estendendo, posteriormente, aos professores das demais cidades que compõem a Zona 

da Mata Norte pernambucana.  Nessa direção, esperamos refletir através da teoria e da prática sobre 

os saberes necessários para o ensino da argumentação na EJA, favorecendo aos docentes de EJA (e 

demais profissionais da Educação Básica) uma reflexão sobre as possibilidades de uso das estratégias 

didáticas essenciais ao ensino da argumentação, corroborando, assim, para a consolidação da fala 

pública e para o fortalecimento da cidadania.  
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INTRODUÇÃO 

Lidar com o ensino de língua, em diversos contextos de ensino, sob os diversos aspectos de 

interpretação do letramento no cenário escolar, é introduzir os estudantes em práticas sociais, no 

intuito de fazer com que os mesmos reflitam sobre as condições de produção e sobre os modos de 

circulação de textos no cotidiano escolar (BUNZEN, 2005), além do uso efetivo dos textos, nas 

diversas esferas sociais de interação. 

Nessa realidade emerge a difícil tarefa ao professor de viabilizar e buscar  definir quais são as 

práticas significativas e, por conseguinte, o que é um texto significativo para determinada comunidade 

leitora. Essa é uma atividade complexa,  porque envolve a bagagem cultural prévia dos sujeitos, que 

já são  integrantes e participantes de outras esferas sociais, com diferentes graus e modos de 

participação (KLEIMAN, 2007). 

Segundo Rojo (2009, p.107)  

 
um dos objetivos principais da escola é justamente possibilitar que seus alunos 

possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita 

(letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática. 

 

      O termo letramento, já bastante usual em diversos contextos, remete-nos aos métodos de 

apoderamento da escrita enquanto tecnologia cada vez mais fundamental nas sociedades modernas. 

Mais do que ao conhecimento de um código simbólico, o termo faz referência ao domínio de um 

conjunto de práticas sociais centradas na escrita (KLEIMAN 1995; SOARES 1998).  

Nesse sentido, é cada vez mais comum o uso do termo no plural “letramentos” o que poderia 

indicar “as diferenças entre as práticas de leitura, derivadas de seus múltiplos objetivos, formas e 

objetos, na diversidade também de contextos e suportes em que vivemos” (PAULINO, 2005, p. 56). 

 As pesquisas e estudos do letramento literário e digital têm favorecido a resposta de muitas 

questões relevantes dentro do meio educacional, tais como: o processo de escolarização da literatura; 
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as práticas de formação de leitores; o processo de formação docente; as especificidades da leitura do 

texto literário; o uso de tecnologias multimídias em sala de aula,  entre outros.  Considerando, 

pois, tal relevância, esta pesquisa terá como  objetivo geral analisar se o letramento literário e o 

digital são propostos em um livro didático do 9º ano do Ensino Fundamental, indicado pelo (PNLD) 

e se o é , como nele se faz presente. 

METODOLOGIA 

 Para a realização deste trabalho, optamos pelos procedimentos e orientações do método de 

pesquisa qualitativa-quantitativa-interpretativa, uma vez que as pesquisas realizadas na área da 

educação, envolvendo o ensino de língua, e, mais especificamente, sobre o livro didático, estão sob 

esta perspectiva (VASCONCELOS, 2002).  

 Nesta pesquisa, não se tem por objetivo investigar apenas o LD em si, mas as formas e as 

maneiras como esse suporte toma o papel de mediador em sala de aula. Dentre vários instrumentos 

de geração de  dados, privilegiamos como foco de análise, neste trabalho, o livro didático 

JORNADAS.port , é valido destacar que esta pesquisa também caracteriza-se como uma pesquisa-

ação de intervenção , por propor em suas significâncias de resultados um inserção social como meio 

interventivo para a temática discutida. 

 Quantitativa, porque pode ser vista como aquela que compreende o cálculo, a manipulação ou 

o conjunto sistemático de quantidades de dados, podendo envolver o uso de estatística descritiva 

como médias, porcentagens, desvio padrão e proporções, ou pode requerer o uso de estatística 

inferencial como análise da variância e variedades de estatística correlacional (Henning, 1986, p. 

702).  

     Entendemos ser nossa investigação de natureza qualitativa, porque segundo Silva (2010, p. 

96) “se utiliza de ampla variedade de práticas interpretativas interligadas, almejando compreender 

melhor o alvo da investigação.” Sendo o livro o nosso alvo, buscamos analisar, verificar e descrever  

se ele contribui para práticas do letramento literário. Para isso, usamos como suporte teórico os 

pesquisadores da área, que foram apresentados na seção fundamentação teórica.   

 E utilizamos  pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011), porque nos permite tanto conhecer quanto 

agir sobre o problema apresentado. Entendemos que a pesquisa-ação propicia uma interação efetiva 

entre os sujeitos por ela abrangidos, movendo-os como agentes efetivos e instigando-os a uma 

produção conjunta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As construções metodológicas a serem empregadas na construção de leitores críticos e ao mesmo 

tempo nos estudos dos textos literários ainda deverá ser motivo de muitos e infindáveis debates 

vindouros, e não há como ser diferente, pois, nessa construção, estão em jogo os interesses e 

convicções dos que protagonizam as iniciativas de produzir as estratégias de leitura escolar.  

O que se objetivou com esse trabalho foi contribuir com a reflexão acerca do tema, sob o ponto 

de vista de que o professor e, por extensão, a instituição que ele representa, pode ter papel importante 

e significante na formação de um leitor crítico ao lançar-lhe luzes para que ele possa compreender , 

interpretar e externalizar melhor o texto literário e digital. Nessa perspectiva, em que ele amadurece 

como leitor, acreditamos que também ocorra um processo de humanização, patrocinado pelo 

constante descoberta de novos horizontes e expectativas através do desafio que o texto introduz , 

problematiza e  impressiona. 

Dessa maneira, defendemos a ideia de que deve haver na escola um movimento em torno do 

texto literário, pautado em atividades e estratégias que propiciem com que o aluno possa aprofundar 

sua leitura.  Contudo , não afirmamos em um certo desmerecimento: não se descartam outros tipos 

de trabalho com o texto literário, desde os que consideram somente a leitura, até os que apontam para 

estudos acerca das épocas ou dos movimentos literários da forma como se preconiza nos planos de 

estudos do ensino médio ou a exploração dos recursos linguísticos contemplados. O que se quer aqui 

é, tão-somente, mostrar que é possível – e talvez altamente recomendável – organizar etapas de leitura 

a partir de uma temática, com vistas a uma exploração mais aprofundada do texto através de 

estratégias que contemplem não só o texto em si, mas sua transferência para a realidade do leitor. 

Conferido o déficit da escola no que tange a propostas de investigação de textos literários através 

do livro, e a necessidade de alavancar debates nesse sentido, estruturou-se esse trabalho. As 

recomendações que integram a pesquisa servem apenas para uma reflexão sobre o que é possível 

conceber a partir do aporte teórico, e não como uma concepção pronta para ser aplicada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa, especificadamente, demonstrou que o livro didático JORNADAS.PORT.  

apresenta  condições estruturais para a construção do conhecimento literário e, também, que as 

autoras do livro didático analisado encontram-se preparadas para auxiliar no processo de letramento 

tanto literário quanto digital , embora as etapas de um letramento literário não sigam a ordem devida 

, contudo as mesmas são expostas subjacentemente e presentes em algumas atividades. 
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Notamos, com a pesquisa realizada, que há interesse dos alunos para a produção e literária desde 

que existam as condições adequadas para isso, planejamento, objetivos bem definidos, participação 

efetiva dos profissionais.  

Acreditamos que este trabalho é uma pequena contribuição para essa área de estudo, além disso, 

também esperamos poder contribuir com os processos de produção e edição de LDLP, relembrando 

que não tivemos a intenção de fazer qualquer juízo ou trazer qualquer verdade absoluta sobre os temas 

abordados no decorrer da pesquisa. 

Encerramos este trabalho com o compromisso de desenvolvermos nossa inserção social com o 

mesmo grupo de alunos, com o trabalho de oficinas de letramento digital, tendo em vista que o próprio 

LD analisado e do qual os textos foram selecionados para realização do letramento literário permite 

a continuidade da inserção social, agora sobre a perspectiva do letramento digital. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da leitura abrange a formação de cidadãos e isto apenas se concretiza 

mediante a formação de discentes leitores. Entretanto, a ausência de propostas políticas pedagógicas 

eficientes compromete o desenvolvimento da leitura, partindo dessa problemática nossa ação 

interventiva observará os aspectos históricos da leitura literária bem como conceituar leitura, 

compreender a relevância da leitura e produção de crônicas na formação de leitores, estabelecendo as 

divergências entre textos literários e não literários. 

O gênero textual literário crônica corrobora para o desenvolvimento intelectual e social dos 

estudantes, pois atrela temas do seu cotidiano, conduzindo-os a pensar criticamente acerca de 

temáticas inerentes a fatos imaginários ou reais. A escolha dessa temática fundamentou-se pela 

explícita ausência da prática da leitura e produções de crônicas, tendo como subsídio o Letramento 

Literário. Desta maneira, serão elencados conceitos teóricos acerca da leitura literária, letramento na 

visão de Soares (2003), Letramento Literário Colomer (2007) sua formação como leitora, a leitura do 

texto literário bem como as sequências básica e expandida de Cosson (2011). 

O presente projeto de pesquisa atrelado ao Mestrado Profissional em Educação da 

Universidade de Pernambuco apresenta como meta observar o ponto de vista dos educadores acerca 

da sua prática pedagógica no que se refere à leitura e produção do gênero textual Literário Crônica 

no 9º Ano do Ensino Fundamental. O problema que alavancou nossa investigação surgiu de uma 

observação diagnóstica nas turmas de Língua Portuguesa dos anos finais do Ensino Fundamental, no 

que se refere ao trabalho, como o gênero Textual Literário Crônica tem sido trabalhado.  

O ponto de partida inicialmente será apresentado conceitos fundamentais acerca da leitura a 

partir de Lajolo (2004), a função social da leitura literária na escola, a partir da concepção de teóricos 

como Soares (1998) no que se refere às Crônicas e a Sequência Básica Cosson (2011).  
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METODOLOGIA 

A metodologia aplicada será embasada na análise de dados e a atividade será distribuída em 

duas etapas descritas da seguinte maneira: inicialmente a atividade será aplicada com os conteúdos 

correlacionados a temática abordada e por intermédio de análise e reflexão sobre a relação dos 

estudantes com os gêneros textuais literários, viabilizando sistematicamente o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

A presente pesquisa é qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, visto que, o seu objeto 

de estudo, o gênero textual crônica requer uma análise minuciosa. Acerca da investigação qualitativa 

é válido salientar que, no ponto de vista de Bogdan e Biklen (1982):  

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 
pesquisador como seu principal instrumento. Segundo os dois autores, a pesquisa 

qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a 

situação que está sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de 
campo.  

 

Percebemos então a importância da pesquisa qualitativa nessa pesquisa, uma vez que o 

ambiente natural é o principal instrumento do pesquisador. Portanto a pesquisa é um recurso formal 

e, por intermédio dele executaremos uma análise dos dados que implicano entendimento da realidade 

que apresenta como objetivo não apenas o conhecimento de fatos, mas afirmações inerentes aos 

principais questionamentos e respectivas soluções para as dificuldades explicitadas. Marconi e 

Lakatos (1999, p.17)enfatizam que: 

 

A pesquisa é uma indagação minuciosa ou exame crítico e exaustivo na procura de 

fatos e princípios; uma diligente busca para averiguar algo. Pesquisa não é apenas 
procurar a verdade, é sim procurar respostas para questões propostas utilizando 

métodos científicos. 

 

 Vale salientarque na opinião de Marconi e Lakatos (1999) é na pesquisa que serão coletados 

fatos e princípios norteadores para averiguação e que nela a verdade não é absoluta, buscam-se 

respostas por intermédio de métodos científicos. É nítido que na pesquisa qualitativa há divergências 

no que se refere à forma, método e aos objetivos. Godoy (1995, p. 62) menciona a diversidade 

existente entre as pesquisas qualitativas, descrevendo características fundamentais que precisa 

constar nesse tipo de pesquisa: 

 O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental; 
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 O caráter descritivo; 

 O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do 

investigador; 

 Enfoque indutivo. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a compreensão da leitura e a produção do trabalho 

com o Gênero Textual Literário Crônica, tendo como referencial teórico o Letramento Literário na 

visão de Cosson (2011) e optou-se pela pesquisa-ação por se tratar de um tipo de investigação com 

base empírica, associado a uma ação ou resolução de um problema. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Essa ação interventiva partirá do objeto o Gênero Textual Literário Crônica. A princípio 

daremos uma aula expositiva aos sujeitos da pesquisa acerca das peculiaridades desse gênero o qual 

será aplicada por intermédio da Sequência Básica defendida por Cosson (2011). Serão trabalhadas 04 

(quatro) crônicas do autor Rubem Braga em seu livro Ai de ti, Copacabana, aproximando-se da 

problemática para obtermos respostas a partir da compreensão e observação descritiva da leitura no 

9º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de São Vicente Férrer. A apresentação dos 

resultados será a partir de uma abordagem qualitativa de caráter exploratório por intermédio da 

produção de Crônicas pelos estudantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pelo fato do projeto encontrar-se em fase de coleta de dados, nossas considerações serão 

sucintas, partindo do princípio que até o momento tivemos uma aula expositiva acerca das 

peculiaridades do gênero Crônicae apenas uma oficina com a crônica “Terremoto” de Rubem Braga, 

mediante a utilização da Sequência Básica de Cosson (2011) a qual podemos perceber que os sujeitos 

da pesquisa participaram ativamente e apresentaram dúvidas consideráveis acerca do Gênero Textual 

Literário Crônica. Partindo desses pressupostos não podemos apresentar dados conclusivos. 
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INTRODUÇÃO 

Embora pesquisas voltadas às questões ambientais venham sendo realizadas durante décadas, 

apenas mais recentemente durante a Conferência de Belgrado em 1975, quando surgem os 

norteadores para o Programa de Educação Ambiental, a temática adquiriu maior projeção no meio 

científico, tal fato também é decorrente da grande dificuldade que algumas pessoas têm em enxergar 

os problemas, sejam eles sociais, ambientais, econômicos, dentre outros, antes que eles alcancem sua 

magnitude, ou seja, quando eles vão se apresentando de forma mais efetiva (DIAS, 2004).  

Contrapondo-se a esta forma predatória e insustentável com a qual se intervinha na natureza, 

surgiu a necessidade de estabelecer mecanismos capazes de construir uma sociedade ambientalmente 

mais responsável através da mudança de visão de mundo e da forma de viver nele (BONOTTO, 

2005).Nesta perspectiva, segundo Sorretino et al. (2005, p. 288-289):  

A educação ambiental nasce como um processo educativo que conduz a um saber ambiental 

materializado nos valores éticos e nas regras políticas de convívio social e de mercado, que 

implica a questão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da 

natureza. Ela deve, portanto, ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu sentido 

de pertencimento e co-responsabilidade que, por meio da ação coletiva e organizada, busca 

a compreensão e a superação das causas estruturais e conjunturais dos problemas ambientais. 

Tendo em vista que muitos docentes apresentam conhecimentos básicos insuficientes sobre 

os aspectos que envolvem a EA, resultado de uma formação inicial limitada e cheia de lacunas 

(JUNIOR & TOMANIK, 2013) essa demanda remetida à escola foi apenas aglutinada ao currículo de 

forma sublinhar, sendo considerada apenas mais uma adjetivação (SHIMIZU, 2012) e desta maneira 

retratada e desenvolvida a partir de sua gnose.  

Emerge assim a necessidade de instauração de uma ressignificação da práxis docente através 

de formações continuadas que busquem alinhar tais perspectivas dando a certeza da necessidade de 

uma reciclagem ou até mesmo de corrigir falhas e deficiências obtidas durante o processo de formação 

inicial. 
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O objetivo principal desta pesquisa foi avaliar o domínio conceitual dos professores acerca de 

temáticas ambientais e como estas temáticas são desenvolvidas nas formações continuadas oferecidas 

aos docentes, permitindo compreender o que de fato vem dificultando a efetivação da EA nas escolas.  

METODOLOGIA 

Dentre muitas vertentes metodológicas existentes, esta pesquisa se estrutura numa análise 

quanti-qualitativa. Optamos por esta por nos permitir uma visão detalhada seguindo o processo de 

categorização e quantificação dos dados obtidos. 

Utilizamos enquanto instrumentos para coleta de dados da pesquisa a revisão bibliográfica e o 

questionário semiestruturado e para fase da análise destas informações buscamos âncora 

metodológica na teoria da “análise de conteúdo” estudada por Bardin (2006, p.117) que as definem 

as categorias como “[...] rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos [...]sob um título 

genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos” Todas as 

respostas foram contabilizadas para cálculo da frequência de citação para cada questão analisada.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os 48 professores que aceitaram participar desta pesquisa, atuam em 53 turmas da Rede 

Municipal de Ensino de Nazaré da Mata (PE),deste quadro de profissionais encontramos professores 

com uma variação de 02 a 34 anos de exercício docente na educação básica, Esta realidade nos alerta 

para dois panoramas totalmente antagônicos, por um lado analisa-se de forma positiva a experiência 

docente adquirida durante os anos de docência e por outro a disparidade de compreensões frente a 

escola e consequentemente o seu papel social. 

Cerca de 54% apresentam experiência de mais de 15 anos em sala de aula, com uma formação 

inicial que ocorreu a mais de 20 anos o que nos levanta questões relativas a sua formação inicial e as 

possíveis lacunas oriundas de uma formação desconexa com o atual cenário da educação.Discorrendo 

agora para o viés da Educação Ambiental, este dado aponta também para outro fator, tendo em vista 

que a obrigatoriedade de discutir esta temática em todos os níveis de ensino só foi estabelecida pela 

Lei 9.795 PNEA (Política Nacional de Educação Ambiental) em 1999, ou seja, 18 anos atrás, podendo 

denotar a ausência de uma formação inicial que tenha dado a estes profissionais embasamento teórico-

práticos para trabalhar  EA em sala de aula.  

Visando compreender as concepções docentes referentes à inserção destas atribuições, em 

particular a Educação Ambiental (EA), os professores foram questionados sobre quem são os 

responsáveis em promover a discussão das temáticas ambientais em nossa sociedade, sendo 
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observado que 52% atrelaram à escola esta missão, enquanto os demais consideram que essa 

responsabilidade é de outros setores, como a sociedade de forma geral (33,3%) e as Instituições 

Governamentais ligadas ao meio ambiente (12,5%),  dentre outros. 

 Quando os professores foram questionados sobre a necessidade de se instituir a Educação 

Ambiental no currículo escolar, 54% afirmaram que ela deveria ser introduzida como uma disciplina 

específica. No entanto, há vários dispositivos legais que versam sobre a forma de inserção da EA na 

educação básica, dentre eles a LDB e os PCN’s (BRASIL, 1997), que discutem a transversalidade 

como o aspecto que permeia o processo. 

A respeito da necessidade da introdução da EA de forma constante nas aulas questionamos os 

docentes se existiam dificuldades, 79,16% responderam que não, destes 45.83% elencaram que a 

temática se relacionava diretamente com o cotidiano e que por esta razão sentia segurança ao 

desenvolver a temática, e 20,83% alegam que abordam no aspecto interdisciplinar.  

 Por último questionamos se eles consideram necessário aprofundar temáticas ambientais nas 

formações continuadas que participam e 100% dos professores afirmaram que sim. Sobre as 

justificativas dadas a essa afirmação, 29,16% deles alegaram que através da formação continuada 

poderiam ter mais propriedade para discutir as temáticas, 25% admitiram que necessitam de 

embasamento teórico e as formações seria uma oportunidade para resolver esta deficiência, 20,83% 

consideram que o tema é de extrema importância por isso deve estar em constante discussão e os 

demais 25,01% elencaram a necessidade de atualizar suas práticas de forma constante. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As análises voltadas as questões ambientais que vem acontecendo no decorrer destes últimos 

séculos se pautam pela necessidade de discutir e rever a forma que o ser humano intervém no meio 

ambiente.   

No entanto, de acordo com os dados da pesquisa realizadas com os docentes dos Anos Iniciais 

da rede Municipal de Ensino de Nazaré da Mata-PE observamos que alguns dos docentes investigados 

sequer se sentem responsáveis por debater as questões ambientais atribuindo a outros órgãos e 

instituições a função de estabelecer um diálogo frente a EA, o que vai de encontro com os aspectos 

legais que torna obrigatório em todos os níveis de ensino este debate, no entanto a grande maioria se 

sente corresponsável pela disseminação do tema. 

 Estes mesmos docentes pontuam que as formações continuadas voltadas a EA são 

insuficientes e que a uma priorização para as questões voltadas a língua portuguesa e matemática. 
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Esta problemática atrelada a uma formação inicial, na qual o ensino multipartido em disciplinas é o 

cerne não preparam estes profissionais para a demanda que irão encontrar. 

Podemos concluir que, para uma educação ambiental efetiva nas escolas se faz necessário 

investir na formação continuada dos docentes oferecendo subsídios teóricos e metodológicos que 

ofereçam segurança na atuação. Tal mecanismo facilitará o processo de ruptura pragmática frente ao 

currículo escolar e todas as suas complexidades além de devolver ao docente a segurança para tratar 

de questões especificas a EA. 
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AS NARRATIVAS DE ADRIANA LUNARDI: 

PERSONAGENS, GÊNERO E SOCIEDADE 234 

AS POSSIBILIDADES DE INOVAÇÃO SÓCIO 

TERRITORIAL A PARTIR DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL MATERIAL DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ 

DA MATA, PERNAMBUCO 100 

AS RELIGIÕES NO ENSINO DE HISTÓRIA EM 

ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE NAZARÉ 

DA MATA 163 

ATENDENDIMENTO AO RITMO DE APRENDIZAGEM 

DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL 337 

ÁUSTRIA E HOLANDA: PERSPECTIVAS SOBRE A 

EXTREMA-DIREITA EUROPEIA 175 

AVANÇANDO A FORMAÇÃO LEITORA DOS ALUNOS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL II: UMA PROPOSTA A 

PARTIR DO USO DO CONTO 266 

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: UMA ANÁLISE 

INTERDISCIPLINAR DO PROGRAMA TERRITÓRIO 

DO BRINCAR 384 

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DAS PAISAGENS 

RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA 

MATA – PE 112 

CICLO DE ENSINO E APRENDIZAGEM CENTRADO 

NA LEITURA DE CONTO MODERNO 244 

CLASSE INSECTA: ANÁLISE DAS AMOSTRAS E 

IDENTIFICAÇÃO DE INSETOS 48 

COLETA, CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE 

INSETOS (EM NÍVEL DE ORDEM) NA CIDADE DE 

NAZARÉ DA MATA- PE 27 

COLETA, CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE 

INSETOS (EM NÍVEL DE ORDEM) NO MUNICÍPIO 

DE MACAPARANA - PE 31 

COLETA, CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE 

INSETOS (EM NÍVEL DE ORDEM) NO MUNICÍPIO 

DELIMOEIRO-PE 23 

COLETA, CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE 

INSETOS EM NÍVEL DE ORDEM NO MUNICÍPIO DE 

BOM JARDIM - PE 15 

COLETA, CONSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE 

INSETOS NA CIDADE DO PAUDALHO - 

PERNAMBUCO 59 

COLETA, OBSERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE 

INSETOS EM NÍVEL DE ORDEM EM SÍTIO NO 

MUNICIPIO DE PAUDALHO – PE 79 
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COMERCIALIZAÇÃO DE AVES SILVESTRES NA 

FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO-

PE 75 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

CAPIBARIBE: 124 

COMPOSIÇÃO VISUAL, LAYOUT, NO TEXTO 

MULTIMODAL. COMO ISSO INFLUENCIA AS 

DECISÕES DE INTERPRETAÇÃO DO LEITOR?216 

CONCEITOS BÁSICOS SOBRE GRAFOS 329 

CONSIDERAÇÕES DIDÁTICAS-

ESPISTEMOLÓGICAS INTENCIONANDO UMA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE NÚMEROS 

INTEIROS 310 

CONSTRUINDO AS RELAÇÕES ESPACIAIS COM OS 

ALUNOS  NA ESCOLA DE CAMPO EDITE 

CORREIA DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ 

DA MATA-PE 127 

CONTRIBUIÇÕES DAS PLANTAS NATIVAS E 

EXÓTICAS NO REPERTÓRIO DE PLANTAS ÚTEIS 

DE UMA POPULAÇÃO HUMANA INSERIDA EM 

UMA ÁREA DE MATA ATLÂNTICA 7 

CONTRIBUIÇÕES DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU E 

JOHN DEWEY À EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 237 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE 

GESTÃO EMPRESARIAL PARA OS 

GESTORES/PROPRIETÁRIOS DE PEQUENAS E 

MÉDIAS EMPRESAS DA REGIÃO DA MATA 

NORTE DE PERNAMBUCO 285 

DA REVOLUÇÃO NORTE-COREANA ATÉ OS DIAS 

ATUAIS: ANÁLISE DOS PROCESSOS 

HISTÓRICOS 139 

DIFERENTES FORMAS DE ENCONTRAR AS RAÍZES 

DE UMA FUNÇÃO QUADRÁTICA 346 

DIVERSIDADE DE INSETOS EM UMA RESIDÊNCIA 

DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, 

PERNAMBUCO 39 

DIVERSIDADE TEXTUAL NOS LIVROS DIDÁTICOS 

APROVADOS 366 

DO IMPROVISO À RIMA, DOS VERSOS À 

ALFABETIZAÇÃO: TRABALHO COM AS LOAS DE 

MARACATU NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 425 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA NA EREM 

ARQUIPÉLAGO FERNANDO DE NORONHA 413 

EDUCAÇÃO PREVENTIVA, INCIDÊNCIA DE 

PARASITOSES INTESTINAIS NO DISTRITO DE 

BIZARRA – BOM JARDIM – PE, A PARTIR DO 

ENSINO DE CIÊNCIAS 19 

ESTUDO DAS POSSIBILIDADES DE ENSINO DA 

GEOMORFOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICAA 

PARTIR DE INVESTIGAÇÕES ESCOLARES NO 

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA-PE 88 

ETNOBIOLOGIA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

QUILOMBOLA: REFLEXÕES SOBRE UMA 

POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADA 393 

EXPONENCIAL DE MATRIZES QUADRADAS 318 

EXTRAÇÃO DO GRANITO EM BOM JARDIM – PE: 

SENSIBILIZAÇÃO A CERCA DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 104 

FATORES RELACIONADOS À INCIDÊNCIA DA 

ZOONOSE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 

AMERICANA NO MUNICÍPIO DE MACAPARANA, 

PERNAMBUCO - BRASIL 11 

GÊNERO DE TEXTO PARA O ENSINO DA LEITURA 

NO CURRÍCULO, NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E 

NA PRÁTICA DOCENTE: RELAÇÕES ENTRE AS 

PRESCRIÇÕES, AS COBRANÇAS E AS 

ESTRATÉGIAS DOCENTES 270 

GÊNEROS ORAIS E ENSINO DA ARGUMENTAÇÃO: 

ANÁLISE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 436 

GEOMETRIAS NÃO-EUCLIDIANAS: UMA POSSÍVEL 

ABORDAGEM PARA O ENSINO MÉDIO 322 

HISTÓRIA, RELIGIÃO E POLÍTICA: UMA ANÁLISE DO 

MOVIMENTO INTEGRALISTA LUSITANO A 

PARTIR DA REVISTA POLÍTICA (1929 – 1931) 155 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E EDUCAÇÃO: USO 

DAS HQS DE ASTERIX NO ENSINO DE HISTÓRIA 

ANTIGA 179 

IDEALIZAÇÕES MATEMÁTICAS COMO APORTE 

PARA COMPREENSÃO DE CONCEITOS DA 

QUÍMICA 333 

IDENTIFICAÇÃO DE LIMITES E POSSIBILIDADES 

PARA A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 

ESCOLAS DE COMUNIDADES RIBEIRINHAS EM 

NAZARÉ DA MATA-PE 108 

IMAGENS DA ANTIGUIDADE E ENSINO DE HISTÓRIA

 191 

IMPORTÂNCIA DA POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DOS 

GRADUANADOS DE LICENCIATURA NO CAMPUS 

MATA NORTE-UPE 35 

ÍNDICES DE MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DO 

RECIFE 297 

INTEGRAL DE RIEMANN: DIFERENTES CONCEITOS, 

MESMA IDEIA 325 

INVASÃO DO CARAMUJO GIGANTE AFRICANO 

Achatina fulica 52 

LEITURA DE CONTOS NO 6ºANO: AMPLIAÇÃO DO 

HORIZONTE DE EXPECTATIVAS DO LEITOR 

LITERÁRIO 275 

LETRAMENTO LITERÁRIO E INTERSEMIÓTICO COM 

MINICONTOS DE MARINA COLASANTI NO 8º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 281 

LETRAMENTO LITERÁRIO NO 6º ANO, COM A 

NOVELA A BOLSA AMARELA, DE LYGIA BOJUNGA

 278 
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LEVANTAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO 

DA ENTOMOFAUNA EM NÍVEL DE ORDEMNO 

MUNICÍPIO DE GOIANA – PERNAMBUCO 67 

LITERATURA E ENSINO: CONTOS AFRICANOS E 

AFRO-BRASILEIROS NA ESCOLA À LUZ DA 

ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 417 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL AFRICANA E 

AFRO-BRASILEIRA DO ACERVO DE UMA ESCOLA 

MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA-PE 362 

LOUSA DIGITAL COMO RECURSO DIDÁTICO PARA 

O ENSINO DE FUNÇÃO AFIM VISANDO UMA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 314 

MEMÓRIAS ESCOLARES: O PROJETO RELIGIOSO E 

EDUCACIONAL DOS JESUÍTAS PORTUGUESES 

NO COLÉGIO MANUEL DA NÓBREGA DO RECIFE 

(1917-1938) 187 

MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE 

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 289 

MONITORAMENTO AMBIENTAL: UMA ALTERNATIVA 

FACILITADORA PARA O ENSINO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NA CIDADE DA NAZARÉ DA MATA - 

PE 116 

MONITORIA NAS DISCIPLINAS DE CONTABILIDADE 

EMPRESARIAL E CUSTOS E AUDITORIA 

LOGÍSTICA NOS SEMESTRES 2017.1 E 2017.2301 

MULHERES NA IRMANDADE DO ROSÁRIO DOS 

HOMENS PRETOS DO RECIFE (1674-1750) 171 

MULTIMODALIDADE E ANÁLISE LINGUÍSTICA: 

CONCEPÇÕES DE FOCO NA ANÁLISE 

MULTIMODAL SEGUNDO A LINGUÍSTICA 

SISTÊMICO FUNCIONAL 227 

MUSEUS PARA TODOS? UM ESTUDO SOBRE 

ACESSIBILIDADE NOS MUSEUS NA CIDADE DO 

RECIFE 159 

O CONTO DE MARINA COLASANTI: ANÁLISE, 

DISCUSSÃO E MOTIVAÇAO À LEITURA 241 

O CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE DE 

PERNAMBUCO CAMPUS MATA NORTE EM 

CONSONÂNCIA COM O PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 358 

O ENSINO DA GEOGRAFIA ATRAVÉS DOS 

DESENHOS: NOVAS POSSIBILIDADES DE 

DESENVOLVIMENTO EM SALA DE AULA 150 

O LETRAMENTO LITERÁRIO COM O GÊNERO 

TEXTUAL CRÔNICA NO 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 444 

O MEME COMO FERRAMENTA DE ENSINO 

SOCIOLINGUÍSTICO 212 

O PROCESSO INFERENCIAL NO GÊNERO MEME

 224 

O PROFESSOR E A RELAÇÃO DO ENSINO DA 

GEOGRAFIA-VICÊNCIA-PE 142 

OFICINA DE TEATRO NA ESCOLA: UMA AÇÃO 

FORMATIVA PARA PROFESSORAS DOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMNETAL DO 

MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA-PE 375 

OS CONTOS DE LYGIA FAGUNDES TELLES: 

PERSONAGENS, GÊNERO E SOCIEDADE 231 

OS DESAFIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO 

MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM/PE E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA

 146 

OS SETE DEVERES NECESSÁRIOS AO ENSINO DA 

GEOGRAFIA E DA CARTOGRAFIA ESCOLAR 

COMO DESAFIOS 131 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE ESTUDANTES DE UMA 

ESCOLA MUNICIPAL DA CIDADE DE TIMBAÚBA, 

PERNAMBUCO 63 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE ESTUDANTES SOBRE 

FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA 71 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 353 

PRODUÇÃO ORAL E ESCRITA: ANÁLISE DAS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 433 

PROJETO DE EXTENSÃO LOGÍSTICA NO DIA A DIA

 293 

RÁDIO MALUNGO: UMA PROPOSTA 

EDUCOMUNICATIVA DE RÁDIO NA 

UNIVERSIDADE 195 

REDES E FLUXOS: UMA ANÁLISE DE ATENÇÃO 

BÁSICA AO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA – 

PE 120 

REFLEXÕES SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL 

IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, 

PERNAMBUCO 96 

REPRESENTAÇÃO DA MULHER EM MÚSICAS DE 

FORRÓ: UM ESTUDO DE GÊNERO E LINGUAGEM

 208 

REPRESENTAÇÃO DO AMBIENTE SERTANEJO NA 

POÉTICA DE PATATIVA DO ASSARÉ: UM OLHAR 

ECOCRÍTICO 262 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS POR ALUNOS DO 7º 

ANO: UMA ANÁLISE DE ERROS ENVOLVENDO AS 

OPERAÇÕES BÁSICAS 342 

RESTAURAR TODAS AS ‘COUSAS’ EM CRISTO’: A 

CARTA PASTORAL DE DOM SEBASTIÃO LEME E 

O PROJETO DE POLITIZAÇÃO DO CLERO NA 

ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE (1916 – 

1921) 183 

SALA VERDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM 

ESPAÇO DE DIÁLOGO NO CAMPUS MATA NORTE 

– NAZARÉ DA MATA – PE 43 

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 349 

TEATRO GREGO NA ESCOLA: RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE GREGA NA PEÇA TEATRAL 

“COÉSFORAS” 199 

TROPAS INDIGENAS NA AMÉRICA PORTUGUESA 

NO SÉCULO XVII 167 

UM NOVO OLHAR SOBRE A LEITURA EM SALA DE 

AULA 204 

UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS CONTOS 

LA CASA TOMADA, CABECITA NEGRA E O 

DOCUMENTÁRIO ARGENTINO FILOSOFIA AQUI Y 
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AHORA: LA METÁFORA DE LA CASA TOMADA

 248 

UMA DISCUSSÃO ACERCA DAS DIVERSIDADES: 

GÊNERO E EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAIS 405 

USO DA INFLORESCÊNCIA POPULARMENTE 

CONHECIDA POR GIRASSOL (Helianthus annuus 

L.) COMO FERRAMENTA DIDÁTICA NAS AULAS 

DE BOTÂNICA 56 

 

 


