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EDITORIAL 

Esta Edição de nossa RTE - Revista Tecnologia Educacional é histórica e marca todo o 
envolvimento da Comunidade ABT e IF Sul de Minas, além de convidados na realização do V 
Congresso Internacional de Tecnologia Educacional da ABT que foi realizado de forma exitosa 
no Campus do IF Sul de Minas - Muzambinho/ Sul de Minas Gerais. 

É, sem dúvida, uma Edição com muita participação acadêmica e encher de orgulho a 
Comunidade da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. 

Foram quatro dias de intensa movimentação de profissionais das mais diversas localidades de 
nosso Brasil e muitos convidados ilustres internacionais que discutiram temáticas de grande 
interesse para a área da Tecnologia Educacional e suas aplicações. 

Vivemos as alegrias e emoções da realização de nosso V Congresso Internacional de Tecnologia 
Educacional da ABT em Muzambinho/ Sul de Minas Gerais na significativa Parceria com o 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho. 

Foram 4 dias de intensas atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas através de Mesas 
Redondas, Palestras, Lançamento de Livros, Mostras Científica e de Inovação, Feira de 
Empresas Parceiras, Apresentação de Pôsteres, Mini- Cursos, Grupos de Trabalho, 
Homenagens Significativas. 

Um trabalho integrado com apoios importantes da Reitoria do IFSULDEMINAS, do Campus 
Muzambinho representado  pelo Diretor-Geral do Câmpus, Professor Luiz Carlos Machado 
Rodrigues, pela Coordenação eficiente dos Professores Claudiomir  da Silva Santos,  Helena 
Lúcia Elias Riboli e Marcelo Simão da Rosa e equipe de Professores e Alunos do IF Sul de Minas 
e pela ajuda fundamental de Parceiros maravilhosos. 

A ABT está muito agradecida e feliz com esta Parceria, parabéns à todos os envolvidos! 

Um agradecimento Especial em todos os Palestrantes, Membros de Mesas, de Mostras de 
Mini-Cursos, de Grupos de Estudos e apresentação de Pôsteres e em particular aos mais de 
500 participantes que prestigiaram os 4 dias de realização do Congresso Internacional de 
Tecnologia Educacional da ABT. 

Aproveitem a Leitura desta Edição 211/15 - Edição Especial do V Congresso, que fecha o ano 
de 2015 em nossas Publicações. 

Feliz Natal e um Próspero e Renovado ano de 2016 para todos! 

2016 será o ano das Comemorações dos 45 anos de nossa Instituição, vamos comemorar com 
toda dignidade possível. 

Começaremos o ano com a Edição 212/16 - Comemorando 45 anos; 

Vamos Instituir um Concurso Nacional na Área de Tecnologia Educacional; 

Vamos realizar a "Festa do Marco 45"! Que irá destacar todos os que ajudaram e continuam a 
ajudar a ampliar o acesso da Tecnologia na Educação; 

Vamos realizar nosso Seminário e Nosso Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional; 

Vamos publicar uma Edição de Eméritos da Tecnologia Educacional Brasileira; 

Vamos COMEMORAR! Venha Participar conosco desta Grande Festa! 

 

Fernando da Silva Mota/Presidente da ABT 
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A INTERFACE ENTRE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Lúcia Martins Barbosa 

INTRODUÇÃO: NOVOS PENSADORES, NOVAS IDEIAS 

A abordagem transdisciplinar do conhecimento é uma proposta inovadora a qual 
inaugura uma nova etapa da educação, porque supera o modelo fragmentado cuja 
origem encontra-se no cientificismo. Esse novo enfoque da educação, além de ligar as 
diferentes áreas do conhecimento, aponta para uma nova maneira de se observar a 
realidade, porque prioriza o espírito crítico. Essa visão caracteriza-se por esquemas 
cognitivos que atravessam as disciplinas, compreendendo redes complexas que 
desempenham um papel importante no processo de aprendizagem. 

Há algum tempo, estudiosos como: CASTELLS (1999), LÉVY (2001), MORIN (2003), 
já vinham sinalizando uma nova visão da aprendizagem como um sistema complexo e 
não linear. 

As redes são para CASTELLS (1999) mais do que uma nova metáfora que superaria 
as mecanicista e organicista, nas quais a sociologia se baseou historicamente. As 
redes interativas de informação tornaram-se tanto os componentes da estrutura social 
quanto os agentes da transformação social: São a morfologia social de nossas 
sociedades. Por isso, para o autor, é justificado falar em sociedade rede nomeando 
assim a nova estrutura social dominante. Embora as redes tenham existido sempre 
como forma de organização social, com as vantagens de ter maior flexibilidade e 
adaptabilidade que outras formas, elas tinham um problema inerente: a incapacidade 
de administrar a complexidade para além de um certo tamanho crítico. 

Essa limitação substancial foi superada com o desenvolvimento das tecnologias da 
informação. É por isso que a flexibilidade pode ser alcançada sem sacrificar a 
performance e é por isso também que, por sua capacidade superior de desempenho, 
as redes vão gradualmente eliminando, em cada área específica de atividade, as 
formas de organização hierárquicas e centralizadas. Existem, por isso também, redes 
baseadas em valores alternativos aos dominantes, embora sua morfologia seja similar.  

Para LÉVY (2001), outro teórico da educação, essas transformações produziram 
impactos no campo educacional, na medida em que novas competências e 
habilidades são exigidas do profissional, assim como permanente aprimoramento de 
seus conhecimentos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como em 
uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em 
estrela, de modo reticular. Segundo o autor, estamos tão familiarizados com essa 
interface que não a notamos mais. Por uma espécie de retorno em espiral à oralidade 
original, o saber poderia ser novamente transmitido pelas coletividades humanas 
vivas, e não mais por suportes separados fornecidos por intérpretes ou sábios. 

No entender de MORIN (2002), o mundo contemporâneo nos possibilita refletir sobre a 
necessidade de se adotar novas posturas e comportamentos que são influenciados 
pelo modo de pensar; dito de outra forma, os pensamentos determinam as práticas 
que se estabelecem e se desenvolvem nas sociedades. Cada vez mais, a urgência e 
as mudanças céleres nas diversas áreas do saber nos indicam que a aprendizagem 
dos indivíduos está em toda parte e em todos os tempos. 

A tecnologia vem provocando profundas transformações sociais e, de diferentes 
formas, vem promovendo alguns impactos na vida dos homens e mulheres do nosso 
tempo revelando ou desvelando informações e conhecimentos. Mesmo com a 
utilização das tecnologias na educação, os docentes continuam sendo os grandes 
agentes mediadores dos conhecimentos com alunos. No entanto, percebe-se que 
alguns professores já participam da crescente utilização das tecnologias digitais no 
processo de construção do conhecimento. Tanto os professores quanto os alunos 
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circulam em território marcado pelos diversos dispositivos comunicacionais e a escola 
vem cada vez mais se aproximando desses meios. Porém, ainda encontramos em 
algumas instituições de ensino um sistema arcaico que não consegue cumprir o seu 
objetivo fim que é o de promover ensino de qualidade aos estudantes. 

Vale lembrar que, com as tecnologias avançadas a escola deixou de ser o único lugar 
do saber, pois com as mídias o saber pode circular por vários lugares e por diferentes 
pessoas. 

A INTERFACE ENTRE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
A interface entre Educação e Comunicação constitui uma nova visão da educação que 
vem se firmando cada vez mais no processo de ensino aprendizagem, assim como o 
referencial teórico que sustenta essa inter-relação. Nessa perspectiva de 
entendimento, é fundamental trazer para reflexão esse novo posicionamento da 
educação e sua contribuição para a construção de espaços comunicativos, no qual o 
estudante desenvolve competências e habilidades importantes para a sua formação. 

A concepção do ensino tradicional centrada em conteúdos constitui uma abordagem 
pedagógica em que o professor ensina descrevendo de forma repetitiva os conteúdos 
sem desafiar o estudante a novas descobertas. É uma abordagem obviamente 
limitada mas que ainda permeia nosso atual sistema educacional. Por isso mesmo, há 
necessidade de uma redefinição da forma de ensinar e de aprender e essa nova visão 
de Educação articulada com a Comunicação pode representar uma revolução no 
espaço escolar. Cabe ainda ressaltar que a Comunicação tem uma relação muito forte 
e direta com a Educação quando se trata de um ensino participativo e de uma 
educação transformadora. 

É importante destacar que a utilização da tecnologia possibilita a interação entre os 
aprendizes e desenvolve uma atitude participativa, de trocas de informações, e uma 
reflexão compartilhada, quando utiliza o trabalho colaborativo. O educador que possui 
essa visão já vem há algum tempo utilizando vários campos do conhecimento no 
processo de aprendizagem e cada vez mais o professor vem tomando consciência 
para inserir na sua prática diferentes áreas. A pedagogia de projetos e os grupos de 
estudos com a utilização da internet cada vez estão mais presentes na sala de aula 
presencial ou a distância. 

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO UM NOVO CAMPO DE ATUAÇÃO 

Quando Educação e Comunicação se cruzam no processo de aprendizagem, estamos 
formando aprendizes capazes de usar a comunicação como uma ferramenta 
importante que possibilita transformar a realidade e contribuir para que eles cresçam 
autônomos na sua forma de pensar e com capacidade de intervir diretamente na 
realidade em que vivem. 

 
 
 
      
 
 Presencia-se dessa forma, uma nova área de estudo que busca utilizar a 
comunicação e as suas ferramentas ou mídias: internet, rádio, jornal, televisão e 
cinema para práticas educativas numa perspectiva dialógica entre Educação, 
Tecnologia e Comunicação. Com esse enfoque, podemos afirmar que o uso da mídia 
na educação auxilia na construção do conhecimento de forma criativa. A comunicação 

EDUCAÇÃO 
 

TECNOLOGIA 
 

COMUNICAÇÃO 
 



Página 15 

 

deixa de ser vista como fenômeno tão somente midiático, de função instrumental, para 
integrar os planejamentos da aprendizagem significativa. 

A utilização dos recursos da mídia com o objetivo de desenvolver um trabalho coletivo 
auxilia na produção de vídeos, imagens, reportagens e documentários. Os estudantes 
desenvolvem pesquisas sobre diversos assuntos, fazem entrevistas, fotografam, 
filmam, enfim, registram tudo aquilo que consideram interessante para depois editarem 
os filmes, montarem jornais, panfletos educativos, fazendo da aprendizagem um 
recurso para difundir o conhecimento adquirido. A participação dos estudantes em 
ambientes que aliam educação e comunicação percebe-se claramente a melhoria na 
forma de se expressar, de escrever, de ser mais criativo e constitui um importante 
instrumento motivação dos estudantes. 

Por meio desse trabalho os professores conseguem resgatar o interesse dos 
aprendizes, que antes se mostravam desmotivados diante do processo de 
aprendizagem meramente conteudista e livresco. Além disso, torna a aprendizagem 
mais significativa desenvolvendo um processo dinâmico e prazeroso. Com isso, os 
estudantes têm a oportunidade de abordar temas diversificados, de forma crítica, 
utilizando recursos muito mais interessantes do que somente os utilizados em sala de 
aula. 

 
EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÁTICA 
Uso de vídeos em educação 
Segundo MATTAR (2013), os vídeos têm sido cada vez mais utilizados como recurso 
pedagógico. O uso de vídeos respeita as teorias dos estilos de aprendizagem e das 
múltiplas inteligências: alunos aprendem melhor quando são submetidos a estímulos 
visuais e sonoros, em comparação com uma educação baseada somente em textos. 
Os vídeos são utilizados para enriquecer aulas presenciais e em educação a distância; 
os professores podem produzir vídeos, assim como os próprios alunos, como 
atividades de criação. A produção de vídeos pelos próprios alunos representa uma 
forma interessante de aprendizagem e de compartilhamento de conteúdos, além de 
desenvolver a criatividade, quando pesquisam on-line para selecionar imagens e 
músicas. Os vídeos servem também como instrumento para registrar o progresso dos 
alunos em atividades, dentre várias outras aplicações. O Youtube, por exemplo, 
agrega vídeos que podem ser compartilhados e usados em sala de aula como um 
recurso tecnológico interessante e motivador. 

Blog como ferramenta de apoio para a aprendizagem 
Podemos utilizar os blogs como um meio pelo qual o aluno pode livremente recriar, 
reinventar e até criar novas idéias baseadas no que é tratado em sala de aula. Essa 
ideia é corroborada pela visão da aprendizagem introspectiva, isto é, a que ocorre 
efetivamente de dentro para fora, excluindo a crença de que o aprender se dá 
verticalmente só pela introdução de informações e o trabalho estéril das mesmas. 

Tanto professores quanto alunos dispõem de uma série de recursos ao utilizar os 
blogs como ferramenta de apoio. Os professores podem propor atividades envolvendo 
uma produção textual que devem ser postadas nos blogs a fim de disponibilizar o 
conteúdo produzido, como também sugerir uma atividade livre onde cada aluno 
poderá postar um trabalho nesse espaço utilizando-se de algum recurso multimídia. 
Portanto, constitui um espaço de integração, de intercâmbio, de debate de portifólio 
digital, ou seja, ele apresenta várias vertentes de caráter pedagógico. 

Jornal on-line 
No entender de MORIN (2002), “é preciso que todos se ocupem da educação, 
construam uma nova vanguarda ante a incerteza dos novos tempos, devemo-nos 
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incitar a preparar as mentes para esperar o inesperado e enfrentá-lo.”. Isto justifica 
que, por meio da leitura e da produção de textos on-line, se busque a inclusão de 
nossos alunos frente às tecnologias digitais. 

 

Uma boa estratégia de uso das tecnologias digitais que de certo estimula a aquisição 
de habilidades de leitura é a implementação de um projeto de jornal on-line, porque 
auxilia no desenvolvimento do aluno o hábito da leitura, da produção textual e da 
colaboração. Trabalhar com notícias de jornais pode se transformar numa importante 
estratégia de aprendizagem para debates, reescrita, atividades de compreensão e 
reflexão. Além disso, a elaboração de um jornal on-line permite ao aluno ser produtor 
de informação e não só consumidor. Permite, ainda, situações reais de leitura e 
escrita, possibilitando a observação e reflexão sobre o mundo a sua volta. Esse tipo de 
atividade também pode suprir a necessidade dos alunos por novidades, ao gerar 
diferentes fontes de conhecimento, além de ser uma possibilidade de conhecer melhor 
a realidade e vivenciá-la de uma forma mais dinâmica. 

Flickr 
O Flickr é um dos componentes da Web 2.0 que hospeda imagens, desenhos, 
ilustrações fotografias e sua característica é a possibilidade de armazenamento de 
suas fotografias que ficam diaponibilizadas para diferentes locais do mundo. 

O Flickr é, provavelmente, o melhor aplicativo online de gerenciamento e 
compartilhamento de imagens e tem dois objetivos principais ajudar as pessoas a 
disponibilizar fotos e permitir novas maneiras de organizar as fotos e vídeos. É 
considerado um dos componentes mais interessantes da Web 2.0, devido ao nível de 
interatividade permitido aos usuários. O site adota o popular sistema de categorização 
de arquivos por meio de tags (etiquetas) 

Conforme SANTAELLA (2007), essas imagens são voláteis, líquidas, enviadas pelas 
redes, cruzam os ares, ubíquas, ocupando muitos lugares ao mesmo tempo. Ou seja, 
o observador já não se locomove para ir à foto, pelo contrário, ela viaja até o 
observador. 

Google drive 
O Google drive é uma ferramenta que permite a criação textual compartilhada unindo 
uma ou várias disciplinas, conforme o tema proposto, facilitando a construção do 
conhecimento em rede com saberes de diferentes áreas do conhecimento, 
configurando a interdisciplinaridade. Ele permite aos usuários criar e editar 
documentos online ao mesmo tempo colaborando em tempo real com outros usuários. 

As redes de compartilhamento funcionam como estruturas cognitivas interativas pelo 
fato de terem características hipertextuais. Os estudantes conseguem situar-se no 
interior de ecologias cognitivas e o conhecimento passa a acontecer sob a forma 
daquilo que LÉVY (2001) denomina inteligência coletiva. O conhecimento coletivo, 
fruto do compartilhamento de conhecimentos individuais, representa algo maior do que 
a soma desses conhecimentos em separado. 

Portanto, é uma ferramenta de fácil aplicação que pode se incluída nas práticas 
educativas proporcionando maior diversidade de estratégia comunicativa. 

TEMAS PARA DEBATE 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO CAMPO EDUCATIVO 
 De que forma preparar profissionais diante da nova realidade, como atores 
efetivos para interagir com a sociedade? Desenvolvendo competências? Que 
competências? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tag_(programa%C3%A7%C3%A3o)
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 Em consequência das mudanças no mundo contemporâneo necessitamos de 
novas formas de ensinar e de aprender. Quais são elas? 

 Elabore uma prática docente a ser implementada na sala de aula relacionando-
a ao binômio: Educação e Comunicação.  
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APRENDIZAGEM MEDIADA X APRENDIZAGEM CONVENCIONAL 

Mary Sue C. Pereira 
 

RESUMO 

Aprendizagem Convencional x Aprendizagem Mediada é o objeto de discussão e 
reflexão causada principalmente pelo desconhecimento de muitos, do real significado. 
O espaço educativo presencial e as possibilidades do ensino a distância mediados 
pela tecnologia apresentam recursos distintos em suas metodologias e processos 
pedagógicos com ritmos e dimensões diferentes. A tecnologia otimiza tempo e espaço 
com a virtualidade possibilitando a  EAD, além de propiciar novas habilidades e 
conhecimentos para docentes e discentes. Este é um desafio para os profissionais da 
educação, como também das instituições de ensino que ainda continuam indecisos 
quanto ao uso dessas ferramentas tecnológicas na sala de aula. Para realização 
dessas mudanças no processo de aprendizagem, na modalidade EAD, o planejamento 
pedagógico é a chave do sucesso de todo esse processo. 

 

Palavras–chave: Educação, Aprendizagem, Tecnologia 

 

Introdução  

Sabemos que a aprendizagem é um processo de elaboração mental e subjetivo pelo 
qual, certos conteúdos, crenças e convicções são modificados e cedem espaço para 
novas formas de pensar o mundo. Sabemos também que essa transformação ocorre 
através da relação dialógica entre o educador e o educando, e que devemos 
considerar a “bagagem” trazida pelos educandos. 

Como então planejar um processo educativo sem identificar o que forma e informa os 
alunos? Conhecer a bagagem cultural dos estudantes, entendendo a cultura de modo 
abrangente, é entender como são constituídas sua cultura e sua identidade para, a 
partir desse conhecimento, poder, através da comunicação educativa, forjar uma 
cultura comum, interagindo com nossos alunos. 

Chamou-nos atenção o levantamento da BBC Brasil que, a partir das opiniões e 
debates de especialistas, indicou Dez tendências relacionadas ao uso da tecnologia 
em sala de aula e experiências de seu uso na prática. Algumas dessas tendências 
serão abordadas a seguir: 
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Fonte: IDOETA, BBC Brasil, São Paulo, SP, 2014. Disponível em 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/12/ Acesso em Abril/2015. 

 

• A educação bimodal: o Ensino Híbrido. 
Aparecerá muitas vezes como “blended learning” na literatura. Uma definição bem 
clara sobre tal pensamento está na matéria intitulada ENSINO HÍBRIDO OU 
BLENDED LEARNING do site Porvir, quando descrevem o ensino híbrido como “a 
combinação de aprendizado off-line e on-line dentro de sala de aula, unindo os 
benefícios dos métodos tradicionais de ensino com os da utilização de ferramentas 
tecnológicas educacionais.” (Setembro/2012; disponível em 
http://porvir.org/wiki/ensino-hibrido-ou-blended-learning Acesso: abril/2015). Desta 
forma, podemos destacar pontos importantes em que a tecnologia contribui de 
maneira efetiva e dinâmica no processo educacional. 

• O professor não é substituído. 
As expressões facilitador e mediador ganham destaque, pois comungam com a 
tecnologia, objetivamente orientando dinamicamente as possibilidades de construção 
dos conhecimentos de seus alunos. 

• Processos não são modificados, são melhorados.  
Não é necessária uma revolução, pois a ajuda advinda da tecnologia auxiliará o 
aprendizado e trabalhará os mais intrigantes conteúdos. 

 Facilitando acesso ao mundo real, a tecnologia estabelece as conexões que 
motivam muito mais os aprendentes a se comprometerem com os estudos. No 
documento da UNESCO (comentado por IDOETA, BBC Brasil, São Paulo, SP, 2014. 
Disponível em http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/12/ Acesso em 
Abril/2015), vemos softwares, apps, tablets, sendo entendidos como maneiras de 
proporcionar “oportunidades práticas para exercitar e aplicar competências”.  

• O Ensino Adaptativo (adaptive learning). 
É o processo de aprendizagem que usa softwares, que propõem atividades diferentes 
para cada aluno, sob medida, a partir de respostas e reações a tarefas. Ainda no 
levantamento feito pela BBC Brasil, destaca-se o software brasileiro Geekie, usado 
numa Plataforma, quando ao interagir com o aprendente “percebe suas aptidões e 
dificuldades e traça um plano de estudos adaptado a elas”. UNESCO (comentado por 
IDOETA, BBC Brasil, São Paulo, SP, 2014. Disponível em 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/12/ Acesso em Abril/2015) Com 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/12/
http://porvir.org/wiki/ensino-hibrido-ou-blended-learning
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/12/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/12/
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propriedade, o documento Da BBC Brasil identifica o Ensino Adaptativo como agente 
de customização e personalização. 

• Aprendizado baseado em jogos (Game-based learning). 
Processo de aprendizagem que aposta no uso de jogos para apresentar o conteúdo 
de uma forma mais interessante, motivar os alunos desenvolver sua criatividade e 
acompanhar seu desempenho. Usados adequadamente, videogames, além de exigir 
mais concentração, contribuem para um aprendizado mais prazeroso e divertido, 
mesmo exigindo maior concentração e conhecimento dos alunos sobre as matérias 
escolares.  

 

Considerações Finais. 

A partir das reflexões apresentadas acima, podemos compreender quão importantes 
são as tecnologias em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Pensar na 
educação permeada pela tecnologia nos abre um mundo de inúmeras possibilidades e 
diversas maneiras de estimular o aprendente a se envolver cada vez mais no 
processo. 

No entanto é importante lembrar que tais recursos tecnológicos somente agregam 
valor ao processo de ensino quando estiverem acompanhadas de um bom 
planejamento pedagógico. Determinadas disciplinas mostram-se como interessantes 
para se aplicar tais recursos, como por exemplo Didática, Filosofia, Matemática, dentre 
outras.  

Vale ressaltar alguns aspectos como possibilidades de mudança sobre o assunto 
abordado: 

• A AMT, ainda que espontânea, buscada pelo aprendente, não pode continuar a 
ser vista pelo professor como concorrente; 

• Deve-se ter o cuidado de não repetir na EAD modelos convencionais 
presenciais inadequados; 

• É importante estar sempre atento e buscando responder qual a real finalidade 
da educação; 

• Por fim devemos estar certos de que caminhamos para uma só Educação! 
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Resumo 
Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento de estacas herbáceas de amoreira (Morus alba 
L.) na presença ou ausência do hormônio sintético AIB em dois tipos de recipientes. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados em faixa, no esquema fatorial 2 x 2, com 5 repetições, 
totalizando 400 estacas. Os tratamentos foram 2 duas dosagens de hormônio AIB (0 e 3000 mg/L-1) e 2 
tipos de recipientes (tubetes e sacos plásticos. Aos 60 dias após a implantação foram avaliados o número 
e o comprimento médio de raízes por estaca. A utilização de sacos plásticos como recipientes foi mais 
favorável à formação e ao desenvolvimento do sistema radicular das estacas de amoreira Morus Alba. A 
utilização do AIB na dose de 3000 mg.L-1 mostrou-se desnecessária na promoção do enraizamento e do 
crescimento do sistema radicular das estacas de amoreira. 
Palavras-chave: Morus alba. Saco plástico. Tubele. 

 
Introdução 

As plantas de Morus Alba são perenes e rústicas, podendo ter uma vida útil de 
aproximadamente 20 anos (MIRANDA, BONACIN e TAKAHASHI, 2002), e são 
consideradas uma boa opção para a agricultura familiar (ANTUNES et al., 2000), haja 
vista que apresentam baixo custo de produção e frutos atrativos e saborosos (VILLA et 
al., 2003). 
 As mudas mais indicadas para a formação de um pomar são aquelas 
produzidas a partir de estacas advindas das brotações das plantas, onde é possível a 
obtenção de grande número de mudas em curto período de tempo com a utilização de 
estacas herbáceas de 4 a 5 gemas e sob sistema de irrigação (ANTUNES et al., 
2008).  
 A escolha do substrato é um importante fator a ser considerado durante na 
propagação de plantas. Este deve fornecer um ambiente úmido, escuro e 
suficientemente aerado a estaca em desenvolvimento, favorecendo condições para 
um enraizamento em qualidade e quantidade satisfatórias (ANTUNES et al. 2008). 
 Além disso, o equilíbrio entre os diferentes hormônios presentes na estaca é 
fundamental para que a nova planta tenha um enraizamento satisfatório (VILLA et al., 
2003). O AIB é uma auxina sintética frequentemente utilizada para induzir o 
enraizamento adventício (VILLA et al., 2003) que além de acelerar o processo de 
enraizamento também aumenta o número de raízes por estaca e favorece a 
uniformidade de enraizamento (FACHINELLO et al., 1995). 
 Baseado nestas informações objetivou-se com este trabalho avaliar o 
desenvolvimento de estacas herbáceas de amoreira (Morus alba L.) na presença ou 
ausência do hormônio sintético AIB em dois tipos de recipientes, saco plástico e 
tubete. 
 
Material e Métodos 
 O experimento foi instalado no dia 02 de setembro de 2014, na estufa do 
Laboratório de Ensino e Produção de Jardinagem e Paisagismo do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Câmpus Muzambinho. 
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O delineamento experimental foi em blocos casualizados em faixa, no esquema 
fatorial 2 x 2, com 5 repetições, totalizando 20 parcelas. Os tratamentos foram 2 duas 
dosagens de hormônio AIB (0 e 3000 mg/L-1) e 2 tipos de recipientes (tubetes e sacos 
plásticos). Foram coletadas estacas herbáceas de aproximadamente 12 centímetros 
de comprimento, que tiveram sua parte basal embebidas em solução de hormônio AIB 
por 10 segundos, e, posteriormente, enterradas aproximadamente 2/3 dentro do 
recipiente.  

Aos 60 dias após a implantação foram avaliados o número e o comprimento 
médio de raízes por estaca. As avaliações foram realizadas da seguinte maneira: o 
número médio de raízes por estaca através de contagem direta e comprimento médio 
de raízes através da medição de duas raízes por estaca, originárias diretamente do 
segmento caulinar, em centímetros (cm). 

Os resultados foram avaliados por meio de análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. 

 
Resultados e Discussões 

Quanto à dose hormonal utilizada, tanto para número de raízes por estaca e 
para comprimento de raízes, não foram encontradas diferenças significativas (Tabela 
1). Maior enraizamento sem a aplicação de AIB foi observado por Villa et. al. (2003), 
para a amoreira cultivar “Brazos”. 

Enquanto que para o recipiente utilizado, o saco plástico foi superior ao tubete 
para as avaliações de número de raízes por estaca e comprimento de raízes (Tabela 
1).  

A análise de variância do número médio de raízes por estaca demonstrou a 
não interação entre os fatores recipientes e dose de AIB ao nível de 5 % de 
significância, mas na análise de variância do comprimento médio de raízes foi possível 
encontrar a ocorrência de diferenças significativas para a interação entre recipientes e 
dose de AIB. A partir destes resultados, partiu-se para a análise dos desdobramentos, 
onde recipientes dentro de cada nível de hormônio demostraram diferenças 
significativas tanto para a dose de 0 quanto de 3000 mg.L-1 de AIB (Tabela 2), sendo 
que o recipiente de saco plástico foi estatisticamente superior ao tubete 
independentemente da dose de hormônio utilizada. Dados estes que corroboram com 
os de Schwengber et al. (2002) que avaliaram a propagação e desenvolvimento de 
estacas de ameixeira em diferentes recipientes, onde encontraram que independente 
da cultivar utilizada, houve uma maior porcentagem de estacas enraizadas em 
recipientes de sacos plásticos, seja nos tamanhos grande ou pequeno, do que em 
tubetes, conseguindo também afirmar que o tratamento com sacos plásticos obteve os 
melhores resultados em relação a comprimento de raiz. Ainda, os mesmos 
observaram que recipientes com maior volume favorecem tanto em tamanho de raiz, 
quanto em distribuição da mesma no substrato. 
 As avaliações do AIB dentro do recipiente de saco plástico (Tabela 3) 
indicaram que a utilização do hormônio na dose de 3000 mg.L-1 apresentou resultados 
estatisticamente inferiores, ao nível de 5 % de significância, aos tratamentos sem a 
utilização do AIB (0 mg.L-1), demostrando que a aplicação do hormônio vegetal na 
dosagem testada não foi eficiente para estimular o crescimento das raízes de estacas 
de amoreira. A redução do desenvolvimento do sistema radicular de estacas de 
amoreira em função da aplicação de fitorreguladores também foi observada por Villa 
et. al. (2003), sendo estes efeitos explicados por uma possível ação fitotóxica do AIB 
no material propagativo.  

Os dados apresentados na Tabela 3 demonstraram que o tratamento no qual 
foi aplicado o AIB obteve resultados estatisticamente semelhantes ao tratamento sem 
a aplicação do fitorregulador em estacas conduzidas em tubetes.  
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Conclusão 
 A utilização de sacos plásticos como recipientes foi mais favorável à formação 
e ao desenvolvimento do sistema radicular das estacas de amoreira Morus Alba. 
 A utilização do AIB na dose de 3000 mg.L-1 mostrou-se desnecessária na 
promoção do enraizamento e do crescimento do sistema radicular das estacas de 
amoreira Morus Alba. 
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Tabela 1. Número médio de raízes por estaca em amoreiras Morus alba em função da dose de 
AIB mg.L-1 e do tipo de recipiente. Muzambinho/MG, 2014. 

Tratamento Número de raízes/estaca Comprimento de raízes (cm) 
Dose   

0 mg L-1 6,10 a 11,44 a 
3000 mg L-1 6,68 a 10,27 a 
Média 6,39 10,85 

Recipiente   
Saco Plástico 7,06 a 13,45 a 
Tubete 4,71 b 8,26 b 
Média 5,88 10,85 
Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste Scott-Knott, a 5% de 
probabilidade. 
 
Tabela 2. Análise de desdobramento de recipientes dentro de doses de hormônio de estacas 
de amoreira Morus alba. Muzambinho/MG, 2014. 

Comprimento de raízes (cm) 

Recipiente Dose de AIB mg.L¹ 
0 3000 

Saco plástico 15,27 a 11,63 a 
Tubete 7,62 b 8,91 b 
Média 11,44 10,27 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste Scott-Knott, a 5% de 
probabilidade. 
 
Tabela 3. Análise de desdobramento de doses de hormônio dentro de recipientes de estacas 
de amoreira Morus alba. Muzambinho/MG, 2014. 

Comprimento de raízes (cm) 

Dose de AIB mg.L¹ Recipiente 
Saco plástico Tubete 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Amora/SistemaProducaoAmoreiraPreta/mudas.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Amora/SistemaProducaoAmoreiraPreta/mudas.htm
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0 15,27 a 7,62 a 
3000 11,63 b 8,91 a 
Média 13,45 8,26 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste Scott-Knott, a 5% de 
probabilidade. 
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SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIA INOVADORA DE EXTENSÃO 

RURAL COM AGRICULTORES FAMILIARES NO SUL DE MINAS 
GERAIS 
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Resumo: Este trabalho objetiva descrever e sistematizar a experiência de extensão rural promovida 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais- Câmpus Muzambinho 
em 14 municípios de seu entorno, com agricultores familiares em ações de reflorestamentos 
preservacionistas nas Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal de suas propriedades. O 
projeto de extensão faz parte de parceria entre o IFSULDEMINAS, Instituto Estadual de Florestas de MG 
e a Prefeitura Municipal de Muzambinho, em funcionamento desde 1998, distribui, orienta o plantio e 
manejo de mudas florestais de espécies nativas da Floresta Montana Semidecidual do bioma Mata 
Atlântica para estes agricultores, produtores de café e/ou leite, na sua maioria, na condição de que 
manifestem expressa e deliberadamente o desejo e compromisso de recomposição florestal em entorno 
de nascentes, margens cursos d’água e outras áreas de proteção ambiental. Para tanto, descrevemos e 
relatamos a experiência, utilizando os dados médios dos últimos 4 anos.  

Palavras-chave: educação ambiental; reflorestamentos preservacionistas; agricultura familiar. 

Introdução  
  Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia têm como uma de 
suas finalidades e características desenvolver programas de extensão, de divulgação 
científica e tecnológica, previstos na LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008 
que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou 
estas instituições (BRASIL, 2008). Por conferir novo arranjo organizacional e novas 
finalidades às Escolas Agrotécnicas, a maioria delas centenárias, ocupadas 
preponderantemente com o ensino, as atribuições de pesquisa e extensão constituem 
constantes desafios para se consolidarem nestas organizações. Sobretudo para a 
extensão, que em dominância dos casos, precisa exceder os limites físicos das salas 
de aulas e do campus para vivenciar e responder às necessidades que fazem parte do 
cotidiano dos produtores rurais em suas comunidades. 
 Inserido neste contexto institucional, desenvolve-se no IFSULDEMINAS- 
Câmpus Muzambinho o projeto de doação, orientação de plantio e manejo de 
espécies florestais nativas com a finalidade de recomposição florestal das áreas de 
preservação em propriedades rurais de agricultores familiares de municípios da região 
do campus. Adota-se como diretriz do projeto a decisão voluntária do produtor de 
reflorestar por sua iniciativa e assumir compromisso de seguir orientação técnica de 
plantio e manejo das espécies. As mudas são produzidas em viveiro florestal 
localizado no Campus em parceria com o Instituto Estadual de Florestas, órgão da 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e 
Prefeitura Municipal de Muzambinho. 
 Tem-se buscado com este projeto de extensão os seguintes objetivos: inserir 
alunos dos cursos Técnico em Agropecuária, Técnico em Meio Ambiente, Engenharia 
Agronômica e Tecnologia em Cafeicultura em experiências diretas com as demandas 
e necessidades de produtores rurais percebidas e discutidas no cotidiano das 
comunidades rurais; fomentar a recomposição florestal com espécies da flora regional 
de áreas de preservação ambiental em propriedades de agricultores familiares; 
contribuir para a disseminação da atividade de extensão rural como prática constituinte 
da cultura da instituição IFSULDEMINAS- Câmpus Muzambinho; instituir prática 
democrática de extensão rural que dialoga saberes da comunidade e acadêmicos 
como pressupostos de superação de dificuldades e aprendizagem social.   
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 Em seguida, tenta-se descrever, então, nos limites deste trabalho, a 
experiência de extensão rural iniciada em 1998, dando se ênfase aos dados dos 
últimos 4 anos. 
   
Material e Métodos  
 A parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do sul 
de Minas-Câmpus Muzambinho, Instituto Estadual de Florestas e Prefeitura Municipal 
de Muzambinho é celebrada em convênio formal, renovado periodicamente. Cabem ao 
Câmpus Muzambinho: a cessão e manutenção da infraestrutura de viveiro florestal, a 
orientação técnica e acompanhamento de dois professores, Celso Antônio Spaggiari 
Souza e Raphael Nogueira Rezende, de um técnico em Agropecuária e Meio 
Ambiente, Greimar Alves de Jesus, apoio na coleta e processamento das sementes de 
espécies florestais em matrizes selecionadas na região; cabem ao IEF: a orientação e 
acompanhamento de um engenheiro florestal, Luis Ricardo Zavagli, a cessão de dois 
viveiristas e veículo usado na coleta de sementes; à prefeitura cabe a cessão de um 
viveirista: Giovane Muniz. 
 São feitas coletas de sementes, quinzenalmente, durante todo o ano em 
árvores matrizes selecionadas e catalogadas, procurando abarcar as espécies nativas 
da região num raio de 60 Km, visando não promover a introdução de materiais 
exóticos. 
 As mudas são produzidas ao longo de todo o ano em viveiro a pleno-sol e/ou 
semi sombreado, em sacolas plásticas preenchidas com substrato preparado com 
materiais obtidos no próprio campus. Uma pequena parte da mudas é produzida em 
tubetes com substrato artificial. 
 A doação das mudas aos produtores é feita de novembro a fevereiro de acordo 
com cadastro de produtores em que comprovam posse da terra (qualquer modalidade) 
e o compromisso de executarem a recomposição florestal com fins de preservação 
proposta por eles, excluído o uso das mudas para fins comerciais. 
 O transporte, plantio e manejo das mudas nas áreas reflorestadas é 
responsabilidade expressa dos produtores. 
 A orientação técnica para plantio e manejo é feita pelos professores, 
engenheiro florestal e técnico em diálogo sistemático e permanente com os 
produtores. 
 A participação dos diferentes alunos dos cursos envolvidos com o projeto se 
faz no contato direto com produtores, participação e acompanhamento dos processos 
de produção e distribuição das mudas e a utilização do viveiro como laboratório de 
realização de projetos de pesquisa de iniciação científica e trabalhos de conclusão de 
curso. 
  
Resultados e discussão   

O projeto está em execução desde 1998. Neste período, foram distribuídas aos 
produtores e plantadas por eles 290.000 mudas. Somente nos últimos 4 anos, foram 
transferidas 102.700 mudas de 210 espécies arbóreas nativas da Floresta Estacional 
Montana Semidecidual, bioma Mata Atlântica que permitiram reflorestar pelo menos 
150 ha, área muito significativa por se tratar de floresta de preservação de entorno de 
nascentes, margens de rios e Reserva Legal em pequenas propriedades rurais 
espalhadas por 14 municípios da região, entre 230 produtores, o que evidencia grande 
capilaridade à experiência. 
 As estiagens recorrentes nos últimos anos e a necessidade legal de 
regularização de passivos ambientais têm mobilizado os produtores desta região na 
tentativa de se adequarem à legislação ambiental e despertado real consciência, 
desejo e ação para a proteção de nascentes e cursos d’água em suas propriedades. 
 A produção de mudas de espécies arbóreas nativas para fins de 
recomposição florestal exige conhecimento técnico nem sempre disponível 
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para todas as espécies (KAGEYAMA e CASTRO, 1989). A escassez de 
informações e dados técnicos constituem enorme entrave para os produtores 
reflorestarem áreas de preservação, o que em grande parte, justifica o projeto 
de extensão e comprova sua aceitação e longevidade ao longo de 16 anos. 
 
Conclusão  

 Sistematizamos esta experiência de extensão rural na intenção de 
preservar a memória de um trabalho simples, mas significativo para as 
comunidades envolvidas.  

O projeto, ainda que executado com poucos recursos financeiros, tem 
grande capilaridade entre pequenos produtores rurais da região, contribuindo 
com o Campus Muzambinho na tarefa de exercer a sua prerrogativa de 
socializar conhecimentos como estratégias para desenvolver programas de 
extensão, de divulgação científica e tecnológica. Descrever a experiência, permite 
ao grupo envolvido no projeto redimensionar a extensão do projeto, aperfeiçoar 
técnicas de produção de mudas de espécies arbóreas nativas com vistas ao 
atendimento de mais produtores em uma área de abrangência ainda maior. Ao mesmo 
tempo, tem-se constituído importante banco de dados sobre taxonomia, 
fitossociologia, fenologia e comportamento de espécies florestais nativas, tão 
renegadas na história dos estudos florestais no Brasil.  

O envolvimento e participação dos alunos com os produtores familiares, as 
dificuldades inerentes ao processo de produção de mudas de espécies florestais 
nativas têm-lhes possibilitado rica experiência formativa que extrapola os limites físicos 
da sala de aula e do campus, justificando em grande parte a existência e continuidade 
do projeto.  

A sistematização desta experiência de extensão rural deve “provocar 
processos de aprendizagem” em todos os envolvidos (CÓRDULA, 2008). Contamos 
a história da experiência para “difundi-la e perpetuá-la” (SILVA, 2012 e SILVA, 
2013). As experiências vivenciadas na nossa prática de trabalho não 
podem ser deixadas na lembrança até que se percam.  
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Resumo 
O trabalho teve como objetivo verificar a resposta da estaca de Margarida de Maio (Montanoa 
bipinnatifida) com e sem a aplicação de AIB em dois tipos de recipiente. O trabalho foi realizado no 
laboratório de jardinagem do IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho, o delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2 x 2, sendo os tratamentos compostos 
por 2 tipos de recipientes (tubete e saco plástico) e 2 concentrações de AIB (0 e 5000 mg.L-1). Foram 
avaliados o comprimento de raízes e número de brotos. O recipiente saco plástico proporcionou maior 
comprimento de raízes. A utilização do fitorregulador AIB é uma alternativa viável para a propagação 
vegetativa da espécie. 
Palavras-chave: Montanoa bipinnatifida. Regulador de crescimento. Asteraceae. 
 
Introdução 

Asteraceae, conforme o APG III 2009 está incluída nas eudicotiledôneas, 
Asteride e constitui-se a maior família em número de espécies, possuindo em torno de 
25.000, reunidas em 1.500 gêneros, ocorrendo no Brasil 2.000 espécies e 250 
gêneros. Está representada em todo o mundo, podendo ser encontrada principalmente 
nas regiões tropicais, subtropicais e temperadas (LÖBLER, 2013). M. bipinnatifida é 
uma planta arbustiva muito ramificada, com ramos lenhosos na base, que pode 
alcançar 2 a 4 m de altura. Folhas opostas de até 75 cm de comprimento, 
profundamente divididas em 8-10 lobos (CONABIO, 2014). 

A propagação vegetativa é considerada uma importante ferramenta na 
manutenção de espécies de importância econômica, pois se mantém as 
características genéticas da planta mãe. A propagação assexuada ou clonal, tendo 
essa vantagem de manter todas as características da planta matriz, a uniformidade 
nas mudas e a produção de produtos de alta qualidade, além de menor custo 
(ZULIANI et al., 2012). 

O tratamento das estacas com fitorreguladores tem sido freqüente por 
aumentar a porcentagem de estacas que formam raízes, acelerarem a formação das 
mudas, aumentar o número e a qualidade das raízes formadas em cada estaca, bem 
como a uniformidade de enraizamento (LANA et al., 2008). 

O ácido indolbutírico (AIB) é o mais efetivo na iniciação radicular e têm sido o 
de maior uso na propagação vegetativa do eucalipto. As concentrações do produto 
ativo variam com a espécie, o estado de maturação do material e a forma de 
aplicação, que pode ser líquida ou em talco (LANA et al., 2008). O presente trabalho 
teve o objetivo de avaliar o enraizamento de estacas, em diferentes recipientes, com e 
sem regulador de crescimento AIB. 
Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho, no 
laboratório de jardinagem, no período de 03 de setembro a 21 de novembro de 2014.  
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), em 
esquema fatorial 2 x 2, sendo os tratamentos compostos por 2 tipos de recipientes 
(tubete e saco plástico) e 2 concentrações de AIB (5000mg L-1 e 0mg L-1), com 5 
repetições.  
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Foram utilizadas estacas herbáceas, provindas do Instituto Federal do Sul de 
Minas Câmpus Muzambinho-MG, sendo todas padronizadas com 12 cm de 
comprimento, corte reto na base e em bisel no ápice para evitar umidade.  

As estacas tiveram suas bases imersas em solução de AIB por 10 segundos 
em uma profundidade de 5 centímetros, para o tratamento com 0mg L-1 de AIB, as 
bases das estacas foram imersas em água deionizada e destilada. Após esse 
processo as estacas foram colocadas nos recipientes contendo uma mistura de 
composto e vermiculita, caracterizando os tratamentos. A irrigação foi realizada para 
manter a umidade do substrato.  

A avaliação foi realizada após 80 dias, foram avaliados comprimento de raízes 
utilizando uma régua graduada e número de brotos. Os resultados obtidos foram 
analisados estatisticamente utilizando o software SISVAR (FERREIRA, 2011) e as 
médias obtidas foram comparadas entre si pelo Teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 

 
Resultados e Discussão 

Não houve diferença significativa para número de brotos submetidos a 
diferentes doses de fitorregulador AIB (Tabela 1).  

Zuliani et al. (2012), avaliando enraizamento de estacas de Solidago chilensis 
(Asteraceae) in vitro, concluíram o uso do fitorregulador AIB promoveu maior número 
de brotos, folhas e raízes e é uma opção vantajosa para a propagação vegetativa da 
espécie. 

O comprimento de raiz foi maior quando utilizado o fitorregulador AIB (Tabela 
2). O presente trabalho difere de Ferrani et al. (2008), que em estudo sobre estaquia e 
anatomia de vassourão-branco (Asteraceae),  utilizando diferentes concentrações de 
ácido indolbutírico, concluíram que a estaquia  semilenhosa  de brotações do ano de 
plantas adultas não se mostrou viável. 

Maior comprimento de raiz foi observado quando utilizou-se o recipiente de 
saco plástico  (Tabela 3 e 4). 

O comprimento de raiz no recipiente tubete foi maior quando utilizado 
fitorregulador AIB (Tabela 5). 

O menor comprimento de raiz em tubete pode ter sido influenciado pela 
capacidade do recipiente em relação ao substrato. 

Schwengber et  al. (2002),  avaliando a utilização de diferentes recipientes na 
propagação da ameixeira através de estacas,  concluíram que o tubete proporciona 
maior economia e menor movimentação de substrato, sem reduzir o enraizamento, 
bem como o comprimento de raízes é diretamente proporcional à capacidade do 
recipiente. 

 
Conclusões 

O recipiente saco plástico proporcionou maior comprimento de raízes.  
A utilização do fitorregulador AIB é uma alternativa viável para a propagação 

vegetativa da espécie. 
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Tabela 1. Número de brotos de Montanoa bipinnatifida submetidos a diferentes doses de AIB e 
recipientes. Muzambinho/MG, 2014. 

Recipiente Número de 
brotos/estaca Doses mg.L-1 Número de 

brotos/estaca 

Saco Plástico 1,04 a  5000 0,87 
Tubete 0,37 b 0 0,54 

 
Tabela 2. Comprimento de raízes de Montanoa bipinnatifida submetidos à dose de 5000 mg.L-1 
de AIB e diferentes recipientes. Muzambinho/MG, 2014. 

 

Tratamentos   

Recipiente Dose de AIB mg.L¹ Comprimento de raízes (cm) 

Saco Plástico 5000 11,12 a 

Tubete 5000 1,45 b 
 

Tabela 3. Comprimento de raízes de Montanoa bipinnatifida submetidos à dose de 0 mg.L-1 de 
AIB e diferentes recipientes. Muzambinho/MG, 2014. 

 

Tratamentos   

Recipiente Dose de AIB mg.L¹ Comprimento de raízes (cm) 

Saco Plástico 0 3,52 a 

Tubete 0 0 b 

média 
 

4,02 
 
Tabela 4. Comprimento de raízes de Montanoa bipinnatifida submetidos à  diferentes doses de 
AIB e no recipiente saco plástico. Muzambinho/MG, 2014. 

 

Tratamentos   

Dose de AIB mg.L¹ Recipiente Comprimento de raízes (cm) 

0 Saco plástico 3,52 b 

5000 Saco plástico  11,12 a 
 
Tabela 5. Comprimento de raízes de Montanoa bipinnatifida submetidos à  diferentes doses de 
AIB e no recipiente tubete. Muzambinho/MG, 2014. 

Tratamentos   
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Dose de AIB mg.L¹ Recipiente Comprimento de raízes (cm) 

0 tubete 0 b 

5000 tubete 1,45 a 
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Resumo 
Há escassez de trabalhos relevantes com Thunbergia erecta, avaliando a influência do uso de 
fitorreguladores de crescimento na propagação vegetativa. Com isso, objetivou-se com esse trabalho 
avaliar o percentual de enraizamento, comprimento da maior raiz, número de raízes e número de brotos a 
partir do uso de ácido indolbutírico plantados em diferentes recipientes. O delineamento utilizado foi em 
blocos casualizados (DBC) em faixa, esquema fatorial 2 fitorreguladores (sem AIB; com 6.000 ppm de 
AIB) x 2 recipientes (saco plástico; tubete), com cinco repetições. Pode-se concluir que a aplicação de 
AIB não é eficiente no enraizamento e desenvolvimento de estacas de Manto-de-rei. E que o 
enraizamento e desenvolvimento de estacas também não são influenciados pelo recipiente a ser utilizado 
para a propagação. 
Palavras-chave: Thunbergia erecta. Porcentagem de enraizamento. Comprimento de raiz. 
 
Introdução 

A Thunbergia erecta, também conhecida como Tumbérgia-arbustiva ou manto-
de-Rei é uma planta ereta pertencente à família Acanthaceae, que apresenta folhas 
pequenas, opostas, verde-escuras e ovaladas, com caule de textura lenhosa, marrom 
acinzentado e de muita ramificação e produz numerosas flores azuis com o centro 
amarelado (PATRO, 2013).  

Algumas plantas apresentam dificuldade de enraizamento com o uso da 
estaquia, sendo proveniente tanto de fatores relacionados à própria planta quanto ao 
ambiente, sendo que o uso de reguladores vegetais promove aumento do 
enraizamento (BIASI, 1996; MAYER, 2001; PIO, 2002). 

Segundo Wendling e Xavier (2005), a utilização do ácido indolbutírico (AIB), 
visa acelerar o processo de enraizamento da estaca, sendo que a época, tipo da 
estaca e espécie propagada influenciam diretamente nas concentrações a serem 
utilizadas.   

De acordo com Silva (1984), a propagação vegetativa é a multiplicação de um 
vegetal através de tecidos capazes de reassumir atividades meristemáticas. Sendo a 
maneira mais eficiente e segura de obtenção de plantas novas com características 
iguais a do vegetal de origem.  

São vários os métodos utilizados para a aplicação de reguladores vegetais. 
Weaver (1982) descreve o método da imersão rápida, onde a estaca permanece por 
cerca de 5 segundos, em solução alcoólica de auxina concentrada (500 a 10000 mg L-
1), sendo que altas concentrações podem inibir o desenvolvimento de gemas ou 
provocar o amarelecimento e queda das folhas, provocando a morte da estaca.  

O percentual de enraizamento também pode apresentar variações de acordo 
com o tipo de estaca utilizada, tendo em vista que o potencial para enraizar varia entre 
as diferentes porções de um mesmo ramo. Em geral ramos lenhosos coletados no 
inverno apresentam maior enraizamento na porção basal, ao passo que ramos 
coletados em outras épocas, como semi-lenhosos e herbáceos, possuem maior 
potencial de enraizamento em sua porção apical (HARTMANN e KESTER, 1990; 
FACHINELLO et al., 1994). 

De acordo com Fachinello et al. (1994), o processo de enraizamento de 
estacas pode ser limitado pelo substrato utilizado, que influencia na qualidade das 
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raízes formadas e no percentual de enraizamento das estacas (COUVILLON, 1988). O 
substrato deve fixar as estacas dando aderência e facilitando sua remoção sem 
provocar danos às raízes. Além disto, deve apresentar baixo custo, ser de fácil 
aquisição e não possuir nem liberar substâncias tóxicas (HARTMANN e KESTER, 
1990; VERDONCK et al., 1981; FACHINELLO et al., 1994). 

No entanto, há escassez de trabalhos relevantes com Thunbergia erecta, 
avaliando a influência do uso de fitorreguladores de crescimento na propagação 
vegetativa. Com isso, objetivou-se com esse trabalho avaliar o percentual de 
enraizamento, comprimento da maior raiz, número de raízes e número de brotos a 
partir do uso de ácido indolbutírico em estacas de mano-rei propagados em sacos 
plásticos e tubetes.  
 
Material e métodos 

O experimento foi instalado no laboratório de Jardinagem do IFSULDEMINAS – 
Campus Muzambinho situado a 21o22`de latitude sul, 46o31`de longitude W. Gr. e 
altitude de 1048m, tendo a região Sul de Minas Gerais, de acordo com a classificação 
de Koppen, clima tipo Cwa (OMETO, 1981).  

 O delineamento utilizado foi em blocos casualizados (DBC) em faixa, esquema 
fatorial 2 fitorreguladores (sem AIB; com 6.000 ppm de AIB) x 2 recipientes (saco 
plástico; tubete), com cinco repetições. Sendo que foram utilizadas 400 estacas 
lignificadas de Manto-de-rei (Thunbergia erecta), onde 200 estacas foram plantadas 
em tubetes (50% com aplicação de AIB e 50% sem aplicação) e 200 em saco plásticos 
de polietileno, seguindo a mesma porcentagem das estacas em tubetes. 

As estacas foram coletadas contendo três gemas, posteriormente foram 
imersas em solução alcóolica de AIB à 6.000 ppm, durante 10 segundos, seguida do 
seu plantio em substrato de vermiculita expandida sendo que duas gemas ficaram em 
contato com o substrato. A irrigação foi realizada manualmente, sempre que 
necessária. 

Aos 90 dias após a instalação, o experimento foi avaliado através da 
porcentagem de estacas enraizadas, do comprimento da maior raiz (cm), do número 
de raízes e do número de brotos. O comprimento da maior raiz foi medido com régua 
graduada, medindo-se a partir da inserção da raiz na base da estaca até o ápice 
radicular. As raízes foram lavadas em água corrente para retirar o excesso de 
substrato. 

Todas as características avaliadas serão analisadas estatisticamente através 
do teste “F” e Scott Knott ao nível de 5% de probabilidade, através do programa 
estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 
Resultados e discussão 
 Não houve interação entre os recipientes utilizados (saco plástico e tubete) 
com aplicação de AIB (0 e 6000 ppm) no presente trabalho.  

Não foram observadas diferenças significativas entre os recipientes avaliados 
(saco plástico e tubete) para todas as variáveis analisadas, sendo elas: número de 
raízes, comprimento de raízes e número de brotos (Tabela 1).  
 O uso de AIB em estacas de Thunbergia erecta não influenciou 
significativamente as variáveis avaliadas, com os mesmos valores para número de 
raíz, comprimento de raíz e números de brotos (Tabela 2).  
 Pode-se observar que os tratamentos com aplicação de AIB para ambos os 
recipientes utilizados, apresentaram maiores porcentagens de enraizamento (Tabela 
3).  
  
Conclusão 
 Pode-se concluir que a aplicação de AIB não é eficiente no enraizamento e 
desenvolvimento de estacas de Manto-de-rei. E que o enraizamento e 
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desenvolvimento de estacas também não são influenciados pelo recipiente a ser 
utilizado para a propagação. 
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Tabela 1. Número médio de raíz, comprimento médio de raíz e números médio de brotos 
propagados em diferentes recipientes. Muzambinho, 2014. 

Recipiente Número de Raiz Comprimento de Raiz 
(cm) 

Número de Brotos 

Tubete 3,46 a 4,48 a 1,32 a 

Saco plástico 3,71 a 4,70 a 2,52 a 

CV% 50,69 61,51 55,00 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste Scott Knott a 5% de 
probabilidade. 
 
Tabela 2. Número médio de raíz, comprimento médio de raíz e número médio de brotos, com e 
sem aplicação de AIB. Muzambinho, 2014. 

AIB (ppm) Número de Raiz Comprimento de Raiz (cm) Número de 
Brotos 

0  3,84 a 4,68 a 2,02 a 
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6000  3,33 a 4,50 a 1,82 a 

CV% 30,69 43,00 26,81 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste Scott Knott a 5% de 
probabilidade. 
 
Tabela 3. Porcentagem de enraizamento de estacas para os tratamentos recipientes e 
fitorregulador de crescimento. Muzambinho, 2014. 

Tratamento Porcentagem de Enraizamento 

Saco plástico com 0 ppm de AIB 80% 

Saco plástico com 6000 ppm de AIB 84% 

Tubete com 0 ppm de AIB 72% 

Tubete com 6000 ppm de AIB 80% 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o consumo de frutas e hortaliças, os hábitos de higiene e a promoção 
de prática educativa com a temática de higiene dos alimentos em uma escola de ensino fundamental da 
rede municipal de Pinheiral-RJ. O estudo realizado envolveu turmas do 3º ano do ensino fundamental de 
uma Escola Municipal com a aplicação de questionário e realização de atividade prática com 49 
escolares. Os resultados apontaram que os escolares avaliados apresentaram uma preferência 
satisfatória em consumir frutas e hortaliças, além de terem noção quanto aos hábitos adequados de 
higiene pessoal. Observou-se que a escola desempenhou um papel importante na construção de hábitos 
saudáveis de seus escolares ao desenvolver atividades educativas e valorizar a aquisição de alimentos 
dos produtores familiares local para suprir demandas do Programa de Alimentação Escolar. A prevalência 
de projetos de educação nutricional e alimentar que incentivem hábitos saudáveis é fundamental na 
formação das crianças no período escolar. 
Palavras-chave: hábitos saudáveis, segurança do alimento, escola 
 
Introdução 

O comportamento alimentar de um indivíduo corresponde a todas as práticas 
alimentares, desde a seleção, aquisição, conservação, preparo e consumo dos 
alimentos. (FIGUEIREDO, JAIME e MONTEIRO, 2008). 

Percebe-se que o comportamento alimentar dos indivíduos é construído nas 
relações sociais, primeiramente com a família e depois, na escola. O ambiente escolar 
é considerado um espaço onde se torna possível implementar programas que visam a 
promoção da saúde, por ser um local onde os escolares permanecem grande parte do 
seu tempo (COSTA et al., 2001). Sendo um setor estratégico para a concretização de 
iniciativas de promoção da saúde, que incentiva o desenvolvimento humano saudável 
e as relações construtivas e harmônicas (GONÇALVES & CATRIB, 2008). 

Para promover hábitos alimentares mais saudáveis é importante que as 
pessoas tenham conhecimentos de alimentação e nutrição. Pesquisas que utilizaram 
educação nutricional como uma das estratégias de intervenção relataram melhora nos 
conhecimentos nutricionais, atitudes e comportamento alimentar, influenciando 
também nos hábitos alimentares da família (MULLER et al., 2001; PÉREZ-RODRIGO 
& ARANCETA, 2001). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o consumo de frutas e 
hortaliças, os hábitos de higiene e a promoção de prática educativa com a temática de 
higiene dos alimentos em uma escola de ensino fundamental da rede municipal de 
Pinheiral-RJ. 

 
Material e métodos 

O estudo foi realizado em uma Escola Municipal situada no município de 
Pinheiral-RJ, com a coleta de dados realizada no segundo semestre de 2014. Foi feito 
o contato com a Secretaria de Educação do município para liberação do estudo e 
posteriormente foi aplicado um questionário aos diretores da escola selecionada, com 
a finalidade de obter maiores informações sobre a instituição. Após a seleção de duas 
turmas do 3º ano, com amostra constituída por 49 escolares, foram encaminhados os 
termos de consentimento aos pais dos escolares para autorização da participação dos 
mesmos na pesquisa.  

Para obtenção dos dados foi aplicado questionário com estruturação lúdica, 
levantando questões como, sexo, idade, frequência dos hábitos de higiene pessoal e 
lavagem das mãos, entendimento sobre alimento saudável e preferência no consumo 
de frutas e hortaliças. Para a avaliação do consumo de frutas e hortaliças utilizou-se 
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44 alimentos, sendo 24 hortaliças (legumes e verduras) e 20 frutos, onde o 
questionário foi estratificado em: gosta, não gosta e nunca consumiu. 

Foi realizada uma prática educativa, relacionando o consumo de frutas e a 
higiene do alimento durante a preparação. A prática educativa foi realizada no 
refeitório da escola no formato de um jogo alimentar, onde os grupos, após a palestra 
sobre higienização dos alimentos, receberam as instruções para a preparação de sua 
própria salada de fruta. 

Os resultados foram processados e analisados no Microsoft Office Excel, 
versão 2010 (Microsoft Corp., Estados Unidos). 

 
Resultados e Discussão 

Os escolares participantes da pesquisa apresentaram faixa etária entre 8 a 11 
anos, sendo 51% do sexo feminino e 49% masculino, com idade variando entre 08 e 
11 anos. 

Na tabela 1 encontra a distribuição das hortaliças apreciadas pelos escolares. 
Dentre as hortaliças avaliadas neste estudo, houve um destaque para a apreciação 
pelo consumo da cenoura, feijão, alface e tomate, com percentual acima de 70%. 
Seguido pela mandioca, couve-flor, repolho, chuchu, batata e brócolis, com uma boa 
apreciação. Entre os alimentos de menor preferência de consumo, há a citação do 
espinafre, jiló, agrião, vagem, grão de bico e berinjela, que pode estar associado ao 
sabor que desagradou a muitos dos escolares avaliados, assim como a falta de 
acesso a tais produtos. 

Entre os frutos avaliados, a pêra, o morango, a maçã, a melancia, a manga, a 
uva, o abacaxi e o maracujá foram citados como maior preferência em consumir 
(acima de 70%), seguidas pela laranja, goiaba, pêssego e mamão. 

Pode-se atribuir à preferência pelo consumo de frutas e hortaliças que os 
escolares demonstraram, ao trabalho que a escola desenvolve tanto na 
implementação do Programa de Alimentação Escolar, onde procura incorporar ao 
currículo da escola atividades relacionadas com a educação nutricional, assim como 
pela aquisição de alimentos da agricultura familiar local, valorizando e retratando o 
cotidiano dos hábitos alimentares de muitos dos escolares. 

Em se tratando dos hábitos de higiene pessoal, os escolares foram inquiridos 
quanto a que hábitos costumavam realizar no seu cotidiano. Os resultados encontram-
se apresentados na figura 1.  

Foi unânime entre os participantes, acima de 90% de citações, o relato da 
realização diária da lavagem das mãos depois de ir ao banheiro, uso roupas limpas, 
lavagem das mãos antes das refeições e escovação dos dentes após as refeições. 
Ocorreu um grande percentual de citações quanto a realização do banho diário, corte 
e limpeza das unhas e arrumação dos cabelos. No entanto, 16% assumiram que 
dormem sem escovar os dentes. 

Quando questionados da freqüência que costumam lavar as mãos, 20,4% 
relataram realizar somente quando um adulto solicita e 28,6% citaram que a lavagem 
das mãos ocorre de vez em quando. 

Na realização da ação educativa foi trabalhado a higiene dos alimentos através 
de uma prática culinária na preparação de salada de frutas pelos próprios escolares, 
onde foi possível comprovar a preferência e consumo de frutas pelos escolares. 

 
Conclusão 

Houve uma boa aceitação e consumo de frutas e hortaliças pelos escolares 
estudados, assim como a prevalência de hábitos saudáveis quanto ao aspecto de 
higiene pessoal. As atividades de educação nutricional implementadas na escola 
contribuíram para os resultados positivos, reforçando a importância na construção de 
hábitos saudáveis dos estudantes. 
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Tabela 1. Preferência do consumo de hortaliças por escolares de uma Escola Municipal do 
município de Pinheiral-RJ. 

Hortaliças Gosta de consumir Não gosta Nunca consumiu 
N % N % N % 

Cenoura 40 81,6 5 10,2 4 8,2 
Feijão   40 81,6 4 8,2 5 10,2 
Alface 39 79,6 5 10,2 5 10,2 
Tomate 36 73,5 6 12,2 7 14,3 
Mandioca 34 69,4 6 12,2 9 18,4 
Couve-flor 33 67,3 7 14,3 9 18,4 
Repolho 32 65,3 7 14,3 10 20,4 
Chuchu 29 59,2 11 22,4 9 18,4 
Batata inglesa 28 57,1 7 14,3 14 28,6 
Brócolis  27 55,1 11 22,4 11 22,4 
Cebola 25 51,0 12 24,5 12 24,5 
Ervilha 24 49,0 18 36,7 8 16,3 
Quiabo 24 49,0 11 22,4 14 28,6 
Abobrinha 22 44,9 17 34,7 10 20,4 
Pepino 22 44,9 14 28,6 13 26,5 
Pimentão 22 44,9 17 34,7 10 20,4 
Abóbora 21 42,9 16 32,7 12 24,5 
Beterraba 21 42,9 20 40,8 8 16,3 
Espinafre 18 36,7 13 26,5 18 36,7 
Jiló 18 36,7 20 40,8 11 22,4 
Agrião  16 32,7 19 38,8 14 28,6 
Vagem 15 30,6 15 30,6 19 38,8 
Grão de bico 12 24,5 17 34,7 20 40,8 
Berinjela 10 20,4 20 40,8 19 38,8 
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Figura 1. Frequência da realização dos hábitos de higiene pessoal no dia-a-dia pelos escolares 
de uma Escola Municipal do município de Pinheiral-RJ. 
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RESUMO 
O processamento mínimo é o processo em que se modificam física e quimicamente frutas ou hortaliças 
através de descasque e corte, dentre outros processos, sem alterar o seu estado fresco. O abacaxi e o 
mamão apresentam consumo pouco conveniente, pois exigem descasque trabalhoso. Portanto o 
processamento mínimo pode aumentar o grau de convêniencia no consumo dessas frutas e agrega valor 
ao produto final. De amneira geral, o presente trabalho tem como objetivo estudar os aspectos químicos 
da conservação de mamão ‘Formosa’ e abacaxi 'Pérola' juntos em uma mesma embalagem, 
minimamente processados e armazenados a 4°C. Os produtos mantiveram a qualidade adequada para o 
consumo e comercialização, por até 12 dias, enquanto no abacaxi houve estabilidade, no mamão houve 
decréscimos nos teores de sólidos solúveis, e para ambos houve decréscimos nos teores de ácido 
ascórbico durante o armazenamento. 

 
Palavras-chave: pós colheita, conservação, qualidade química. 

 

INTRODUÇÃO 

Para aumentar a vida útil de frutas e hortaliças minimamente processadas 
empregam-se métodos e tratamentos que diminuam a intensidade da respiração 
aeróbica, a população microbiana e a perda de umidade pelos tecidos, minimizem os 
danos mecânicos, inibam ou retardem a ação das enzimas e as reações de 
descoloração, e atrasem o amadurecimento e a senescência (WILEY, 1994). Algumas 
técnicas podem ser utilizadas, como, o uso de atmosferas controladas e modificadas, 
temperaturas adequadas, agentes antiescurecimento e com cálcio (BEAULIEU; 
GORNY, 2004). Procurando aumentar o consumo do mamão e do abacaxi, bem como 
agregar-lhe valor, alguns trabalhos têm sido propostos para o processamento mínimo 
destas frutas. Seu consumo poderia ser ampliado com pedaços adequadamente 
embalados, que permitam seu consumo nas mais diferentes ocasiões ou que 
facilitassem sua utilização nos mais diferentes serviços de alimentação. Desta forma, o 
presente trabalho tem como objetivo estudar os aspectos químicos da conservação de 
mamão ‘Formosa’ e abacaxi 'Pérola' juntos em uma mesma embalagem, minimamente 
processados e armazenados a 4°C. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados frutos do abacaxi Pérola, colhidos com qualidade e no ponto 
de maturação "pintado" e frutos de mamão ‘Formosa’ colhidos no estádio de 
maturação comercial, com até 25% da superfície da casca amarela e amadurecidos 
até atingir 50% a 75% de casca amarela (PAULL e CHEN, 1997). Os frutos sofreram 
seleção, lavagem, sanitização (200 mg Cl.L-1) e armazenamento por 12 horas a 10º C. 
Após este período, a 12º C, os frutos de abacaxi, foram descascados, cortados em 
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rodelas (1,5-2 cm de espessura), e estas, cortadas ao meio ou cortadas em quatro 
partes, já os frutos de mamão foram cortados longitudinalmente ao meio, eliminadas 
as sementes e as pontas e posteriormente cortados em fatias, no sentido transversal 
(1,5-2cm de espessura) ou cortadas em 4 partes. Os pedaços foram enxaguados (20 
mg.L-1 de cloro), escorridos e acondicionados em embalagem PET ou isopor recoberta 
por filme de PVC e armazenados a 4º C. De acordo com a características químicas, 
durante o armazenamento avaliou-se o teor de sólidos solúveis, a acidez titulável, o 
pH e os teores de ácido ascórbico (A.O.A.C., 1990). O delineamento estatístico foi o 
inteiramente casualizado, com 3 repetições, tendo como unidade experimental uma 
embalagem. Os experimentos foram em esquema fatorial, tendo-se tipo de 
embalagem X tipo de preparo X amostragens (2X2X4). Para comparação entre as 
médias utilizou o teste de Tukey à de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No abacaxi ‘Pérola’ os teores de sólidos solúveis totais não apresentaram 
variação mantendo-se ao redor de 13,23º Brix, provavelmente devido ao fato do 
abacaxi ser um fruto não climatérico, parando de acumular sólidos solúveis e tendo 
seu metabolismo reduzido (CHITARRA; CHITARRA, 2005), já mamão ‘Formosa’ 
mostrou variação significativa nos teores de sólidos solúveis totais, em que as 
pequenas variações foram atribuídas às características individuais dos frutos (Tabela 
1).  

A variação nos teores médios de acidez total titulável é mostrada na Tabela 1 e 
indicam decréscimo durante o período de armazenamento. No abacaxi o tipo de corte 
e tempo de armazenamento não mostrou efeito significativo neste conteúdo, mas o 
tipo de embalagem influiu significativamente, enquanto no mamão o tipo de 
embalagem não mostrou efeito significativo, porém houve diferenças significativas em 
relação ao tipo de corte e durante o período de armazenamento.  

Para o abacaxi houve diferenças significativas nos valores de pH em relação 
ao tipo de corte e durante o armazenamento, sem efeito do tipo de embalagem 
(Tabela 1). Estes resultados estão próximos aos indicados por Gorgatti Neto et al. 
(1996) ou seja, acidez total titulável entre 0,60% e 1,62 % de ácido cítrico, pH de 3,7 a 
3,9 e por Giacomelli (1982) que encontrou 0,65-0,95% de acidez total titulável e 14-
16ºBrix. Em relação ao pH no mamão, houve diferença significativa também em 
relação ao tipo de corte e durante o armazenamento, sem efeito do tipo de 
embalagem, sendo que estas características permitiram definir estes produtos como 
sendo doces e suculentos (Tabela 1). Estes resultados foram semelhantes aos 
determinados por Souza (2005) em mamão ‘Formosa’ minimamente processado. 

Pode-se verificar que os teores de ácido ascórbico apresentaram diferenças 
significativas no abacaxi, porém mostrara apenas pequenas alterações durante o 
armazenamento, sem as elevadas perdas relatadas por Wiley (1994) e atribuídas ao 
processamento. Além que os tipos de corte e embalagem também apresentaram 
diferenças significativas nos valores observados. No mamão foi possível verificar que 
os teores de ácido ascórbico também apresentaram diferenças significativas atribuídas 
ao processamento, porém não houve elevadas perdas nesta vitamina durante o 
armazenamento, como nos resultados relatadas por Oliveira Júnior et al. (2000) 
relacionados ao aumento na atividade enzimática. Os tipos de corte e embalagem não 
apresentaram diferenças significativas nos valores observados. 
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CONCLUSÃO 
Os produtos mantiveram a qualidade adequada para o consumo e 

comercialização, por até 12 dias. 
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TABELA 1. Conteúdos de sólidos solúveis(SS), acidez titulável (AT), pH e ácido ascórbico (AA) 
dos produtos minimamente processados de abacaxis ‘Pérola’ e mamões ‘Formosa’ 
armazenados a 4º C. 

 SS (º Brix) AT (g.100g-1) pH AA (mg .100g-1) 

Embalagem Abacaxi Mamão Abacaxi Mamão Abacaxi Mamão Abacaxi Mamão 

PET 13,34 a 10,57 a 0,59 a 0,13 a 3,84 a 4,80 a 23,17 a 55,42 a 
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ISOPOR 13,12 a 10,47 a 0,63 b 0,13 a 3,84 a 4,80 a 24,22 b 56,05 a 

Teste F 2,07 NS 0,35 NS 8,72 ** 0,28 NS 0,00 NS 0,05 NS 5,12 * 0,21 NS 

DMS (5%) 0,34 0,33 0,03 0,01 0,03 0,05 0,95 2,83 

Corte         

C1 13,09 a 10,57 a 0,61 a 0,14 b 3,86 b 4,73 a 22,83 a 55,45 a 

C2 13,36 a 10,47 a 0,62 a 0,12 a 3,82 a 4,88 b 24,55 b 56,02 a 

Teste F 2,69 NS 0,41 NS 0,49 NS 10,19 ** 5,66 * 27,53 ** 13,61 ** 0,17 NS 

DMS (5%) 0,34 0,33 0,03 0,01 0,03 0,05 0,95 2,83 

Tempo (Dias)         

3 13,52 a 11,02 b 0,62 a 0,12 a 3,84 ab 4,99 c 23,06 ab 60,02 b 

6 13,15 a 10,17 a 0,60 a 0,13 a 3,86 b 4,85 b 25,16 c 56,70 ab 

9 13,08 a 10,60 ab 0,63 a 0,13 a 3,79 a 4,75 b 24,58 bc 54,67 a 

12 13,15 a 10,28 a 0,59 a 0,16 b 3,87 b 4,63 a 21,96 a 51,54 a 

Teste F 1,41 NS 5,58 ** 1,78 NS 8,45 ** 6,05 ** 30,78 ** 9,78 ** 6,58 ** 

DMS (5%) 0,63 0,62 0,06 0,02 0,06 0,10 1,78 5,32 

Emb. X Corte 2,07 NS 0,29 NS 2,6 NS 0,67 NS 4,94 * 0,01 NS 0,23 NS 0,26 NS 

Emb. X Tempo 1,97 NS 0,08 NS 0,66 NS 0,92 NS 0,37 NS 2,18 NS 0,31 NS 0,67 NS 

Corte X Tempo 0,11 NS 0,16 NS 2,49 NS 0,67 NS 0,79 NS 1,63 NS 0,75 NS 0,13 NS 

Emb. X Corte X 
Tempo 0,72 NS 2,56 NS 0,57 NS 1,49 NS 1,76 NS 2,86 NS 2,99 * 0,55 NS 

Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra maiúscula na coluna, para cada variável, 
não diferem significativamente entre si (P<0,05).  
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RESUMO 
O processamento mínimo modifica fisicamente frutas ou hortaliças através de descasque e corte, sem 
alterar o seu estado fresco. O abacaxi e o mamão apresentam consumo pouco conveniente, pois exigem 
descasque trabalhoso. Para os consumidores o grau de conveniência destas frutas pode ser aumentado, 
se as mesmas forem comercializados já descascados, em pedaços e em embalagens.  Procurando 
aumentar o consumo dessas frutas, bem como agregar-lhes valor, o presente trabalho tem como objetivo 
estudar os aspectos físicos da conservação de mamão ‘Formosa’ e abacaxi 'Pérola' juntos em uma 
mesma embalagem, minimamente processados e armazenados à 8°C. Não se observou amaciamento na 
textura da polpa do abacaxi nem na do mamão. De acordo com a aparência dos produtos, verificou-se a 
manutenção da qualidade física dos produtos minimamente processados apresentou qualidade adequada 
para o consumo e comercialização por até 9 dias de vida de prateleira quando armazenados à 8º C.  

 

Palavras-chave: pós colheita, conservação, qualidade física. 

 

INTRODUÇÃO 

O processamento mínimo é o processo que modifica fisicamente frutas ou 
hortaliças através de descasque e corte, dentre outros processos, sem alterar o seu 
estado fresco. Para aumentar a vida útil de frutas e hortaliças minimamente 
processadas empregam-se métodos e tratamentos que diminuam a intensidade da 
respiração aeróbica, a população microbiana e a perda de umidade pelos tecidos, 
minimizem os danos mecânicos, inibam ou retardem a ação das enzimas e as reações 
de descoloração, e atrasem o amadurecimento e a senescência (WILEY, 1994). 
Visando aumentar o consumo de mamão e abacaxi, bem como agregar-lhe valor, o 
presente trabalho tem como objetivo estudar os aspectos físicos da conservação de 
mamão ‘Formosa’ e abacaxi 'Pérola' juntos em uma mesma embalagem, minimamente 
processados e armazenados a 8°C. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados frutos do abacaxi Pérola, colhidos com qualidade e no ponto de 
maturação "pintado" e frutos de mamão ‘Formosa’ colhidos no estádio de maturação 
comercial, com até 25% da superfície da casca amarela e amadurecidos até atingir 
50% a 75% de casca amarela (PAULL; CHEN, 1997). Os frutos sofreram seleção, 
lavagem, sanitização (200 mg Cl.L-1) e armazenamento por 12 horas a 10º C. Após 
este período, a 12º C, os frutos de abacaxi, foram descascados, cortados em rodelas 
(1,5-2 cm de espessura), e estas, cortadas ao meio ou cortadas em quatro partes, já 
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os frutos de mamão foram cortados longitudinalmente ao meio, eliminadas as 
sementes e as pontas e posteriormente cortados em fatias, no sentido transversal 
(1,5-2cm de espessura) ou cortadas em 4 partes. Os pedaços foram enxaguados (20 
mg.L-1 de cloro), escorridos e acondicionados em embalagem PET ou isopor recoberta 
por filme de PVC e armazenados a 8ºC. Durante o armazenamento avaliou-se a 
aparência segundo uma escala de pontos (SOUZA, 2005), onde: 1=bom (aparência 
“fresca” e coloração natural); 2=regular (sinais de murchamento e/ou ressecamento e 
início de amolecimento); e 3=ruim (murchamento e/ou ressecamento, escurecimento e 
amolecimento), considerou-se que o produto minimamente processado ainda era 
adequado para comercialização com nota até 3; perda de massa, textura determinada 
utilizando-se penetrômetro FT 327 com ponteira de 8 mm, em três pedaços de cada 
embalagem de cada fruta e os resultados expressos em Newtons e coloração (ângulo 
hue ou de cor e cromaticidade) (MINOLTA CORP., 1994). O delineamento estatístico 
foi o inteiramente casualizado, com 3 repetições, tendo como unidade experimental 
uma embalagem. Os experimentos foram em esquema fatorial, tendo-se tipo de 
embalagem X tipo de preparo X amostragens (2X2X4). Para comparação entre as 
médias utilizou o teste de Tukey à de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nos produtos minimamente processados de abacaxis ‘Pérola’ e mamões 
‘Formosa’ armazenados a 8º C foi observada diferença significativa nas notas em 
função do tempo de armazenamento, porém mantiveram aparência adequada para a 
comercialização, indicada pela nota abaixo de 3, até o 9º dia, sendo então 
descartados (Tabela 1). Sarzi, Durigan e Rossi Junior (2002), também observaram que 
o abacaxi ‘Pérola’ quando minimamente processado e armazenado a 3º C e 6º C, 
manteve aparência e sabor adequados ao consumo, por até 9 dias. Não se observou 
efeito significativo do de corte, porém apresentou-se diferença significativa no tipo de 
embalagem. A perda de massa fresca pelos produtos, durante o período de 
armazenamento apesar de significativa foi bastante reduzida, o que é devido à 
proteção oferecida pelas embalagens (Tabela 1). As perdas em bandejas de 
poliestireno expandido recobertas com PVC foram maiores, o que foi atribuído à maior 
permeabilidade do filme ao vapor de água.  

Durante o armazenamento, não se observou amaciamento na textura da polpa 
dos produtos, encontrado para outras frutas e que tem sido atribuído à modificação 
nas estruturas e na composição da parede celular pela ação de enzimas (WILEY, 
1994).  

Nos produtos de abacaxi ‘Pérola’ os tipos de embalagem não influenciaram no 
ângulo Hue, porém o tipo de corte influenciou esse parâmetro, sendo que no corte do 
tipo 2 foi observado maior valor da cor amarela, além do efeito do tempo de 
armazenamento na cor, apresentando diminuição dos valores, indicando a perda da 
cor amarela (Tabela 1), a embalagem e tempo de armazenamento também não 
tiveram influência na cromaticidade, porém no tipo de corte houve diferença 
significativa na cromaticidade, sendo que no corte do tipo 1 apresentou maior 
quantidade de pigmentos. Já para nos produtos de mamão ‘Formosa a cor da polpa, 
indicada pelo ângulo de cor (Hue), manteve estável durante o armazenamento 
indicando a manutenção da cor alaranjada viva do produto (Tabela 1), constatando-se 
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também que o tipo de embalagem e o tipo de corte não tiveram influência na cor, 
resultados semelhantes foram observados para a cromaticidade. 

 

CONCLUSÃO 
Verificou-se a manutenção da qualidade dos produtos minimamente processados para 
o consumo e comercialização por até 9 dias quando armazenados à 8ºC, 
determinados pelos aspectos físicos, como aparência e cor.  
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TABELA 1. Aparência, textura e perda de massa dos produtos minimamente processados de 
abacaxis ‘Pérola’ e mamões ‘Formosa’ armazenados a 8º C. 

 Aparência Perda de 
Massa (%) Textura (N) Ângulo Hue Chroma 

Embalagem Abacaxi e 
Mamão 

Abacaxi e 
Mamão Abacaxi Mamão Abacaxi Mamão Abacaxi Mamão 

PET 2,70 b 0,18 a 14,05 a 6,72 a 100,29 a 56,97 a 16,99 a 39,75 a 

ISOPOR 2,33 a 0,83 b 14,15 a 6,61 a 99,47 a 55,82 a 16,53 a 39,60 a 

Teste F 6,23 * 184,19 ** 0,02 NS 0,03 NS 3,09 NS 2,41 NS 1,71 NS 0,03 NS 

DMS (5%) 0,31 0,09 1,39 1,17 0,95 1,51 0,71 1,72 

Corte         

C1 2,62 a 0,49 a 14,37 a 6,35 a 99,16 a 56,11 a 17,50 b 39,46 a 

C2 2,42 a 0,52 a 13,82 a 6,98 a 100,59 b 56,68 a 16,01 a 39,89 a 

Teste F 1,92 NS 0,29 NS 0,64 NS 1,21 NS 9,44 ** 0,59 NS 18,19 ** 0,25 NS 

DMS (5%) 0,31 0,09 1,39 1,17 0,95 1,5 0,71 1,72 

Tempo (Dias)         

3 1,50 a 0,33 a 14,99 a 5,88 a 100,57 a 55,89 a 16,68 a 40,27 a 
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6 2,25 b 0,37 a 13,43 a 7,76 a 99,84 a 56,25 a 16,32 a 40,12 a 

9 2,75 b 0,59 b 14,33 a 6,53 a 100,21 a 57,01 a 17,13  a 39,76 a 

12 3,58 c 0,72 b 13,64 a 6,49 a 98,88 a 56,42 a 16,90 a 38,55 a 

Teste F 33,92 ** 14,58 ** 1,06 NS 1,87 NS 2,45 NS 0,39 NS 0,97 NS 0,84 NS 

DMS (5%) 0,57 0,18 2,63 2,20 1,78  2,84 1,34 3,24 

Emb. X Corte 0,08 NS 0,05 NS 0,85 NS 0,56 NS 0,74 NS 0,01 NS 0,29 NS 0,51 NS 

Emb. X Tempo 0,28 NS 15,31 ** 1,41 NS 1,77 NS 0,66 NS 0,20 NS 1,71 NS 0,39 NS 

Corte X Tempo 0,89 NS 0,73 NS 0,44 NS 0,22 NS 1,91 NS 0,28 NS 0,56 NS 0,24 NS 

Emb. X Corte X 
Tempo 0,69 NS 0,79 NS 1,32 NS 0,56 NS 1,77 NS 1,29 NS 1,39 NS 2,74 NS 

Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra maiúscula na coluna, para cada variável, 
não diferem significativamente entre si (P<0,05). Notas para aparência: 1=ótimo; 2=bom; 
3=regular; 4=ruim e 5=péssimo. 
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Resumo 
O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a germinação de sementes de café (Coffea arabica L.) in 
vitro, submetidos a diferentes profundidades de inoculação e fontes de açúcares.  O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2 x 4, constituído de duas 
profundidades de inoculação in vitro (superficial e a 1 cm de profundidade) e quatro fontes de açúcares no 
meio de cultura (sacarose, frutose, manitol e glicose) com quatro repetições e cinco tubos de ensaio por 
parcela. Foram avaliadas a percentagem de germinação, oxidação, contaminação in vitro e determinação 
do IVG. Nas condições avaliadas, a inoculação em profundidade proporcionou maior porcentagem na 
germinação (exceto para o açúcar manitol) e IVG de sementes de café. Maiores porcentagens de 
germinação foram obtidas quando utilizou açúcar manitol inoculado em superfície e frutose em 
profundidade. 

Palavras-chave: Coffea arabica. Cultivo in vitro. Carboidrato. 

 

Introdução 

A técnica de cultivo in vitro é uma alternativa, não só no desenvolvimento de 
protocolos para produção de plantas a partir de cultura de calos levando à 
embriogênese somática, mas principalmente na cultura de embriões zigóticos. Neste 
último caso poderia viabilizar a produção racional de mudas através da uniformização 
e da redução do período de germinação da semente (SILVA, 2002). 

Estudos de meios de cultura que favoreçam a germinação in vitro são 
importantes tanto para maximizar a taxa de germinação, como para obter plântulas 
com qualidade genética e fitossanitária adequada (PINHEIRO et al., 2001). 

O tipo e a concentração dos açúcares são importantes para promover a 
germinação e o crescimento das plântulas in vitro, assim como a própria manutenção 
de crescimento de explantes radiculares (REGO-OLIVEIRA et al., 2003). 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar a germinação de 
sementes de café (Coffea arabica) submetidas a diferentes profundidades de 
inoculação e fontes de açúcares. 

Material e Métodos 

O experimento foi desenvolvido no Setor de Biotecnologia: Laboratório de 
Cultura de Tecidos Vegetais, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas, Câmpus Muzambinho, MG.   

mailto:cyntia.s.santos@hotmail.com
mailto:priscila.botrel@muz.ifsuldeminas.edu.br
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O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), em 
esquema fatorial 2 x 4, constituído de duas profundidades de inoculação (superficial e 
a 1 cm de profundidade) e quatro tipos de açúcares no meio de cultura (sacarose, 
frutose, manitol e glicose) com quatro repetições e cinco tubos de ensaio por parcela. 

Foi utilizado o meio de cultura MS sólido (MURASHIGE; SKOOG, 1962), 
alterando somente o tipo de açúcar do meio (sacarose, frutose, manitol e glicose), na 
ausência de regulador de crescimento.  

Os tubos de ensaio contendo 10 mL de meio de cultura foram vedados com 
tampas plásticas antes do processo de autoclavagem a 121ºC e 1,5 atm, por 20 min. 
Após o resfriamento, o meio foi levado à câmara de fluxo laminar desinfestada com 
álcool 70% (etanol), onde foi feita a inoculação das sementes. 

As sementes foram desinfestadas com solução de hipoclorito de sódio a 40% 
durante 15 minutos. Em seguida, lavadas três vezes com água destilada e 
autoclavada em câmera de fluxo laminar.  

Foram inoculadas 160 sementes de café sem pergaminho, da cultivar Icatu, 
posteriormente mantidas em B.O.D., sob temperatura constante de 25ºC e mantidas 
no escuro por uma semana. 

Avaliou-se percentagem de germinação, oxidação, contaminação e IVG a partir 
do oitavo dia até 30 dias, após a inoculação. Foi considerada como início da 
germinação a protusão da radícula. 

Para o cálculo do IVG foi utilizada a seguinte fórmula de MAGUIRE (1962). 

 Os dados foram analisados pelo software Sisvar (FERREIRA, 2011) e as 
médias obtidas foram comparadas entre si pelo Teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 

Resultados e Discussão 

Não houve diferença significativa para a variável oxidação in vitro de sementes 
de café em função de diferentes fontes de açúcares e profundidade de inoculação. A 
média de oxidação foi de 56,23% e 40,6%, em superfície e profundidade, 
respectivamente. Não houve influência na oxidação in vitro, das sementes serem 
mantidas por um período de sete dias no escuro. 

Maior porcentagem de contaminação foi observada no meio de cultura com os 
açúcares frutose em inoculação profunda (19%) e glicose em ambas as profundidades 
de inoculação in vitro (19%) (Figura 1a). A contaminação em inoculação profunda 
pode ser influenciada pelo maior contato com os materiais durante a inoculação. 

Maiores porcentagens de germinação (55%) foram obtidas quando as fontes de 
açúcares utilizadas foram manitol em superfície e frutose em profundidade (Figura 1b). 
Houve maior porcentagem de germinação em profundidade, exceto para a fonte de 
açúcar manitol. O maior contato com o meio de cultura em inoculação profunda pode 
influenciar a germinação da semente, aumentando a absorção de água e nutrientes. 

Os resultados de germinação no presente trabalho, diferem de Lacerda et al. 
(2008), avaliando influência de reguladores de crescimento no desenvolvimento 
radicular de sementes de Coffea arabica L. Rubi in vitro, no qual concluíram que o 
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melhor tratamento obtido para a germinação e enraizamento de sementes de cafeeiro 
foi o meio MS/2, suplementado com ágar e sacarose. 

Besson et al. (2010) estudando o cultivo in vitro de Miltonia flavescens 
(orquídea), sob o efeito de diferentes fontes e concentrações de carboidrato no 
crescimento vegetativo e enraizamento, concluíram que as concentrações de 
carboidratos influenciaram o crescimento. O cultivo na presença de 30 g L-1 de 
sacarose ou glicose resultou em maior comprimento da parte aérea e incremento de 
massa fresca, enquanto que a multiplicação de brotos foi favorecida pela presença de 
45 g L-1 dos mesmos carboidratos. 

No presente trabalho, as baixas porcentagens de germinação (10% em 
sementes cultivadas com frutose e inoculadas em superfície) podem ter sido 
influenciadas pela presença do espermoderma nas sementes.  Pereira et al. (2002), 
avaliando inibidores da germinação no espermoderma de sementes de café, 
concluiram que o espermoderma contribui para a lenta germinação de café, 
possivelmente devido a presença de cafeína, que possui efeito alelopático. 

Maior velocidade de germinação foi alcançada (24,5) em sementes de café 
cultivadas em meio acrescido do açúcar manitol e inoculadas em profundidade. Para 
todas as fontes de açúcares, maiores IVG foram proporcionados em sementes 
inoculadas em profundidade (Figura 2). 

Conclusões 

A inoculação em profundidade proporcionou maior porcentagem na germinação 
(exceto para o açúcar manitol) e IVG de sementes de café. 

Maiores porcentagens de germinação foram obtidas quando utilizou açúcar 
manitol inoculado em superfície e frutose em profundidade. 
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Figura 1. (a) Porcentagem de contaminação de sementes de cafeeiro e (b) porcentagem de 
germinação de sementes de cafeeiro submetidas a diferentes fontes de açúcares em meio de 
cultura e profundidade de inoculação in vitro. 
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Figura 2. Índice de velocidade de germinação de sementes de cafeeiro submetidas a 
diferentes fontes de açúcares em meio de cultura e profundidade de inoculação. 
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Resumo 
Segundo Martins et al (2003), dados da Organização Mundial de Saúde, apontam que 80% da 
humanidade não têm acesso ao atendimento primário de saúde. E devido a esse fator limitante, muitas 
pessoas utilizam plantas medicinais para curar diversas enfermidades. Porém, o conhecimento popular 
tradicional é passado de formas não registradas, prática que ocasiona informações equivocadas. 
Portanto, o objetivo foi resgatar e registrar o conhecimento popular sobre plantas medicinais em áreas 
rurais de Muzambinho – MG. As entrevistas foram adequadas ao questionário semiestruturado para 
obtenção de dados. Durante a pesquisa, foram analisadas seis comunidades rurais, das quais obtivemos 
sessenta e sete espécies de plantas utilizadas. Os entrevistados mencionaram com maior frequência 
plantas como a Hortelã (Menta x villosa Huds) e diferentes tipos de Erva cidreira (Cybopogon citratus 
(DC). Stapf e Lippia Alba (Mill) N.E.BR). Deste modo, esse trabalho contribuiu para o resgate popular 
tradicional de plantas medicinais, evitando a extinção desse conhecimento. 

Palavras chave: Ervas medicinais; Conhecimento popular tradicional; Etnofarmacológico. 

Introdução 
O homem moderno pode ser compreendido e diferenciado das demais épocas 

por seu consumo exacerbado de medicamentos. As pesquisas químicas e 
farmacêuticas ao longo do Século XX possibilitaram o alívio para males que assolaram 
a humanidade por séculos, como a tuberculose, a sífilis, o câncer e a hanseníase, 
assim como para as endemias do mundo moderno, como a depressão, as cardiopatias 
e a AIDS. A grande oferta de medicamentos alopáticos, entretanto, não resolveu os 
problemas de saúde da maior parte da população. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, 80% da humanidade não têm acesso ao atendimento primário de saúde, por 
estarem muito distantes dos centros de saúde ou por não possuírem recursos 
financeiros para adquirir os medicamentos prescritos (AKERELE, 1993). 

Porém, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que cerca de 
80% da população mundial utiliza algum tipo de erva na busca de alívio de alguma 
sintomatologia dolorosa ou desagradável (MARTINS et al., 2003). 

Em geral, as comunidades passam seus conhecimentos através de 
informações não registradas, trocadas por indivíduos, e tal procedimento pode 
proporcionar o repasse de informações de maneira equivocada ou alterada. Portanto, 
resgatar este conhecimento e suas técnicas terapêuticas é uma maneira de deixar 
registrado um modo de aprendizado informal que contribui para a valorização da 
medicina popular tradicional, além de gerar informações sobre a saúde da comunidade 
local (PILLA et al., 2006). 

O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento etnobotânico 
das plantas medicinais utilizadas pelas comunidades rurais do município de 
Muzambinho, para resgate e registro do conhecimento popular tradicional sobre as 
mesmas. 
Material e Métodos 
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A pesquisa foi realizada na cidade de Muzambinho, localizada no Sul de Minas 
Gerais, no período de Maio/2014 a Maio/2015. A população de Muzambinho é de 
20.430 habitantes, com estimativa de 21.012 habitantes em 2014, possui uma área de 
409,948 km² cujo bioma é Mata Atlântica (IBGE, 2014). 

Os entrevistados que participaram da pesquisa eram voluntários, e escolhidos 
aleatoriamente.  As entrevistas ocorreram na forma de questionário semiestruturado, 
com perguntas abertas e fechadas nas comunidades rurais Guatapará, Pinhal, 
Angolinha, Morro Preto, Moçambo e Corgo dos Leites. O questionário era composto 
de perguntas sobre espécie medicinal utilizada com maior frequência pelo 
entrevistado, forma de cultivo ou obtenção da planta e indicação terapêutica. Foi 
coletado um exemplar de cada planta citada conforme a disponibilidade do 
entrevistado, com as quais foram feitas exsicatas. A identificação das plantas 
relatadas foi realizada por meio de comparação das exsicatas e nomes populares com 
imagens, consulta a especialistas e literatura especializada como livros e trabalhos 
científicos sobre plantas medicinais (LORENZI; MATOS, 2008; MORGAN, 1994; 
BIAZZI, 2003; CORRÊA JUNIOR, 1994). Os resultados obtidos foram submetidos à 
análise estatística descritiva por meio de frequência relativa. 

 
Resultados e Discussão 

O presente estudo obteve cinquenta entrevistados, sendo que 76% deles 
disseram utilizar plantas medicinais frequentemente. Todavia, de acordo com Ferrão 
et. al. (2014), no município de Burutis – MG, 91% afirmam utilizar plantas medicinais 
para tratar alguma enfermidade. Tal dado se mostra relevante, pois há um acréscimo 
de 15% referente ao uso de plantas medicinais em Burutis - MG. 

Os moradores da zona rural de Muzambinho - MG citaram 67 espécies 
diferentes de plantas medicinais, das quais, as mais mencionadas foram Hortelã 
(Mentha x villosa Huds) e diferentes tipos de Erva Cidreira (Cymbopogon citratus (DC.) 
Stapf e Lippia alba (Mill) N. E. BR) totalizando as duas 42% e outras ervas, como por 
exemplo, Alfavaca (Ocimum basicum L. e Ocimum gratissimum L.), Erva Doce 
(Foeniculum vulgare Mill.) e Guaco (Mikania glomerata Spreng.), totalizando as três 
30%. Tais plantas pertencem a famílias como Lamiaceae, Poaceae, Verbenaceae, 
Apiaceae e Asteraceae. Peres e Marques (2010), também citam em seu trabalho 
famílias como Lamiaceae, Apiaceae e Asteraceae, ambas com maior índice de citação 
pelos entrevistados. Portanto, Pereira et al (2007) afirma que quanto maior o número 
de espécies em uma família, maior a probabilidade de que estas sejam usadas pela 
população.  

Verificou-se que 42,50% dos entrevistados utilizam plantas medicinais devido à 
fácil aquisição e por serem mais baratas em relação aos medicamentos alopáticos e 
40% afirmam que utilizam as ervas medicinais por acreditarem que elas curam várias 
patologias. Porém, como desvantagem e também uma observação preocupante, 
94,70% das pessoas disseram não saber identificar quais plantas são tóxicas e quais 
não são, utilizando somente ervas medicinais que amigos e parentes recomendam. 

Os problemas de saúde mais recorrentes nas comunidades variam bastante, 
os entrevistados citaram doenças como alergias respiratórias, devido à grande 
quantidade de poeira no meio rural (20,20%), hipertensão (13%), gripe (10,10%), 
gastrite (10,10%) e dores musculares (8,70%). A finalidade das preparações 
medicinais caseiras do presente trabalho corrobora com Almeida et al. (2009), pois os 
tratamentos envolvem frequentemente problemas inflamatórios, infecciosos e gripe. 

Ao perguntar qual era a primeira atitude a ser tomada quando eles contraiam 
alguma doença, grande parcela (71%) disseram utilizar ervas medicinais e caso não 
sanassem o problema, procuravam ajuda médica. 89,90% dos entrevistados 
constataram que o conhecimento Etnobotânico é adquirido através de pais e parentes, 
entretanto, 36,90% disseram não repassar o conhecimento adiante, o que sugere uma 
perda gradual do conhecimento tradicional popular nas faixas etárias abaixo de 20 
anos. 
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Conclusão 
Conclui-se que a utilização de plantas medicinais como tratamento médico 

primário nas comunidades rurais do município de Muzambinho - MG é significante e 
frequente. Nesta pesquisa foram levantadas 67 espécies de ervas medicinais, muitas 
delas encontradas nos quintais e hortas dos moradores. 89,90% dos entrevistados 
utilizam plantas medicinais por meio de conhecimentos transferidos de pais para filhos, 
porém, 36,90% dos entrevistados dizem não repassar esse conhecimento para seus 
filhos e parentes, elucidando a importância de se resgatar esse tipo de conhecimento 
tradicional popular a fim de evitar sua extinção num curto período de tempo. Esse 
estudo Etnobotânico possibilitou valorizar a cultura local e resgatar o conhecimento 
tradicional tão importante para as futuras gerações. 
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RESUMO: Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar a qualidade do café reumidecido na secagem 
submetido a diferentes doses de cal (óxido de cálcio) durante a seca. Foram utilizados frutos de café 
colhidos em diversos estádios de maturação, submetidos à secagem em terreiro de concreto a pleno sol. 
Utilizou-se  delineamento inteiramente ao acaso com 7 tratamentos e 4 repetições. No terceiro e quarto 
dias de secagem, os frutos dos tratamentos 2 a 7 foram submetidos à alta umidade por dois dias, com 
duração de 5 horas. No quinto dia a cal foi adicionada de acordo com os tratamentos sem cal e sem 
molhamento (0 s/molh.); sem cal (0); e 50, 100, 150, 200 e 250 g cal m-2, com molhamento. Após atingir 
os 11,5% de umidade os grãos foram recolhidos do terreiro, permanecendo 30 dias armazenados, logo 
após beneficiados e analisados. Os grãos brocados apresentaram índices mais elevados com maiores 
doses de cal.  
 

 

Palavras-Chave: Coffea arábica, análise física, secagem.  

Introdução 
 

Atualmente a busca de tecnologias que venham a contribuir para a 
manutenção da qualidade do café durante seu preparo tem sido importante para a 
sustentabilidade da atividade cafeeira. Segundo Chalfoun e Carvalho (1997), uma 
classificação em pior tipo e baixo padrão de qualidade da bebida promoverá redução 
no valor do produto final. Assim sendo, o conhecimento das técnicas de produção com 
qualidade e sua preservação no período pós-colheita são indispensáveis para a 
inserção ou permanência no exigente mercado da cafeicultura moderna.  

 Muitas destas técnicas, tecnologias ou procedimentos realizados por 
cafeicultores ainda não se encontram consolidadas pela falta de informação na 
literatura científica. A adição de cal (óxido de cálcio) durante a secagem de cafés em 
terreiros, principalmente naqueles sob o efeito de chuva tem sido observada como 
uma prática realizada por alguns produtores. No entanto, inexistem informações 
seguras sobre sua influência na qualidade dos grãos produzidos. 
 A cal é uma das substâncias mais importantes para a indústria, sendo obtida 
por decomposição térmica de calcário (de 825 a 900 °C). Também chamada de cal 
viva ou cal virgem, é um composto sólido branco, normalmente utilizada na indústria 
da construção civil para elaboração das argamassas. Na agricultura, o óxido de cálcio 
é usado para produzir hidróxido de cálcio, que tem por finalidade o controle da acidez 
dos solos e, na metalurgia extrativa, é utilizado para separar a escória do ferro. 

As avaliações das características que determinam a qualidade do café 
dependem das características físicas dos grãos. No Brasil, a classificação de 
qualidade do café grão crú baseia-se na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº8 (Brasil, 
2003), que prescrevem a avaliação das características físicas dos grãos (tipo, cor, 
peneira). 

A classificação por tipo é realizada através da soma do número de defeitos 
constituídos por grãos imperfeitos e  impurezas em uma amostra de 300g de café 
beneficiado. Os defeitos podem ser de natureza intrínseca que constitui de grãos 
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alterados como também podem ser de natureza extrínseca, que é representada por 
elementos estranhos ao café beneficiado (Brasil, 2003).  
  É grande a busca por informações que possam subsidiar o correto manejo da 
secagem e a melhoria da qualidade do café, tornam-se relevantes estudos científicos 
aplicados a essa realidade. Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar a qualidade do 
café reumidecido na secagem submetido a diferentes doses de cal (óxido de cálcio) 
durante a secagem. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Fazenda São Domingos, a 1100 m de altitude, 
no município de Muzambinho-MG. A região se enquadra no clima tropical de altitude, 
caracterizado com verão chuvoso e inverno mais ou menos seco. A temperatura 
média é de 19,5°C com precipitação pluviométrica média de 1.605 mm anuais.  

Os grãos foram obtidos de uma lavoura de Coffea arabica L. cv. Catuaí 
Vermelho IAC 144, de 13 anos de idade, instalada em latossolo vermelho distroférrico. 
A colheita foi realizada no pano, utilizando derriçadores manuais, retirando-se 180 
litros de frutos que foram levados imediatamente para secagem.  

O ensaio foi instalado em delineamento inteiramente ao acaso com 7 
tratamentos e 4 repetições. Cada parcela foi constituída por um volume de 6 litros de 
frutos, que foram espalhados em camada de 3 cm de espessura, em uma área de 0,2 
m2 (50 x 40 cm) em terreiro concretado, a pleno sol sendo revolvido 10 vezes ao dia. 
 No terceiro e quarto dia de secagem, os frutos dos tratamentos de 2 a 7 foram 
reumidecidos durante 2 dias por 10 horas, por meio de regas contínuas, divididas em 
dois dias com duração de 5 horas em cada. Durante este período de alta umidade 
realizou-se o revolvimento constante dos frutos. No quinto dia a cal foi adicionada de 
acordo com os tratamentos sem cal e sem molhamento (0 s/molh.); sem cal (0); e 50, 
100, 150, 200 e 250 g cal m-2, com molhamento. No sexto dia, cada parcela foi 
colocada dentro de sacos de polipropileno até o término da secagem. 

A partir do segundo dia de secagem, paulatinamente, aumentou-se a 
espessura da massa de frutos até a meia seca (28% de umidade), a partir deste 
momento, os frutos foram amontoados por volta das 14:00 horas, protegidos da 
umidade noturna, sendo espalhados no dia seguinte. Este procedimento foi repetido 
até que a umidade na massa de frutos atingiu 11,5% b.u. 

Após a secagem até os 11,5% de umidade b.u., os frutos de cada parcela 
foram acondicionados em sacos de algodão, devidamente identificados e 
armazenadas por 30 dias. Os frutos foram beneficiados em descascador de amostras 
da marca Pinhalense modelo DRC-2.  As avaliações foram realizadas no Laboratório 
de Bromatologia e Águas e no Laboratório de Classificação do Café do 
IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho. Procedeu-se a análise física avaliando-se os 
defeitos intrínsecos e extrínsecos, conforme BRASIL (2003).Os resultados, após 
tabulados, foram submetidos à análise de variância e teste de médias pelo teste Skott 
Knott a 5% de significância.  
 

Resultados e Discussão 
 Com base nos resultados obtidos pelas analises físicas pode-se perceber que 
as doses de cal não foram capazes de influenciar as características físicas do café. 
Pode-se observar principalmente quando comparados os resultados dos tratamentos 
sem molhamento e sem cal (testemunha), com o tratamento com molhamento e sem 
cal comparados com os resultados das doses de 50 a 250 g/m2. Na (tabela 1) são 
apresentados às médias das características físicas avaliadas. Observa-se que não 
houve diferença na porcentagem de impurezas para as diferentes doses de cal 
aplicadas. 
 Com relação à porcentagem de grãos quebrados, embora não tenha havido 
diferença entre os tratamentos, esta é uma característica que poderia ter sido 
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influenciada. Dado as propriedades higroscópicas dos grãos e o poder dessecante da 
cal é possível que doses maiores da cal possam atuar no sentido de aumentar a 
porcentagem de grãos quebrados o que influenciaria tanto na qualidade física quanto 
na uniformidade de torra do café.   
 Observou-se as maiores porcentagens de grãos brocados na maior e na menor 
dose de cal, respectivamente 50 e 250 g/m2. Considerando a atuação da broca ainda 
no campo, principalmente a partir da fase de endurecimento do endosperma e os 
resultados encontrados entre as doses é difícil estabelecer algum vínculo de influência 
entre grãos brocados e as variações das doses de cal aplicadas. A ação de fatores 
pré-colheita, como a broca, provocam uma maturação forçada dos grãos e abrem 
portas de entrada para microrganismos, ocasionando modificações químicas 
indesejáveis antes da colheita, com consequente queda dos frutos, devendo esta ser 
controlada visando uma melhoria na qualidade do café (Chalfoun, Souza e Carvalho, 
1984). 
 Analisando os valores apresentados pela analise física dos grãos com relação 
aos grãos quebrados, paquetados, concha, preto verde e verde observou-se que não 
houve diferença entre os tratamentos. 

De alguma forma, devido às propriedades dessecantes da cal é de se esperar 
sua interferência na porcentagem de grãos ardidos, porém não se registrou nas doses 
utilizadas, entre 50 e 250 g/m2.  

Conclusão 
 

 Conclui-se que as doses de cal utilizadas nesta pesquisa quando aplicadas a 
lanço durante a secagem do café natural com ou sem reumidecimento não alteram as 
características intrínsecas e extrínsecas dos grãos, exceto para os grãos brocados 
que apresentaram índices mais elevados nas doses de 50 e 250 g de cal/m2 após 
serem reumidecidos no terreiro.    
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Tabela 1: Avaliação Média das características físicas Impureza, grãos quebrados, brocados, 
paquetados, concha, verdes, ardidos e preto-verde em amostras de 300g de grãos nos 
tratamentos sem cal e sem molhamento (0 s/molh.); sem cal (0); e 50, 100, 150, 200 e 250 g 
cal m-2, com molhamento.  

Tratamento 
(g cal m-1) 

Impurezas 
 

Grãos 
quebrados 

Grãos 
brocados 

Grãos 
paquetados 

Grãos 
concha 

Grãos 
preto-
verde 

Grãos 
verdes 

Grãos 
ardidos 

 Porcentagem  
0 s/  molh. 1,32 2,11 1,25 a 1,75 1,15 1,02 1,94 1,31 

0 1,37 2,37 1,27 a 1,71 1,28 1,12 1,93 1,29 
50 1,19 2,22 1,48 b 1,92 1,22 1,25 2,00 1,36 
100 1,42 2,54 1,16 a 1,73 1,20 1,10 1,79 1,28 
150 1,55 2,12 1,32 a 1,90 1,13 1,01 2,17 1,51 
200 1,14 2,13 1,27 a 1,66 1,19 1,00 1,79 1,26 
250 1,34 2,36 1,38 b 1,74 1,16 1,24 2,00 1,40 
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Média geral 1,33 2,26 1,31 1,77 1,19 1,10 1,94 1,34 
C.V. (%) 18,18 16,98 7,96 13,14 10,91 14,35 14,81 12,18 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas não diferem entre si pelo teste Skott-Knott a 
5% de significância. 
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RESUMO 
 Na agricultura a prática de utilizar o ciclo lunar para obtenção de determinados resultados é comum, 
porém na pecuária ainda é um campo novo. Produtores de leite buscam obtenção de fêmeas no parto 
para reposição e produção, visando à rentabilidade. Um método que possibilite associar os avanços 
tecnológicos da genética e um manejo adequado é fundamental aos produtores. O estudo foi realizado, 
no Laboratório de Ensino e Produção de Bovinocultura Leiteira do Instituto Federal do Sul de Minas 
Gerais – Câmpus Muzambinho. Foram levantados 686 nascimentos de 251 fêmeas bovinas, registrados 
em fichas zootécnicas de controle reprodutivo. O ciclo lunar influenciou no sexo dos bezerros, 
aumentando em 8% a ocorrência de fêmeas quando a cobertura foi realizada na lua cheia. Há escassez 
na literatura abordando o assunto, no entanto é necessário mais estudos, para ampliar a discussão, sobre 
até que ponto a lua influência a vida na Terra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento empírico, reprodução, ciclo astrônomico. 
INTRODUÇÃO 
 

As grandes civilizações pretéritas demonstram a importância dos ritmos 
astronômicos na agricultura, na agropecuária e nas atividades cotidianas 
(JOVCHELEVICH, 2012). No entanto, atualmente, o interesse e a propagação de 
conhecimentos populares associados à praticidade e à confiabilidade tecnológica têm 
sido desprezados.  

A influência da lua sobre a agricultura já foi demonstrada, principalmente, pela 
agricultura biodinâmica, a qual valoriza o conhecimento popular através de pesquisas 
sobre a influência dos ciclos astronômicos sobre a terra e as plantas. É possível 
observar interferências na umidade do solo, desenvolvimento de bulbos e tubérculos, 
alta no nível dos princípios ativos de plantas. 

Populações de invertebrados marinhos com fertilização externa têm maior 
liberação de gametas durante determinado quarto lunar, a fim de sincronizar a 
liberação dos gametas e garantir sucesso reprodutivo. Ouriços do mar, da espécie 
Lytechinus variegatus, têm maior liberação de gametas na lua nova, embora a 
reprodução também possa ocorrer na lua cheia, porém com menor intensidade, 
indicando uma relação entre a liberação de gametas com a maré de szígia (LAGE 
CRUZ; JOYEUX; GOMES, 2011). Teria o ciclo lunar influência nos partos, sexo e 
desenvolvimento dos mamíferos?  

A água é o meio em que fetos e embriões se desenvolvem através do fluido 
amniótico. Sabe-se que há uma relação da lua com os fluidos terrestres, 
principalmente no efeito gravitacional das marés e no fluido amniótico (SOTO 
HERRERO et al. 2007). Há interações gravitacionais nas águas oceânicas, pois se 
estendem por amplas regiões da Terra, mas não ocorre efeito de maré em regiões 
com volume pequeno, portanto o nascimento de mais bebês em determinadas fase 
lunar, não pode ser atribuído ao efeito de maré (SILVEIRA, 2003). 

 A lua fascina e desperta curiosidade nas pessoas, porém resultados apontam 
que o índice de entrevistados que acreditam e mencionam a influência da lua no parto 
e sexo de bebês é menor conforme o nível de escolaridade da pessoa (DARROZ et al. 
2013). Os objetivos foram: 1) Identificar o efeito do ciclo lunar no sexo de crias de 
fêmeas da raça Holandês Preto e Branco (PB) por meio de fichas zootécnicas 
reprodutivas, visando à identificação da fase lunar que possibilitaria maior expressão 
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de nascimento de fêmeas e 2) Identificar o efeito do quarto lunar na taxa de 
concepção de fêmeas bovinas leiteiras inseminadas artificialmente. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS  
 

O estudo foi realizado na cidade de Muzambinho, Minas Gerais, no Laboratório 
de Ensino e Produção de Bovinocultura Leiteira do Instituto Federal do Sul de Minas 
Gerais – Câmpus Muzambinho. Foram levantados 686 nascimentos de 251 fêmeas 
bovinas, raça Holandês PB, registrados nas fichas zootécnicas de controle 
reprodutivo, contendo dias da inseminação artificial, de diagnóstico de gestação e do 
respectivo parto e sexo da cria. O diagnóstico de gestação foi realizado por médico 
veterinário, no mínimo, 40 dias após a data da inseminação, empregando a palpação 
retal do aparelho reprodutivo feminino. A inseminação era realizada por pessoas que 
passaram por curso de capacitação para a aplicação da técnica. Utilizou-se o 
calendário lunar brasileiro para a identificação das fases lunares nessas datas 
específicas. Cada um dos quartos lunares foi identificado: Lua Cheia (1); Lua 
Minguante (2); Lua Nova (3); Lua Crescente (4). Os sexos dos bezerros foram 
identificados como Macho (1) e Fêmea (2). 

Empregou-se a distribuição dos percentuais de nascimentos entre os quartos 
lunares através do Programa Excel (Office) para a verificação do efeito do quarto lunar 
no sexo da cria e na concepção da fêmea bovina. Para o estudo do efeito das fases 
dos ciclos lunares no sexo da cria, calculando-se a diferença a mais ou a menos, 
empregou-se a expectativa genética para a resposta quanto ao sexo: probabilidade de 
50% das crias serem fêmeas e 50% de machos. Para o estudo do efeito das fases dos 
ciclos lunares na concepção das fêmeas, empregou-se a diferença entre as respostas 
dos ciclos lunares, não considerando as variáveis externas na concepção. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dos 686 nascimentos advindos das 251 fêmeas, obtiveram-se: Lua Cheia (1) - 
58% fêmeas e 42% de machos; Lua Minguante (2) - 48% fêmeas e 52% machos; Lua 
Nova (3) - 43% fêmeas e 57% machos; Lua Crescente - 47% fêmeas e 53% machos. 

Geneticamente, espera-se que o número total de fêmeas seja igual ao número 
total de machos, ou seja, 50% fêmeas e 50% machos. Isso não foi verificado no 
estudo, que aponta aumento de 8% de fêmeas na Lua Cheia. Já a Lua Nova 
apresenta efeito contrário ao sexo, provocando aumento de 7% de machos. Esses 
resultados se tornam interessantes para os produtores, tanto da bovinocultura leiteira 
quanto à de corte. Na bovinocultura leiteira há uma expectativa para o nascimento de 
fêmeas, porque a comercialização do excedente de fêmeas nascidas, já excluindo a 
taxa de 20 a 25% para a reposição do rebanho, é a partir de sua genética, 
praticamente não tendo valores comerciais para engorda os machos da raça Holandês 
PB. Isso possibilitaria aumento da rentabilidade leiteira. Já para produtores de gado de 
corte, que comercializam seus animais por peso, com maior valor para peso de 
macho, há grande interesse que ocorra maior nascimento de machos. Se esse 
aumento da porcentagem de machos for também verificado nas raças empregadas 
para essa aptidão, seria um fator a mais a ser considerado durante o período 
reprodutivo das matrizes com aptidão corte.  

Nos resultados referentes à concepção, verificou-se que os resultados foram 
piores quando a inseminação artificial foi realizada na Lua Minguante, conforme 
observado na Figura 1. Já para os demais quartos dos ciclos lunares, não houve 
diferença da expressão da porcentagem ao considerar o número inteiro (25%). Esse 
resultado associado ao resultado quanto ao sexo, torna-se ainda mais interessante, 
pois aponta que podemos ter aumento de rentabilidade na bovinocultura leiteira ao 
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inseminar artificialmente as fêmeas bovinas na Lua Cheia, possibilitando respostas 
positivas para prenhes e para nascimentos de animais de sexo feminino.  

 
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 

O estudo apontou que a tecnologia genética pode ter melhores resultados ao 
ser associada às fases de ciclo lunar, proporcionando maior eficiência na escolha do 
sexo do animal e melhores resultados de prenhes ao realizar a inseminação artificial 
na Lua Cheia. A escassez de literatura abordando o assunto reforça a necessidade de 
novos trabalhos sobre a influência dos ciclos lunares na vida de organismos mais 
complexos. 
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Figura 1: Número de partos total e índice de prenhes por ciclo lunar. 
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Resumo 
 

A pimenta-do-reino é também conhecida como pimenta-da-Índia. Os óleos essenciais constituem-se 
numa alternativa aos pesticidas . Zabrotes subfasciatus é classificado como praga primária em 
armazenamento. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade inseticida do óleo essencial de 
pimenta no controle de Zabrotes subfasciatus em ambiente fechado. O óleo essencial de pimenta foram 
extraídos em um mini-destilador por um período de uma hora e trinta minutos. O experimento constituiu 
de três concentrações de óleo essencial (0,0; 50%; 100%), com 3 repetições contendo um casal de 
insetos sendo colocado no erlenmeyer de 500 mL fechados com dois grãos de feijões. No final de 15 dias 
o número de ovos depositados pelos insetos foi contado. Não houve diferença significativa nas diferentes 
concentrações de óleo essencial para o número médio de ovos depositados nos grãos Houve diferença 
para a porcentagem de sobrevivência de insetos.  

 
Palavras-chave: Piper nigrum, Hidrolato, Inseticida natural  
 

 
Introdução 

 
As pimentas são todas as espécies e variedades do gênero Capsicum. 

(CARVALHO et al., 2003).  Da família Solanaceae, popularmente conhecidas como 
pimenta vermelha, do cheiro e outras. E a que foi utilizada nesse trabalho foi a 
pimenta-do-reino das Piperaceae. (BARBIERI; STUMPF, 2009).  Que segundo o IBGE 
(2012) o Brasil está entre um dos maiores produtores de Piper Nigrum.  De grande 
produtividade, valor econômico, sendo uma planta trepadeira (LIMA et al., 2010). 

Os óleos essenciais constituem-se numa alternativa aos pesticidas sintéticos. 
(ISMAN, 2000; ISMAN; MACHIAL, 2006). Tendo como grande interesse seu efeito 
inseticida e fumigante (ISMAN, 2006). Pesquisas desenvolvidas com óleos essenciais 
confirmaram seus potenciais no controle de diversos fitopatógenos e pragas que 
afetam a produção agrícola (BALBI-PEÑA et al., 2006; BATISH et al., 2008; ISMAN, 
2006; VIGO-SCHULTZ et al., 2006).   

Zabrotes subfasciatus (Coleoptera: Bruchidae) é um inseto classificado como 
praga primária em armazenamento, pois desenvolve-se no interior de grãos inteiros.  
Afetando negativamente em vários fatores (HOHMANN; CARVALHO, 1989). 

Assim, diante da importância de estudos relacionados à utilização de produtos 
naturais como alternativa aos pesticidas sintéticos, foi desenvolvido este projeto, com 
a proposta de avaliar a atividade inseticida do óleo essencial de pimenta no controle 
do inseto em ambiente fechado, simulando a fumigação em condição de 
armazenamento do grão de feijão. 

 
Metodologia 

 
O experimento foi desenvolvido no Setor de Biotecnologia: Laboratório de 

Cultura de Tecidos Vegetais, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Câmpus Muzambinho, MG. 
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Os insetos foram criados em feijão (Phaseolus vulgaris L., cultivar 
Carioca), utilizando-se frascos de polipropileno de dois a três litros. Após 15 
dias, os grãos com deposição de ovos foram separados dos demais.  

A extração do óleo essencial foi realizada com 210 g de grãos de 
pimenta-do-reino utilizando-se um mini-destilador de óleos voláteis Linax® 
por um período de uma hora e trinta minutos. E no final foi coletado um 
volume final de 60 mL de hidrolato (mistura de água e óleo essencial). 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, 
constituído de três concentrações de óleo essencial de pimenta-do-reino 
(0,0; 50%; 100%), com 3 repetições contendo um casal de Z. subfasciatus 
por repetição.  

O casal de Z. subfasciatus recém-emergido (0-24h) foi colocado em 
erlenmeyer de 500 mL fechados com dois grãos de feijões, e não teve 
contato direto com o óleo essencial pimenta-do-reino. Foi simulado in vitro 
uma condição existente em armazenamento de grãos de feijão in vivo.  

As diferentes concentrações do óleo essencial de pimenta-do-reino 
(0,0; 50%; 100%) foram colocadas em 1 grama de algodão dispostos na 
porção superior do erlenmeyer. Os insetos tiveram contato apenas com dois 
grãos de feijão (aparentemente sadios) colocados no fundo de cada 
erlenmeyer. No tratamento controle (ausência total de óleo essencial), foi 
aplicado apenas água destilada no algodão.  

O ensaio biológico foi conduzido em BOD com temperatura controlada 
á 25 ± 2°C e fotofase de 16h de luz. 

No final de 15 dias o número de ovos depositados pelos insetos 
sobreviventes em cada recipiente foi contado com o auxilio de um 
microscópio. A porcentagem dos insetos sobreviventes foi avaliada 
diariamente (a cada 24 horas). 

Os dados de número de ovos depositados e porcentagem de 
sobrevivência dos insetos foram analisados estatisticamente por análise de 
variância e posteriormente, foi aplicado o teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade pelo programa SISVAR®, versão 5.0 (FERREIRA, 2011).  

 
Resultados e discussão 

 
Não houve diferença significativa nas diferentes concentrações de 

óleo essencial de pimenta-do-reino para o número médio de ovos 
depositados em grãos de feijão. O número médio foi de 19 ovos 
depositados em grãos de feijão por repetição. 

Resultados divergentes foram observados por Mello et al. (2014) 
estudando o efeito do óleo essencial de Hyptis marrubioides no combate ao 
caruncho do feijão em teste com chance de escolha, verificaram que a 
contagem de ovos de Z. subfasciatus depositados na superfície dos grãos de 
feijão foi possível de ser realizada apenas na testemunha. Os demais 
tratamentos (6,25%; 12,5%; 25% e 50%) impediram a oviposição 
causando a mortalidade do Z. subfasciatus.  

Houve diferença significativa para a porcentagem de sobrevivência de 
insetos. Nas concentrações de 0% e 50% houve maior taxa de 
sobrevivência (100% e 66% respectivamente). A concentração de 100% do 
óleo apresentou 16% de sobrevivência dos insetos.  

Vários estudos já foram realizados demonstrando o potencial 
inseticida de óleos essenciais no controle de insetos. Embrapa (2007), ao 
estudar a atividade 18 inseticida do óleo essencial de Schinus 



Página 67 

 

terebinthifolius Raddi (aroeira vermelha) sobre Acanthoscelides obtectus 
Say e Zabrotes subfasciatus Boheman, verificou eficácia deste óleo 
essencial, mas que deve ser comprovada, no armazenamento de P. 
vulgaris, para que se possa avançar com segurança em direção a um 
produto viável para o mercado.  
 

Considerações finais 
 
Não houve influência das concentrações de óleo de pimenta-do-reino 

no nº de ovos. A concentração de 100% do óleo essencial de pimenta-do-
reino apresentou menor taxa de sobrevivência dos insetos. O óleo essencial 
de pimenta-do-reino apresentou atividade inseticida sobre o Zabrotes 
subfasciatus, causando a mortalidade dos insetos. 
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Resumo 
A micro propagação é a técnica com significante impacto no seu desenvolvimento comercial de diversas 
culturas. Há relatos que adição do carvão ativado ao meio de cultura favorece os parâmetros de 
brotações, altura, vigor e número de raízes. Sabe-se também que na produção de petúnias a luz é um 
fator interessante, pois em dias mais longos os caules com entrenós desenvolvem-se mais do que em 
dias curtos. O objetivo do trabalho foi avaliar as taxas de germinação de petúnias submetidas ao carvão 
ativado e efeito de luz com e sem adição do carvão ativado. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, constituído de 4 tratamentos intercalados com ou sem carvão ativado e com ou sem luz. 
Houve diferença significativa para porcentagem de germinação e número médio de folhas de petúnia que 
foram expostas a luminosidade. O carvão ativado não exerceu nenhuma ação na taxa de germinação e 
desenvolvimento in vitro de petúnia. 
 
Palavras chave: Cultura de Tecidos, Solanacea, Sementes 
 

Introdução 
 
A família Solanaceae possui floema interno e diversos alcaloides 

compreendendo ervas, arbustos, árvores e lianas. Contempla 102 gêneros e 2510 
espécies e sua família é constantemente dividida em dois subgrupos, Cestroideae 
(Brunfelsia, Petunia, Cestrum, Nicotiana e Shizanthus) e Solanoideae (Solanum, 
Capsicum, Lycianthes, Datura, Physalis, Lycium, Atropa e Mandragora), O gênero da 
tribo Nicotianeae mais bem representado no Brasil é a Petunia s.1. com 
aproximadamente 34 espécies (STEHMANN, 1999). 

A cultura de tecidos, segundo Lameira et al.(2000), se dá através do cultivo 
asséptico de qualquer parte viva da planta constituídos por pequenas partes de tecido, 
órgão ou células em suspensão em meio de cultura sintético sob condições 
controladas de temperatura, umidade e luminosidade para gerar nova planta. 

Um meio de cultura para as plantas, basicamente, tem como demanda 
fundamental os macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S), micronutrientes (Fe, Mn, Zn, B, 
Cu, Cl, Mo e Ni), fontes de vitaminas como a Tiamina (B1), Ácido Nicotínico (B3), 
Piridoxina (B6), mioinositol e fontes de carbono como a sacarose normalmente 
presente na concentração de 2 a 3% sendo a mais utilizada e por fim agentes 
geleificantes, presentes na maioria dos cultivos in vitro, como o ágar, sendo o mais 
usado (TAVARES, 2009). 

Para a realização da micro propagação, três passos são importantes, o 
estabelecimento asséptico do cultivo- seleção do explante é apoiado nas 
características da planta doadora e no próprio explante - a multiplicação e cultivo - 
podendo ocorrer direta e indiretamente, com ou sem formação de calo- e por fim 
enraizamento e aclimatação para transplante ao solo - esse processo requer um meio 
de cultura com menor concentração de sais (LAMEIRA et al. 2009). 

Conforme Lameira et al. (2009) no processo de enraizamento adiciona-se 
carvão ativado para reduzir a luz na base dos brotos e absorver componentes 
inibidores. Em um experimento com bananeira, cv. Grand Naine (AAA), Costa et al. 
(2006), observou influência relevantes da adição do carvão ativado ao meio de cultura, 
em todas as variáveis avaliadas: brotações cultivadas na presença de carvão ativado, 
demonstraram maior altura, vigor e número de raízes do que aquelas que estavam em 
meio de cultura sem o antioxidante. 



Página 70 

 

Para o uso de telas em viveiros de petunia sp. é importante para proteger 
contra luz, umidade e temperatura, principalmente na época de florada, pois sem essa 
proteção ocorre uma maior degeneração das flores. Em dias mais longos as petúnias 
formam caules com entrenós mais longos dos que em dias curtos (FERRAZ, 2006). 

Na pesquisa efetuada por Ferraz (2006), foi efetuado um teste, onde plantaram 
a petúnia em tubetes biodegradáveis e enrolaram frouxamente um aluminite por duas 
semanas, impedindo a incidência de luz e foi claro o efeito fisiológico não ocorrendo o 
desenvolvimento da raiz. O objetivo do presente estudo foi avaliar as taxas de 
germinação de petúnias submetidas ao carvão ativado e ao efeito de luz. 

 
Material e Métodos 

O experimento foi desenvolvido no Setor de Biotecnologia: Laboratório de 
Cultura de Tecidos Vegetais, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais câmpus – Muzambinho, MG. 

Foram utilizadas sementes comerciais de petúnia, as sementes foram envoltas 
em tecido tipo voal e realizada a assepsia destas com 40% de hipoclorito de sódio por 
15 minutos. Assim, as sementes foram lavadas 4 vezes em água destilada e auto 
clavada em capela de fluxo laminar. Posteriormente as sementes foram inoculadas em 
meio MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído de 4 
tratamentos (T1: meio MS/Claro; T2 meio MS acrescido de 2 g/L de carvão 
ativado/Claro; T3: meio MS/Escuro; T4: meio MS acrescido de 2 g/L de carvão 
ativado/Escuro), com 4 repetições e 5 sementes por parcela. 

Foi utilizado o meio MS semissólido (MURASHIGE; SKOOG, 1962), acrescido 
ou não, do carvão ativado. O pH foi ajustado para 5,7 utilizando NaOH 0,5N a 0,1N e 
HCl 0,5N a 0,1N. Utilizou-se frascos de 250 mL contendo 40mL de meio de cultura, os 
quais foram auto clavados a 121ºC e 1,5 atm por 20 minutos.  

Nas sementes acondicionadas ao escuro os frascos foram envoltos por papel 
laminado. Estes permaneceram em BOD sobre temperatura constante de 25ºC. Após 
60 dias foi avaliado o percentual de contaminação e germinação. Os dados obtidos 
foram analisados pelo software Sisvar (Ferreira, 2011) e as médias obtidas foram 
comparadas entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 
Resultados e Discussão 

Houve diferença significativa para porcentagem de germinação e número 
médio de folhas de petúnia. As sementes expostas à luminosidade apresentaram 45% 
de germinação. Não houve germinação das sementes que não foram expostas à luz 
(Figura 1). Maior número médio de folhas (1,2) foram encontrados em sementes que 
foram expostas a luminosidade (Figura 2). A adição de carvão ativado no meio de 
cultura MS não apresentou influência na germinação e desenvolvimento in vitro de 
sementes de petúnia. 

Isto corrobora de certa maneira com trabalho de petúnias de Ferraz (2006), 
que ao envolver o tubete das mudas com uma folha de papel aluminite por duas 
semanas, foi observado o efeito inibidor da luz sobre o desenvolvimento das raízes. 

Podemos citar que a luminosidade está intimamente ligada também a 
temperatura, e no estudo de CASTELLANI (2009), observou-se que a temperatura 
alternada de 20-30ºC beneficia a germinação das sementes das três espécies 
estudadas do gênero Solanum: S. granuloso-leprosum (gravitinga), S. lycocarpum 
(lobeira) e S. pseudoquina (quina-de-são paulo). 

Hebling e Leite (2007) testando o efeito do ácido giberélico (GA3) e da luz na 
germinação in vitro de sementes de Cattleya warnerii T., observou que as sementes 
de C. warnerii germinaram em todos os regimes de luz utilizado: luz contínua, 
fotoperíodo de 16h e escuro, porém, a luz contínua foi a condição que proporcionou a 
maior taxa de germinação de sementes (52,5%), seguido do fotoperíodo (36,9%) e 
escuro (26,8). 



Página 71 

 

  
Conclusão 

Foi observado que a exposição à luz apresentou influência na germinação e no 
desenvolvimento in vitro de sementes de petúnia. Isto, evidencia a importância do 
fotoperíodo na germinação in vitro de petúnia. O uso de carvão ativado no meio de 
cultura não influenciou nos resultados.  
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Resumo 

De agosto a dezembro de 2014, dois alunos bolsistas do PIBID do curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, no Sul de Minas Gerais, trabalharam com alunos 
do 5º ano em uma escola pública, elucidando a importância da educação ambiental. As intervenções na 
escola tinham como objetivo a conscientização dos alunos, abordando de forma lúdica a importância da 
preservação. O foco principal foi a construção de um jardim suspenso com plantas ornamentais, preparo 
de solo e decoração da área de lazer. Ficou notório que propor algo diferente da rotina de sala de aula 
pode contribuir muito para formação crítica e consciente de crianças no ensino fundamental. A rotina 
maçante com utilização do quadro e giz dentro de sala de aula, nem sempre atende a necessidade das 
crianças de interagir, sendo necessária a utilização de recursos audiovisuais, aulas práticas e 
brincadeiras lúdicas. 

Palavras-chave: Meio ambiente; Práticas pedagógicas; Jardim suspenso 
Introdução 

De acordo com Carvalho (2004), a educação ambiental tem um papel cada vez 
mais complexo, necessitando de novos conhecimentos e metodologias para 
compreender processos sociais cada vez mais diversificados e problemas ambientais 
que se intensificam. A educação ambiental estimula o repensar de práticas sociais e o 
papel dos educadores na construção de um “sujeito ecológico”. 

Tendo em vista a Educação Ambiental como forte aliada na formação de 
“sujeitos ecológicos”, deve-se atentar à metodologia aplicada à mesma. A Educação 
Ambiental deve proporcionar experiências que possibilitem colocar as pessoas em 
contato direto com o mundo e sensibilizá-las para os ecossistemas que as envolvem; 
discutir a importância do ambiente para a saúde e o bem estar do homem e para o 
exercício da cidadania; avaliar o desenvolvimento econômico aliado à degradação 
ambiental e à qualidade de vida e desenvolver no educando o sentido ético-social 
perante os problemas ambientais (PEREIRA, 1993). 

Negrine (1994) sustenta que as contribuições das atividades lúdicas no 
desenvolvimento integral sugerem que elas contribuem poderosamente no 
desenvolvimento global da criança e que todas as dimensões estão intrinsecamente 
vinculadas: a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade são 
inseparáveis, sendo a afetividade a que constitui a energia necessária para a 
progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. 

A criança é, antes de tudo, um ser feito para brincar. O jogo, desponta como 
um artifício que a natureza encontrou para levar a criança a empregar uma atividade 
benéfica ao seu desenvolvimento físico e mental (ROSAMILHA, 1979). 

Tendo em vista desenvolver na criança o sentido ético-social diante dos 
problemas ambientais, as intervenções na escola tinham como objetivo a 
conscientização dos alunos sobre as questões ambientais, abordando de forma lúdica 
a importância da preservação. 
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Material e Métodos 
Aulas teóricas e práticas de nivelamento em educação ambiental foram 

ministradas semanalmente de agosto a dezembro de 2014, em uma escola pública do 
município de Muzambinho – MG com alunos do 5° ano. Além das explicações teóricas, 
utilizando material didático pedagógico, quadro negro e projetor multimídia, os 
graduandos aplicavam aulas práticas com métodos lúdicos. 

Construção do jardim suspenso 
Nesta aula foi iniciada a preparação das garrafas Pet para o jardim suspenso. 

As crianças foram levadas ao pátio escolar, sob a orientação dos Pibidianos. Utilizou-
se garrafas Pet, trazidas pelos próprios alunos, tesouras sem ponta e estilete. Foi 
cortada as garrafas em molde de vaso, para plantio posteriormente. As garrafas Pet, 
previamente cortadas, foram personalizadas com tinta guache e pincel para pintura. 

Documentário sobre Ataque Animal – Leão 
O documentário sobre a vida dos Leões foi exibido na biblioteca da escola, com 

o auxilio do projetor de multimídia. Após assistirem, foi aberto espaço para perguntas 
referentes ao vídeo.  

Documentário sobre Ataque Animal – Urso Polar 
O documentário sobre a vida dos Ursos Polares foi exibido na biblioteca da 

escola, com o auxilio do projetor de multimídia. Após assistirem, foi aberto espaço 
para perguntas referentes ao vídeo.  

Apresentação de trabalho desenvolvido sobre animais selvagens 
Após exibido os documentários, foi pedido a eles que fizessem um trabalho 

escrito sobre os hábitos de diferentes animais selvagens. Os animais foram escolhidos 
através de sorteio feito em sala de aula. Neste dia, foi feita a apresentação individual 
de cada trabalho. 

Atividade de reconhecimento ambiental 
Neste dia, foram utilizados diversos objetos naturais como folhas, frutos, galhos 

secos, sementes e flores, todos recolhidos de uma praça próxima à escola. Os alunos 
usaram papel, lápis de cor e giz de cera. Foi solicitado aos participantes, que se 
posicionassem em duplas e que fechassem os olhos. Os Pibidianos colocaram uma 
música calma ao fundo, e dispuseram na frente de cada participante um elemento 
componente da natureza que foi recolhido anteriormente. Os estudantes, então, 
exploraram ao máximo o objeto, utilizando o tato, olfato e audição. Em seguida, os 
graduandos recolheram os elementos e pediram para que cada aluno representasse, 
através de desenhos, o objeto que teve nas mãos ou o que imaginou que fosse. Feito 
o desenho, devolveu-se o objeto para cada participante, para efeitos de comparação. 
Os Pibidianos, então, discutiram com as crianças as suas impressões e o seu nível de 
percepção. Logo após essa atividade foi aberta a caixa de perguntas, confeccionada 
pelos próprios alunos e respondidas às perguntas ali depositadas (FIGUERÊDO; 
NUNES NETO, 2010). 

Preparo de solo e finalização do jardim suspenso  
Nesta aula, preparou-se o solo para plantio do jardim suspenso. Foi utilizado 

enxadas, peneiras e rastelo para fazer a retirada e para a mistura com o composto 
orgânico. O solo utilizado foi retirado da própria escola com ajuda de alguns alunos. 
Em novembro, foi montado o jardim suspenso. As garrafas foram furadas com o 
auxílio de um ferro de solda manipulado pelos graduandos. Após furadas, foi passado 
a corda de seda com arruelas nas garrafas Pet, a fim de que ficassem suspensas. 
Este processo contou com a participação das crianças. Ao final do mês de novembro, 
encerou-se a confecção do jardim suspenso. Com a ajuda dos alunos foram plantadas 
as mudas ornamentais e dispostas pela escola. 

Pintura do pátio e encerramento 
Para encerrar as atividades, foram redecoradas as mesas da área de laser da 

escola. Foi utilizada tinta para piso e rolos para pintura. Cada aluno pôde dar seu 
toque pessoal no trabalho, a fim de deixar o ambiente mais alegre para o convívio dos 
estudantes. 
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Resultados e Discussão 

As crianças apresentaram uma grande evolução ao fim do semestre, tanto no 
que se refere ao conhecimento sobre educação ambiental, quanto às relações 
interpessoais dentro e fora de classe. As salas de ensino fundamental I de escolas 
públicas costumam ser numerosas e os alunos normalmente agitados devido a faixa 
etária – 10 a 12 anos, o que torna o desenvolvimento do projeto um desafio.  

A ideia da criação de um jardim suspenso feito por eles mesmos e orientado 
pelos graduandos, provocou ao máximo a criatividade das crianças. Neste processo 
foi possível acompanhar o interesse pela atividade, pela prática de selecionar as 
garrafas, cortar e personalizar aquilo que seria o jardim deles mesmos. A proposta de 
colocá-los à frente de processos construtivos envolvendo materiais recicláveis, com 
baixo custo de produção e retorno, que é o caso do jardim suspenso, trouxe resultados 
surpreendentes.  

 
Conclusão 

O trabalho ministrado no segundo semestre de 2014 com os alunos do 5° ano, 
deu sequência aos temas abordados no primeiro semestre, de forma mais 
aprofundada. A construção do jardim suspenso com plantas ornamentais foi o foco do 
semestre, incluindo preparo de solo, brincadeiras lúdicas e decoração da área de 
laser. Ficou notório que a rotina maçante com utilização do quadro e giz dentro de 
sala, nem sempre atende a necessidade das crianças de interagir.  

O lúdico aliado à prática de teorias pode trazer benefícios inimagináveis para 
crianças que participam de um projeto com tema tão transversal como educação para 
sustentabilidade. Estes alunos se tornaram propagadores das vivências que tiveram 
em seus bairros, casas e comunidades, o futuro ou não das gerações tem que ser 
trabalhado desde já para que aconteça. 
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Resumo 

A cultura de tecidos é uma ótima ferramenta na obtenção de mudas em larga escala. O meio nutritivo 
utilizado é fundamental para a germinação e crescimento das plântulas. A sacarose é um dos 
componentes utilizados na formulação do meio de cultura fornecendo carbono e energia à plântula. O 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de plântulas de orquídea em meio 
nutritivo contendo diferentes concentrações de sacarose. O experimento foi desenvolvido no setor de 
biotecnologia: Laboratório de cultura de tecidos vegetais, localizado no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Câmpus – Muzambinho, MG. O delineamento experimental 
foi inteiramente casualizado, constituído de 4 tratamentos, com 3 repetições e 5 plântulas por parcela. 
Não houve diferença significativa para as variáveis número médio de folhas, número médio de brotos, 
altura máxima, diâmetro do caule, biomassa fresca e biomassa seca no desenvolvimento in vitro de 
plântulas de orquídea. 

 

Palavras chave: Biotecnologia, Açúcar, Orchidaceae 

 

Introdução 

Orchidaceae é uma das maiores famílias do reino vegetal, com 
aproximadamente 20.000 espécies naturais, difundidas por todas as regiões do globo, 
principalmente nos trópicos e subtrópicos(BARROS, 1990). 

Em razão da imponência de suas flores perfeitas, as orquídeas são uma das 
plantas ornamentais mais desejadas. Por este motivo algumas espécies estão em 
risco de extinção devido à prática extrativista para comercialização. Possui presença 
marcante na floricultura não só como plantas de vaso, mas também como flores de 
corte, muito consideradas devido a sua beleza e durabilidade (STANCATO; 
BEMELMANS; VEGRO, 2001).  

A cultura de tecidos no cultivo de orquídeas tem demonstrado ser uma 
ferramenta relevante e eficiente, na obtenção de mudas em larga escala e reduzido 
espaço de tempo (STANCATO; BEMELMANS; VEGRO, 2001), sendo interessante 
pelas vantagens sobre os métodos convencionais de propagação, como multiplicação 
rápida e obtenção de grande número de plantas com melhor qualidade genética e 
fitossanitária (FIGUEIREDO, Milene Alves de et al.,2008).  

O maior obstáculo neste procedimento está relacionado ao tempo necessário 
para a produção de mudas e ao uso do meio nutritivo apropriado para cada espécie 
(STANCATO; BEMELMANS; VEGRO, 2001).  

O meio de cultura empregado na micropropagação de Orchidaceae deve 
proporcionar as substâncias fundamentais para germinação das sementes e 
crescimento das plântulas (SOARES et al., 2012), sendo a sacarose um componente 
relevante como fonte de carbono e energia para as plântulas (SORACE et al., 2008). 
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Na reprodução de orquídeas a micropropagação é uma técnica considerável, 
visto que suas sementes são desprovidas de endosperma e apresentam baixa taxa de 
germinação na natureza (SORACE et al., 2008),podendo-se utilizar deste método para 
diminuir as coletas predatórias ampliando as chances de conservação das populações 
naturais dessas plantas (CARVALHO et al., 2009).Diante do exposto o presente 
trabalho, objetivou avaliar o desenvolvimento de plântulas de orquídea em meio 
nutritivo contendo distintas concentrações de sacarose. 

 

 
 
 

Material e Métodos 

O experimento foi desenvolvido no Setor de Biotecnologia: Laboratório de 
Cultura de Tecidos Vegetais, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Câmpus – Muzambinho, MG. 

A cápsula de Epidendrum sp. foi obtida em casa de vegetação localizada no 
Setor de Jardinagem do Câmpus Muzambinho e levadas ao laboratório. Foi realizada 
a assepsia na capsula com 60% de hipoclorito de sódio por 15 minutos, em seguida a 
capsula foi lavada 4 vezes em água destilada e autoclavada em capela de fluxo 
laminar. Posteriormente as sementes foram inoculadas em meio MS (MURASHIGE; 
SKOOG, 1962). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído de 4 
tratamentos (T1: meio MS acrescido de 20 g/L de sacarose; T2 meio MS acrescido de 
30 g/L de sacarose; T3: meio MS acrescido de 40g/L de sacarose; T4: meio MS 
acrescido de 50g/L de sacarose), com 3 repetições e 5 plântulas por parcela. 

Foi utilizado o meio MS semi-sólido (MURASHIGE; SKOOG, 1962), alterando 
somente a concentração de açúcar. O pH foi ajustado para 5,7 utilizando NaOH 0,5N a 
0,1N e HCl 0,5N a 0,1N. Utilizou-se frascos de 250 ml contendo 40ml de meio de 
cultura, os quais forma autoclavados a 121ºC e 1,5 atm por 20 minutos. 

As plântulas acondicionadas permaneceram em BOD sobre temperatura 
constante de 25ºC, com fotoperiodo de 16h/8h durante 113 dias. 

Avaliou-se número de folhas, número médio de brotos, altura máxima (cm), 
diâmetro do caule (mm), biomassa fresca (g) e biomassa seca (g). A contagem do 
número de folhas e brotos foi realizada manualmente. A altura foi medida por meio de 
uma régua. O diâmetro foi verificado com o uso de um paquímetro. Para a 
determinação de biomassa fresca as amostras foram colocadas em papel filtro e 
pesadas em balança analítica. Na determinação da biomassa seca as amostras foram 
secas em estufas com circulação de ar a 40ºC.  

Os dados foram analisados pelo software Sisvar (Ferreira, 2011) e as médias 
obtidas foram comparadas entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

Não houve diferença significativa para as variáveis número médio de folhas, 
número médio de brotos, altura máxima (cm), diâmetro do caule (mm), biomassa 
fresca (g) e biomassa seca (g) em plântulas de orquídea (Tabela 1). As diferentes 
concentrações de sacarose no meio MS não proporcionaram diferença no 
desenvolvimento in vitro de plântulas de orquídea. 
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No estudo de Sorace et al (2008) não houve diferença estatística no meio de 
cultura MS entre as diferentes concentrações de sacarose (30 gL-1, 40 gL-1 e 60 gL-1). 
Porém, constatou-se que no tratamento contendo 40 gL-1 de sacarose e a metade da 
concentração dos macronutrientes do meio MS, foi o mais eficiente para o 
desenvolvimento vegetativo e no enraizamento da orquídea Oncidiumbaueri. 

 No presente trabalho observamos o número médio de 5,88 folhas, 1,95 de 
brotos, 3,84 de altura, 0,91 de diâmetro do caule, 0,46 de biomassa fresca e 0,04 de 
biomassa seca. Besson et al (2009) analisando o cultivo in vitro de Miltonia flavescens 
Lindl. constatou que a presença de 30 g L-1 de sacarose resultou em maior 
comprimento da parte aérea com 6,41 cm. A maior biomassa fresca (0,74 g) foi 
encontrada na concentração de 45 g L-1 de sacarose e observou-se maior número 
médio de brotos (3,17) na concentração de 60 g L-1 do mesmo açúcar. 

O cultivo in vitro na ausência de sacarose pode restringir a atividade 
fotossintética pela baixa concentração de CO2 dentro dos frascos, sendo necessário o 
fornecimento adicional dele. Dignart et al (2009) observa a tendência de redução nas 
espessuras dos tecidos foliares nas maiores concentrações de sacarose, apesar 
dessas diferenças não terem sido significativas em seu trabalho. Em seu estudo com 
concentrações de 15,0 e 30,0 g L -1 de sacarose, obtiveram-se resultados similares 
para número de folhas (13,16 e 13,85, respectivamente), número de brotos (2,88 e 
3,02, respectivamente) e comprimento de parte aérea das plântulas (1,78 e 1,71, 
respectivamente). Confirmando que o cultivo in vitro da espécie de Cattleya 
walkeriana, é possível de ser utilizado na concentração convencional de sacarose (30g 
L-1). 

 

Conclusão 

Os dados estatísticos das variáveis levaram a conclusão que as concentrações 
de açúcar no meio de cultura MS não apresentaram diferença significativa no 
desenvolvimento in vitro de plântulas de Epidendrum sp. Isto, evidencia que a 
sacarose não influi sozinha no desenvolvimento in vitro da espécie em questão, 
podendo ser realizados estudos desta com associação de outros componentes do 
meio de cultura. 
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Tópico Separado 

Concentrações 
de sacarose Variáveis respostas 

 
Nº médio de 

folhas 
Nº médio de 

brotos 
Altura máxima 

(cm) 
Diâmetro caule 

(mm) 
Biomassa 
Fresca (g) 

Biomassa 
seca (g) 

20 g/L 7,94 a 2,31 a 4,90 a 1,22 a 0,81 a 0,046 a 

30g/L 3,45 a 0,98 a 3,50 a 0,91 a 0,40 a 0,036 a 

40g/L 4,32 a 1,75 a 3,18 a 0,67 a 0,31 a 0,043 a 

50g/L 7,80 a 2,77 a 3,77 a 0,82 a 0,31 a 0,036 a 

Tabela 1. Número médio de folhas, brotos, altura, diâmetro do caule, biomassa fresca e seca 
de plântulas de Epidendrum sp. submetidas a diferentes concentrações de sacarose. 
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Resumo 

Neste trabalho, serão destacados os ganhos com a adoção de modelos de qualidade em serviços de TI – Tecnologia 
da Informação, com destaque à biblioteca ITIL Information Technology Infrastructure Library, por empresas e ou 
setores de empresas públicas e privadas, diretamente envolvidas na prestação de serviços afins. Pondera-se sobre 
aproximações entre ITIL e a ISO 20000. E avaliam-se como as Equipes de Alto Desempenho corroboram nesse 
objetivo de ganhos. 

 

Palavras-chave: Gestão de TI, boas práticas de TI, Gestão de Pessoas em TI. 

 

Introdução 

A ITIL é uma crescente ferramenta na melhoria dos serviços de TI focada em processos 
(RIQUELME, 2007, p.01), porém mostra-se ainda uma ilustre desconhecida do grande público, 
mas também de muitos gestores e profissionais de TI. A experiência comprova, somada aos 
dados desta pesquisa, que a conquista e manutenção de níveis altos de excelência nos 
atendimentos, projetos e demais ações relacionadas à TI no core business de uma organização 
exige uma equipe altamente comprometida e capacitada para tal missão (COCO, 2010), essa 
equipe ou time é o que chamamos de Equipes de Alto Desempenho. Essa apresentação 
buscará apresentar resumidamente os dois temas e os relacionar.  

. 

Métodos 

Este trabalho desenvolverá pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. Será desenvolvido 
neste trabalho, um estudo de caso partindo-se da experiência adotada em empresa do setor 
industrial de celuloses, do sul da Bahia, com base nas disciplinas da ITIL, tendo como principal 
referência o catálogo de serviços. Serão analisados indicadores contratuais baseados neste 
catálogo, que deveriam ser cumpridos por empresa prestadora de serviços em TI de Minas 
Gerais, a partir de sua equipe de alto desempenho de TI, o Service Desk. 

 

Resultados 

Para além do saber, destacam-se outros resultados como a melhor compreensão da biblioteca 
de boas práticas em serviços de TI, a ITIL. Ainda, uma panorâmica de sua evolução histórica e 
suas interfaces com a certificação de qualidade em serviços de TI ISO 20000 (RIQUELME, 2010, 
p.02) e a evidenciação da necessidade de equipes de alto desempenho, para se atingir os 
objetivos propostos à adoção da ITIL (COCO, 2010), são resultados importantes conquistados. 
Por fim, um melhor preparo na atualização da certificação do pesquisador.    
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Discussão 

Neste trabalho, serão destacados os ganhos com a adoção de modelos de qualidade em 
serviços de TI (RIQUELME, 2010) – Tecnologia da Informação, com destaque à biblioteca ITIL 
Information Technology Infrastructure Library, por empresas e ou setores de empresas 
públicas e privadas, diretamente envolvidas na prestação de serviços afins. Pondera-se sobre 
aproximações entre ITIL e a ISO 20000 (ITSM, 2014). Quer-se com este estudo, analisar o 
cenário do mercado consumidor de serviços e produtos de TI, mediante exigências 
mercadológicas e legais relacionadas e as proposições da ITIL. Também busca-se comparar as 
motivações – vantagens e desvantagens, que levam a adoção da ITIL frente a outras 
ferramentas, como o COBIT (LOUREIRO, PENHA e NASCIMENTO, 2012). 

 

Conclusão 

Considerados os resultados obtidos no referido trabalho e analisadas outras experiências 
evidenciadas em pesquisas em sites e revistas especializadas, conclui-se que o mercado 
brasileiro, na linha de qualidade exigida globalmente, cobra cada vez mais profissionais – 
pessoas físicas e empresas prestadoras de serviços, certificadas, qualificadas e comprometidas 
interna e externamente (GRAMIGNA, 2007) com a garantia estratégica da TI nas empresas 
contratantes, estas de diversos seguimentos do mercado.  E a relação direta com Equipes de 
Alto Desempenho para a conquista da qualidade estudada (COLLAÇO, 2009). 
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Resumo  

O trabalho apresentado, inserido no quadro metodológico da Análise do Discurso, fundamenta-se na 
inspeção de uma publicação retirada da revista brasileira de divulgação científica, em sua versão on-line, 
cujo tema aborda a área de informática; na especificação da finalidade do texto em questão (divulgação, 
levantar debates e/ou instigar a curiosidades em relação ao conhecimento referente à informática); e na 
identificação de quais são os procedimentos linguístico-discursivos e estratégias divulgativas que 
caracterizam o processo de recontextualização, informando qual sua relação com as várias identidades 
de interlocutores presentes na revista Galileu. 
Palavras-chave: análise do discurso, divulgação científica, mídia on-line. 
 
 
Introdução  

A dificuldade para entender o mundo que nos cerca fez com que a ciência 
ultrapassasse barreiras, deixasse de lado a separação que existia entre o meio 
acadêmico-científico e se aproximasse ainda mais da sociedade. Isto instigou uma 
especialização mais objetiva por parte dos jornalistas que, agora, precisam adequar-se 
não somente aos desejos e expectativas do amplo público, como também, ajustar-se 
ao âmbito da informação, seja ele jornal, revista, televisão etc.  

Ter uma pluralidade de leitores dispostos a absorver informações sobre as 
quais tenham condições de discorrer posteriormente faz da Galileu um significante 
exemplo do desafio enfrentado pela divulgação científica, tendo em vista a dificuldade 
encontrada pelo profissional divulgador no momento do intercâmbio de registros. 
Ademais, por possuir um eixo central de abordagem englobando temas tanto da 
perspectiva científica como comportamental e disseminar informações de caráter 
divulgativo em torno de temas que de alguma forma remetem ao universo da 
informática, a revista Galileu mantém discursos interessantes para a realização do 
trabalho aqui proposto.   

A mídia adota recursos e procedimentos linguístico-discursivos que permitem a 
reconstrução de um novo discurso sem se afastar de seu propósito principal. Assim, 
com base nos fins comunicativos, o produtor aplica inúmeras estratégias divulgativas 
na reelaboração de outro discurso a fim de que a assimilação da matéria científica 
ocorra de forma clara e concisa. 

Por essa razão, torna-se interessante a Análise do Discurso, classificada por 
Cataldi (2007) como o estudo que procura identificar os fenômenos linguísticos de um 
texto, seja a linguagem, a transmissão de conhecimento ou engajamento, além de 
mostrar como um texto retrata a sociedade, ao entender que, inerente ao contexto em 
que ele foi escrito, há uma ideologia subjacente à língua sendo transmitida.  
Dessa forma, este trabalho, ainda em desenvolvimento, estrutura-se nos estudos a 
respeito da prática de reformulação discursiva envolvendo também estudos dos 
campos de Linguística, Comunicação Social dentre outras disciplinas. Tendo como 
objetivo, identificar no acervo on-line da revista publicações que envolvam temas 
relacionados à informática para a análise e identificação das estratégias linguístico-
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discursivas de expansão, redução e variação, características do processo de 
recontextualização.  

Material e métodos 

A metodologia de análise proposta neste trabalho constitui-se em torno das 
especificidades de uma notícia de caráter científico publicado na revista de divulgação 
científica Galileu, em sua versão on-line. Dessa forma, o primeiro passo foi a definição 
da amostra textual relacionada à informática.  

A fim de que se realizasse a busca das ocorrências para a configuração do 
corpus de análise, definiram-se palavras-chave para a consulta no acervo online 
disponibilizado pela editora da revista. A partir disso, consultaram-se os textos por 
meio do termo informática, o qual foi escolhido por representar o centro cognitivo no 
que se refere à Teoria dos Protótipos (TAYLOR, 1989; LAKOFF, 1990), ou seja, o 
membro mais prototípico da categoria. Levantamos os dados necessários para a 
construção de nosso mapa de categoria informática, buscando respeitar o veículo 
eleito para a configuração do corpus do trabalho: uma revista on-line de caráter de 
divulgação científica para um público geral, não técnico.  

No que se refere ao processo de divulgação científica, a teoria da Análise do 
Discurso da Divulgação Científica (ADDC) fornece subsídios importantes para sua 
descrição e análise, uma vez que esse aporte teórico-metodológico comporta 
satisfatórias categorias de análise linguístico-discursivas, considerando estratégias 
que vão desde o tratamento do léxico, passando pela sintaxe, indo até a reformulação 
discursiva. Como autores de fundamental importância da ADDC, Calsamiglia (1997), 
pelas discussões acerca do processo linguístico-discursivo que caracteriza a 
popularização do conhecimento científico; Cassany e Martí (1998), pela abordagem 
em relação às estratégias divulgativas; e Cataldi (2003, 2007a e b, 2008 e 2009), pelo 
detalhamento no que se refere à divulgação científica na mídia. 
 
Resultados e discussão 

Escrita pelo jornalista André Jorge de Oliveira em 2015, a notícia Tecnologia 
sem fio permite recarregar uma dúzia de aparelhos ao mesmo tempo encontra-se na 
seção Tecnologia da revista Galileu. Visando informar o leitor sobre um próximo 
lançamento da área de informática, a divulgadora elabora seu texto a partir das 
características funcionais do objeto tema, focando, principalmente, nas inovadoras.  

Presentes no título da publicação em questão as palavras "tecnologia" e 
"permite" assumem um sentido positivo ao texto motivando o interesse do leitor. Para 
complementar e receber ainda mais atenção, a notícia conta com um subtítulo 
construído em forma de simulação, uma construção chamativa e interativa, que 
aproxima o leitor e torna o escrito mais atrativo. 

Em relação ao corpo da matéria nota-se a presença dos procedimentos 
discursivos de expansão, variação e redução.  

O processo de expansão pode ser entendido como um procedimento cujo 
principal objetivo é proporcionar esses significados por meio da inclusão de 
informações que não estão presentes no texto fonte, fazendo com que o próprio leitor 
estabeleça as devidas relações com o conhecimento científico tratado. Contudo, a 
inclusão de informação pode acabar tendo efeito contrário e confundindo determinado 
tipo de leitor. Portanto, para que isto não ocorra, alguns recursos léxicos e discursivos 
são utilizados para auxiliar o entendimento. 

No texto, o recurso é aplicado através de duas estratégias divulgativas: as 
explicações descritivas e as analogias. A primeira clarifica as características úteis e 
práticas do dispositivo quando o jornalista aborda as funcionalidades do aparelho que 
virá a ser lançado e enfoca principalmente nos seus aspectos inovadores. E a 
segunda, baseia-se em conhecimentos já obtidos pelo leitor e os relaciona na 
explicação do funcionamento do objeto em destaque, objetivando simplificar 
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informações de caráter técnico que não são relevantes para o amplo publico leitor no 
determinado contexto.  

Outro procedimento utilizado na reformulação discursiva é o processo de 
variação. Para designar-se ao “WattUp” várias expressões alternativas foram utilizadas 
e com isto foi possível coletar alguns dados numéricos sobre a aplicação deste 
recurso linguístico na notícia. Termos como “WattUp”, “tecnologia” e “invenção” foram 
os mais utilizados, o primeiro aparece cinco vezes enquanto o segundo três e o 
terceiro duas. Apesar de encontrarmos no texto apenas uma vez, as palavras 
“produto”, “sistemas”, “transmissor” e “novidade” também foram empregadas com a 
mesma finalidade. 

Pode-se ainda fazer uma observação acerca da conotação transmitida pelas 
seguintes palavras: “tecnologia”, “invenção”, “novidade” e “produto”. As três primeiras 
remetem um teor positivo sobre o tema em pauta. Sem nenhum tipo de 
questionamento posterior, influem o leitor a acreditar inconscientemente na veracidade 
das características ali expostas. Já o último termo constrói uma imagem estratégica: 
coloca a notícia ao patamar de uma propaganda, pois a palavra usada atribui um 
sentido comercial para o “WattUp”. 

Observa-se o processo de redução na eliminação de uma explicação técnica 
referente à expressão “ela é capaz de recarregar seus dispositivos pelo ar”. Sobre 
esta, é possível identificar que ao evitar o conceito, o jornalista, na verdade, dispensa 
os termos especializados e detalhamentos que exijam um raciocínio aprofundado ou 
um conhecimento prévio por parte dos leitores, priorizando a preservação de um léxico 
compreensível a todos que terão acesso à informação. Há também uma redução do 
volume de informação como chave fonte para manter os baixos níveis de 
especificidade e fiabilidade do discurso, um fator que possivelmente explica o uso 
desta estratégia em textos sintéticos como notícias e reportagens.  
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Resumo 
Este trabalho, ainda em desenvolvimento, propõe-se a apresentar uma análise do discurso da divulgação científica 
sobre um conhecimento da área de informática. Destacamos do corpus analisado características, conceitos e 
princípios básicos da divulgação científica na mídia impressa, e as estratégias utilizadas nos textos jornalísticos. 
Neste trabalho, é feita uma análise na reportagem “O que é a Deep Web” na Edição 132 da revista Mundo Estranho, 
a qual tem como principal característica manter uma ligação próxima ao leitor com o uso de uma linguagem além 
daquela tipicamente empregada em textos de divulgação científica. 
 
PALAVRAS – CHAVE 
Análise do Discurso; divulgação científica; Revista Mundo Estranho. 

 
Introdução 

Nos últimos anos, os meios de comunicação e as instituições de ensino têm 
proporcionado a democratização do saber científico e tecnológico na esfera social. 
Essa democratização tem proporcionado uma importante consequência do acesso 
público a ciência e tecnologia, no entendimento de ciência como notícia, dando aos 
textos jornalísticos de divulgação científica finalidade principal (in)formar a sociedade 
acerca dos diversos conhecimentos científicos e como podem interferir 
significativamente em suas vidas. 

Na mídia impressa, conciliar dialeticamente dois universos discursivos 
completamente distintos requer-se um comunicador que compreenda, analise e 
explique o discurso do mundo científico, destacando algumas de suas particularidades 
para que as necessidades cognitivas e sociais do público em geral sejam atendidas, 
fazendo jus à observação de Calsamiglia (1997, apud CATALDI, p. 156) “que nem o 
fazer científico tem valor sem transcender à vida social, nem a sociedade 
contemporânea pode permanecer sem informação sobre os avanços da ciência”. 

Nessa esteira, a Análise do Discurso tem como objetivo identificar, descrever e 
analisar os distintos fenômenos linguísticos implicados no uso da linguagem 
permitindo observar como as expressões linguísticas funcionam para a construção das 
formas de comunicação e representação do mundo, relacionando o texto com seu 
contexto a partir de uma intenção comunicativa. Essa teoria auxilia a explicitar os 
recursos linguísticos-discursivos utilizados na divulgação científica, ou seja, a 
recontextualização da informação científica em um texto acessível ao público leigo, 
caso da Revista em estudo, a Mundo Estranho.  
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Para Cassany (2001, apud CATALDI), a recontextualização da informação 
científica é um processo dinâmico e complexo, que requer uma seleção inteligente das 
informações, reorganizando-as e reformulando-as para que o público compreenda os 
fatos abordados. Esse processo comunicativo que está diretamente relacionado aos 
procedimentos discursivos de expansão, redução e variação considera sempre o 
interesse e a necessidade de informação de um público não especializado.  

Partindo dessa interação com o leitor, a revista Mundo Estranho, com seu 
caráter jovem e linguagem simples dispõe de um leque diversificado de informações, 
sendo direcionada a um público amplo, heterogêneo e leigo, com finalidade (in)formar 
os leitores sobre assuntos cotidianos e científicos. 

Esse processo de re-criação das informações técnicas para a esfera midiática 
não consiste simplesmente em tornar compreensível ao público leigo o conhecimento 
científico, mas divulgar, debater e/ou fomentar a curiosidade do leitor através de 
conceitos concretos baseados nos procedimentos discursivos mais adequados. 
Portanto, os procedimentos discursivos são empregados de forma inter-relacionadas 
nas diversas situações comunicativas as quais refletem nos textos divulgativos os 
processos utilizados na produção jornalística científica que é uma fonte de (in) 
formação importante e significativa no atual panorama da difusão do saber na 
sociedade.  

 

Materiais e Métodos 
A metodologia de análise proposta neste trabalho constitui-se em torno das 

especificidades de uma reportagem de caráter científico publicada na revista de divulgação 
científica Mundo Estranho, em sua versão on-line. Dessa forma, o primeiro passo foi a 
definição da amostra textual relacionada à informática.  

A fim de que se realizasse a busca das ocorrências para a configuração do corpus de 
análise, definiram-se palavras-chave para a consulta no acervo online disponibilizado pela 
editora da revista. A partir disso, consultaram-se os textos por meio do termo informática, o 
qual foi escolhido por representar o centro cognitivo no que se refere à Teoria dos Protótipos 
(TAYLOR, 1989; LAKOFF, 1990), ou seja, o membro mais prototípico da categoria. Levantamos 
os dados necessários para a construção de nosso mapa de categoria informática, buscando 
respeitar o veículo eleito para a configuração do corpus do trabalho: uma revista on-line de 
caráter de divulgação científica para um público geral, não técnico.  

No que se refere ao processo de divulgação científica, a teoria da Análise do Discurso 
da Divulgação Científica (ADDC) fornece subsídios importantes para sua descrição e análise, 
uma vez que esse aporte teórico-metodológico comporta satisfatórias categorias de análise 
linguístico-discursivas, considerando estratégias que vão desde o tratamento do léxico, 
passando pela sintaxe, indo até a reformulação discursiva.  

Como autores de fundamental importância da ADDC, destacamos Calsamiglia 
(1997, 1999, apud CATALDI), pelas discussões acerca do processo linguístico-
discursivo que caracteriza a popularização do conhecimento científico; Cassany e Martí 
(1997, 1998, 2001, apud CATALDI), pela abordagem em relação às estratégias 
divulgativas; e Cataldi (2003, 2007a e b, 2008 e 2009), pelo detalhamento no que se 
refere à divulgação científica na mídia.   

 
Resultados e Discussão 
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Destaca-se do texto um caráter explicativo e, principalmente, impregnado de recursos 
divulgativos que remetem ao campo semântico de “perigo”, tematizando uma questão curiosa 
do universo tecnológico que requer atenção e, ao mesmo tempo, causa instigação desse 
ambiente virtual, nomeadamente, a Deep Web, a um público geral. 

As variações e expansões apresentadas no texto faz com que a reportagem esteja 
permeada de estratégias para torná-la mais acessível ao público leigo, superando os 
inevitáveis termos técnicos através de correlatos comuns ao interlocutor não especialista. 
Entretanto, o que se observa a utilização de variações e expansões não é somente uma 
estratégia de inteligibilidade, mas uma inserção de analogias e metáforas, a fim de aumentar o 
interesse do leitor jovem. A representação desses recursos divulgativos está atrelada à visão 
de um público leitor em relação ao tema: os jovens e a utilização da Internet. Partindo dessa 
ideia, o que se observa é a utilização de uma linguagem dotada de termos usuais no universo 
jovem.  

Na mesma esteira, o emprego das estratégias divulgativas esteve relacionado à 
tentativa de promover maior aproximação da reportagem, e consequentemente da revista, ao 
leitor. 

Pode-se assim dizer que o texto de Jocelyn Auricchio atinge relativa adequação à 
situação comunicativa a que se propõe a revista Mundo Estranho: divulgar o conhecimento 
através da estreita relação estabelecida entre a revista e o leitor, despertando a curiosidade 
deste, por meio de uma linguagem simples e atreladas ao seu cotidiano. 
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Resumo  
 
O trabalho apresenta e reflete sobre as experiências de instituições privadas de ensino na introdução de 
ambientes virtuais de aprendizagem como base para inovação em práticas pedagógicas no ensino 
fundamental e médio, buscando ampliar o espaço e a ação educativa da escola, dialogar com as novas 
tecnologias educacionais e com o cenário em que os jovens estudantes estão fortemente inseridos na 
utilização crescente de tecnologias da informação e comunicação. As ações escolares implicaram no 
desenvolvimento conteúdos virtuais, adoção de novos recursos digitais de comunicação e integração 
dentro da comunidade acadêmica. Os resultados estão associados a maior envolvimento dos estudantes 
com a aprendizagem e maior qualidade do ensino, não obstante novas exigências impostas a docentes e 
discentes, superadas com bom planejamento. 

Palavras Chave: Tecnologia educacional, LMS na Educação Básica, Mudanças em relações 
de ensino-aprendizagem mediadas pela tecnologia.  
 
Introdução 

            As Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs avançaram na última 
década e continuam prosseguindo em sua trajetória de modificar profundamente as 
relações sociais, econômicas e educacionais no Brasil e no mundo. Os dispositivos 
móveis tiveram demanda com grande crescimento por pessoas que buscam estar 
sempre conectadas à rede mundial de computadores e que querem servir-se de seus 
inúmeros recursos e possibilidades. A virtualização do mundo, das relações sociais, da 
vida social, do trabalho e da economia são fenômenos novos e com os quais a 
humanidade tem o desafio de aprender a lidar. Para os mais jovens, sobretudo, estar 
conectado quase se impõe como necessidade básica, mormente dentre aqueles 
chamados de nativos digitais, ou seja: os que já nasceram em um contexto fortemente 
marcado pela tecnologia. Esse contexto invade e perpassa, de modo cada vez mais 
imbricado, as relações na escola, instituição que passa a ter, cada vez mais, o desafio 
de se reinventar, de recriar processos de ensino-aprendizagem e transformar as 
relações que partem do contexto escolar. A busca da inovação pedagógica se impõe.  

 O presente trabalho descreve a experiência de duas instituições de ensino 
privadas, e confessionais católicas na introdução do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – AVA –  para seus educandos do ensino fundamental e médio. Em 
ambas foi adotado o software Moodle como plataforma livre de LMS – Learning 
Management System – para suporte tecnológico ao processo. Um LMS é um software 
que visa lastrear um processo virtual de aprendizagem provendo vários recursos aos 
seus usuários e buscando contemplar um determinado escopo enquanto ferramenta, 
englobando apresentação de conteúdos, fóruns, chats, mensagens, ferramentas de 
avaliação, dentre outros recursos.  

 A Educação Básica no Brasil, legalmente, deve ser totalmente presencial. 
Portanto, do ponto de vista operacional e mesmo econômico, poderia não haver 
justificativa para que uma instituição de ensino, nesse segmento, investisse recursos 
em processos e ações de aprendizagem virtual. Entretanto, o contexto acima descrito 
torna essa experiência relevante na medida em que responde aos desafios de 
alinhamento das práticas educacionais com a intensificação da digitalização do mundo 
em que vivemos e no qual os jovens educandos encontram-se inseridos e fortemente 
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afetados, especialmente os do contexto social das instituições estudadas. A utilização 
de softwares para mediar a relação ensino-aprendizagem faz sentido quando são 
capazes de elevar a capacidade dos alunos em adquirir novos conhecimentos, 
habilidades e atitudes dentro de um propósito educacional específico e estabelecido, 
no caso, em questão o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.  

Material e Métodos 
O presente trabalho consiste em um estudo de natureza exploratória. Foram 

estudados dois casos de inovação pedagógica com as iniciativas de dois colégios 
confessionais católicos de perfil semelhante. Ambos são mantidos por congregações 
religiosas católicas femininas cujas irmãs que as integram tem forte atuação tanto em 
educação quanto em atividades sociais. Atuam há mais de 50 anos, possuem número 
de alunos próximo a 1,5 mil, absorvem população de classe média em bairros de perfil 
social e econômico semelhantes, porem em cidades diferentes: Salvador em Belo 
Horizonte.  Essas instituições assumiram o desafio de conduzir mudanças importantes 
na relação ensino-aprendizagem com uso de novas tecnologias e numa perspectiva 
ainda embrionária na maior parte dos colégios e escolas de Educação Básica no 
Brasil. Perceberam que cada vez mais temos uma ampla produção de conteúdos e 
informações no ciberespaço e que precisamos adotar uma postura um pouco diferente 
disso, apresentando algum esforço de mudança. Adotando a visão de Pierre Lévy, 
ANJOS e Andrade afirmam que:  

“A mudança constante do saber, na forma de informação, no âmbito da rede, 
demonstra a força comunicativa do ciberespaço (Internet). Na medida em que a 
internet se propaga pelo globo, em especial, na instituição de ensino, a 
capacidade de inteligência coletiva aumenta, porque na troca de informações 
entre indivíduos de diferentes etnias ocorre, incondicionalmente, uma 
ampliação interpretativa sobre um tema em comum.” (ANJOS e ANDRADE, 
2008. p. 9). 

Toda prática pedagógica demanda um contexto específico do uso de 
tecnologia da informação, objetivando apoiar da melhor maneira possível o processo 
de aprendizagem e maximizar os resultados. Isso geralmente implica em obter um 
composto de formas e práticas de ensino, que demandam escolhas em relação à 
estratégia didática, da organização e alocação de conteúdos, bem como do uso dos 
meios de comunicação e tipos de ambientes de aprendizagem. Disso emerge a 
necessidade da tecnologia educacional.   

O ambiente Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
– foi escolhido para abrir esse novo contexto nas duas instituições. Ele foi 
desenvolvido pelo educador e cientista computacional Martin Douginamas, numa 
perspectiva construtivista que valoriza a interação e a colaboração como premissa 
para construção do conhecimento. Tal software oferece uma estrutura administrativa 
(dados cadastrais, relatório, lista de presença, calendário) e acadêmica (dicas, 
pesquisa, disciplinas, glossário, roteiros de estudo), bem como ferramentas de 
interação (e-mail, chat, wiki e fórum), possibilitando um leque de possibilidades de 
interação entre os participantes, que podem ser escolhidas pelo professor, de acordo 
com seus objetivos pedagógicos (OSCAR E BASTOS, 2011).  

O AVA-Moodle foi parametrizado para operar mesclando as aulas presenciais 
regulares com aulas virtuais, potencializando o ensino e a aprendizagem sobre o 
currículo definido por cada instituição e o conteúdo programático aplicado no contexto 
acadêmico de cada uma. Em ambas as instituições o software educacional foi 
configurado para atender a diferentes disciplinas do Ensino Médio e Fundamental, 
mas cada uma teve um foco diferente. Na instituição baiana o foco principal é estender 
o contexto do ensino numa perspectiva de educação integral que envolva o aluno para 
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além da sala de aula, enquanto na instituição mineira, embora tais aspectos estejam 
presentes, há um foco de apoiar o alunado do último ano do Ensino Médio a melhor se 
preparar para o ENEN. Na instituição baiana, houve uma política de fomento à 
produção de conteúdos educacionais pelos discentes, incluindo aulas gravadas dos 
professores, com apoio ao desenvolvimento de objetos virtuais de aprendizagem e 
pagamento por direitos autorais para uso de vários materiais didáticos virtuais, 
enquanto na instituição mineira, o foco foi na utilização de objetos virtuais públicos e 
uso livre identificados na web, com apoio da área de Informática Educacional. A 
gravação de aulas dos próprios professores e sua posterior inserção no AVA permite 
ao aluno a possibilidade de rever e reforçar os estudos de conteúdos educacionais 
que necessita. Temos, então, a aplicação de novas TICs no ensino fundamental e 
médio.  

Resultados e Discussão 
Conforme MOREIRA (1986) a informatização educacional deve visar a busca 

de maior amplitude das funções do professor, propiciando transformações na relação 
ensino-aprendizagem. A inovação educacional permitiu ampliar os níveis de 
integração entre docentes e discentes, alavancando o desenvolvimento da capacidade 
de aprendizagem coletiva dos estudantes através dos recursos proporcionados pelo 
AVA-Moodle. O AVA-Moodle apresenta-se como uma inovação importante, uma forma 
de educação online que atua como elemento propulsor da educação presencial, 
explorando o que há de melhor nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 
melhorando o potencial comunicacional e pedagógico dos ambientes digitais 
integrados e suas diversas interfaces, viabilizando, por meio de processos síncronos e 
assíncronos, o suporte a contextos de ensino e aprendizagem, valorizando a 
interatividade e construção coletiva do conhecimento.  

Os professores tem a possibilidade de novas abordagens educativas. Utiliza-se 
o ciberespaço para, conjuntamente, alunos e professores, criarem informações e 
conhecimentos, reforçando competências diferenciadas. É possível explorar as 
interfaces de conteúdos, conduzindo a digitalização e construção de novos objetos de 
aprendizagem. Dessa forma, textos, gráficos, sons e imagens circulam, são 
modificados e atualizados, através de comunicações síncronas e assíncronas. São 
utilizados os recursos de hipertextos, multimídia e hipermídia, tanto em tempo real 
(chats, atendimento online dos professores, webconferências), quanto em tempos 
diferenciados (fóruns, blogs, listas de discussão, wikis) para agregar os atores da 
comunidade de aprendizagem. Entretanto, tanto docentes, quanto discentes tem 
novas exigências nesse novo cenário e elas não são necessariamente fáceis de 
superar, demandando um bom planejamento tecnológico e pedagógico para ta 
desafio. A qualidade do ensino é positivamente impactada e valorizada, na medida em 
que os discentes podem apreciar conteúdos por diferentes prismas e os docentes 
podem melhor planejar e organizar as práticas de ensino.  

Conclusão 
A busca de inovações pedagógicas no ensino fundamental e médio é não só 

possível como necessária. Percebemos que há potencial para que seja possível 
aprender não só através do material didático disponibilizado, mas, na interação com os 
outros participantes, através dos processos de autoria, de interatividade, de 
comunicação síncrona e assíncrona, nas oportunidades de construção coletiva do 
conhecimento, do estímulo ao "outro" com sua inteligência e experiência. É possível 
viabilizar um projeto educacional que contempla as potencialidades das TICs, 
permitindo a construção de material didático não linear, cujos conteúdos se constituem 
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em um universo educacional plural e em rede, com conteúdos que se apresentam em 
diversos formatos e possibilidades.  
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Resumo 
Este trabalho apresenta a utilização de equipamentos e sistemas industriais virtuais tridimensionais, como 
ferramenta de apoio aos docentes de uma escola de ensino técnico de nível médio, permitindo maior 
demonstração e visualidade do conteúdo apresentado. Os equipamentos mecânicos e sistemas 
produtivos utilizados na pesquisa, ainda em andamento, são largamente empregados nas indústrias de 
beneficiamento de minério da região. Os equipamentos foram modelados em terceira dimensão com 
grande riqueza de detalhes a partir de um software de desenho industrial e serão, em um segundo 
momento, utilizados em sala de aula. Posteriormente será verificado através de questionários aplicados 
aos docentes e discentes acerca da eficácia desta ferramenta como facilitadora na transmissão do 
conteúdo e quanto ao aproveitamento do conteúdo absorvido por parte dos discentes. 
 
Palavras chave: Tridimensional, modelos virtuais, realidade virtual, ensino técnico. 
 
Introdução 
 

O emprego de tecnologias no campo educacional é um fato inevitável na 
atualidade do ensino, no Brasil e no mundo, não apenas pelas vantagens em termos 
de recursos didáticos, mas sobretudo em razão de uma crescente demanda social em 
torno desta questão. 

Segundo Juan Ignácio Pozo (2004), as tecnologias estão possibilitando novas 
formas de distribuir socialmente o conhecimento que estamos apenas começando a 
vislumbrar, mas que, seguramente, tornam necessárias novas formas de alfabetização 
(literária, gráfica, informática, científica etc.). Entretanto, as discussões sobre essas 
tecnologias como parte do processo de aprofundamento nas mudanças da sociedade 
e seus impactos educacionais ainda não têm recebido a devida atenção (UNESCO, 
2010). 

A inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) na 
educação pode ser uma importante ferramenta para a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem. Essas tecnologias podem gerar resultados positivos ou 
negativos, dependendo de como elas sejam utilizadas. Entretanto, toda a técnica nova 
só é utilizada com desenvoltura e naturalidade no fim de um longo processo de 
apropriação. No caso das TICs, esse processo envolve claramente duas facetas que 
seria um erro confundir: a pedagógica e a tecnológica (PONTE, 2000). 

Os cursos técnicos integrados são oferecidos aos discentes após o nono ano, 
sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica 
de nível médio, na mesma instituição de ensino. Os discentes recém-matriculados em 
cursos técnicos industriais integrados (mecânica, eletrônica, mineração etc.) passam, 
então, a conhecer e a aprender sobre os ambientes industriais e suas peculiaridades 
de forma subjetiva. 

Durante o curso, através de visitas técnicas, os alunos começam a manter 
contato com o ambiente industrial e de forma empírica unem o conhecimento teórico 
ao que é demonstrado nas empresas. A visita técnica faz a interface entre o 
conhecimento teórico com o prático e tem papel fundamental para contribuir com os 
profissionais que dela necessitam, mostrando sua importância para a formação dos 
futuros profissionais que precisam do espaço para desenvolver estudos e pesquisas e 
se atualizar na área especifica do seu curso. Assim, deslocar-se a uma empresa ou 
instituição, durante a realização do curso, promove a oportunidade de aprofundar os 
conhecimentos da ciência e relacionar com aplicações tecnológicas.  
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Hoje em dia a preocupação com a segurança e bem-estar dos funcionários e 
visitantes vem tomando grandes proporções dentro das grandes empresas, fazendo 
com que as visitas técnicas sejam resumidas a passeios pela empresa e muitas vezes 
até dentro de veículos, como forma de controle e minimização dos riscos de acidentes 
inerentes a cada setor produtivo. Sendo assim, as visitas técnicas perdem o seu foco, 
uma vez que equipamentos e sistemas são vistos de forma abstrata, diminuindo assim 
o interesse e o aproveitamento da visita técnica como ferramenta de interface entre o 
conhecimento teórico e o prático. 

Dentro deste contexto este trabalho está centrado na confecção e análise da 
utilização de modelos virtuais em terceira dimensão de equipamentos e sistemas 
industriais, feitos a partir de um software comercial de desenhos técnicos industriais, 
quanto à eficácia na assimilação, na otimização do conhecimento e na interface entre 
o conhecimento teórico e prático pelos discentes. Quanto aos docentes verificar-se-ão 
os benefícios ou dificuldades de se trabalhar com tais modelos e suas contribuições 
didático-pedagógicas. 

 
Materiais e Métodos 

 
O projeto tem seu desenvolvimento em uma escola de ensino técnico de nível 

médio da cidade de Araxá-MG. 
O sistema modelado foi selecionado pelos professores do eixo de 

eletromecânica e será aplicado na disciplina de instalações elevatórias para os alunos 
do segundo ano do curso técnico em mecânica. Os níveis de detalhamento dos itens 
foram determinados pelo docente da disciplina visando adequar o modelo virtual ao 
plano da aula a ser dada. 

O equipamento selecionado foi um conjunto de bombeamento composto por 
uma bomba centrífuga, um motor de acionamento do conjunto, polias de transmissão 
de potência através de correias em V, bases metálicas e chassi da bomba centrífuga e 
motor. 

O software utilizado nos permite rotacionar todo o conjunto em 360º, além de 
montar e desmontar os equipamentos, abrir separadamente os conjuntos e 
subconjuntos, aplicar cortes para visualização interna dos componentes, entre outros. 

A partir do modelo proposto foi proferida uma demonstração aos docentes do 
ensino técnico integrado, explicando as funcionalidades do modelo e do software e a 
aplicação deste em outras disciplinas do curso. Logo após a explanação foi aplicado 
um questionário buscando investigar o impacto deste recurso e se efetivamente este 
poderia ser utilizado pelos docentes como ferramenta de apoio.  

Em um segundo momento, a partir dos modelos trabalharemos com duas 
turmas do ensino técnico integrado de uma instituição de ensino as quais serão 
chamadas de Turma A e Turma B.  

Na turma A será ministrada uma aula de 50 minutos utilizando os métodos 
tradicionais de ensino e, ao final, aplicado um questionário avaliando o método; 
posteriormente será ministrada uma aula de 50 minutos com o mesmo conteúdo 
utilizando os modelos virtuais e, ao final, um questionário avaliando o método. 

Na turma B faremos o contrário, será ministrada uma aula de 50 minutos 
utilizando os modelos virtuais e ao final aplicar um questionário avaliando o método; 
posteriormente ministrar uma aula de 50 minutos com o mesmo conteúdo utilizando os 
métodos tradicionais, ao final aplicaremos um questionário avaliando o método. 

Os dados obtidos serão confrontados e analisados levando em conta a 
impressão dos alunos e professores em suas diferentes óticas, sobre a eficácia ou não 
do novo método. 

 
Resultados e Discussões 
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O modelo desenvolvido teve grande aceitação pelos docentes do ensino 
técnico integrado, a grande maioria demonstrou interesse em aplicar esses modelos 
em salas de aula e o viram como uma alternativa de tornar suas explanações 
interativas e ter maior apreensão dos discentes. 
Uma parte dos docentes aprovaram o recurso, mas questionaram o uso do software, 
por se tratar de um software comercial, pois tinham vários recursos que não seriam 
utilizados em sala de aula e poderiam gerar confusão na hora de aplicá-los em sala, o 
que nos leva à discussão acerca do desenvolvimento de um aplicativo com as 
mesmas características deste software comercial, porém com recursos mais voltados 
à docência facilitando e deixando seu uso mais intuitivo. 

Quanto à aplicação dos modelos em sala de aula, acreditamos ter resultados 
positivos, pois a tecnologia tridimensional já faz parte do cotidiano desta nova geração. 
Acreditamos que ela proporcionará uma maior apreensão da atenção e um aumento 
no interesse dos discentes acerca do conteúdo apresentado.  
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RESUMO 
Este artigo aborda questões ambientais sobre consumo consciente da água através de um jogo 
computacional (desenvolvido pela SABESP). O presente trabalho tem como objetivo analisar a 
importância da abordagem da escassez dos recursos hídricos de forma interdisciplinar, identificando 
assim a metodologia utilizada, e sua consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais. O tema 
sobre o Consumo Consciente da Água permite conduzir os educandos a compreender a necessidade de 
mudança no comportamento. Nesse sentido, busca-se no jogo computacional um dos facilitadores no 
processo ensino-aprendizagem focando a educação ambiental. Palavras-chave: consumo consciente da 
água, jogo computacional e interdisciplinaridade. 

INTRODUCAO 
O desperdício de água é hoje uma das grandes ameaças ao futuro promissor. 

A problemática da escassez de recursos hídricos já vem sendo discutida tanto no 
âmbito nacional como no plano da política internacional. 

Segundo (ONU) a falta de água atinge cerca de 2 bilhões de pessoas no 
mundo e, se não forem adotadas medidas para conter o consumo, dentro de 25 anos 
cerca de 4 bilhões de indivíduos não terão água suficiente nem para as suas 
necessidades básicas.  

É fundamental, entretanto, promover, em âmbito nacional no Brasil, ”um 
conjunto de estudos estratégicos sobre recursos hídricos e energia, recursos hídricos 
e economia, água e saúde humana, água e mudanças globais com a finalidade de 
promover visões e cenários de longo prazo que estimulem políticas públicas 
consolidadas” (TUNDISI, 2008, p: 14). 

O que causa esse desequilíbrio é a alteração do clima. A terra aquece, o clima 
é alterado, acarreta a seca. Sem contar com a interferência do homem que fazem uso 
de forma irregular, despejam resíduos na água e contribuem para o desmatamento.   

É de extrema importância que aconteça mudanças de comportamento, nas 
pessoas, principalmente no que diz respeito a crise hídrica. Para isso, se faz 
necessário o acesso à informação para entender que a água é um bem escasso, finito, 
que a sua distribuição é desigual. 

Segundo PCN (2002) “é preciso encontrar uma outra forma de adquirir 
conhecimentos que possibilitam enxergar o objeto de estudo com seus vínculos e 
também com os contextos físico, biológico, histórico, social e político, apontando para 
a superação dos problemas ambientais.” 

Conforme Herika e Miranda (2011),é de fundamental importância motivar e 
incentivar o interesse do educador para a elaboração de uma proposta pedagógica, 
que respeite as diversidades e a cultura local. Sendo assim, estimulando uma nova 
postura em relação à questão ambiental.  

 Paulo Freire propõe que o professor assuma uma posição horizontal, de 
igualdade, favorecendo o diálogo entre sua visão de mundo e a do aluno, 
problematizando a realidade e se problematizando. Nessa troca, com esse diálogo é 
que se efetiva o conhecimento (PCN apud Paulo Freire, 2002, p: 97). 

MATERIAL E METODO 

mailto:hbm1102@gmail.com
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Esta investigação apresenta-se como uma pesquisa qualitativa de caráter 
exploratória descritiva, que tem como objetivo despertar o interesse da efetiva 
participação dos educandos sobre o consumo consciente da água. O cenário da 
pesquisa é a Escola Municipal Manna Junior, localizada no Município de São Gonçalo, 
Bairro Nova Cidade. 

No ano de 2014 foram feitas algumas alterações no PPP(Projeto Político 
Pedagógico) e o PA (Plano de Ação), onde a equipe decidiu pelo Tema: “Vivendo 
desafios e construindo alternativas para um mundo melhor”, tendo como Referencial 
teórico os autores: Edgard Morin, que traz a tona “os sete saberes necessários a 
educação do futuro1, Henrique Leff, que  discute a Educação Ambiental, José Galizia 
Tundizi, entre outros. 

A preocupação do corpo docente era que essas pesquisas fossem realizadas 
no contexto escolar no decorrer do ano letivo, fossem abordadas em todas as 
disciplinas e estivessem atreladas a situações que os educandos vivenciam em seu 
dia a dia agregada a práticas interdisciplinares. 

A problemática ambiental propõe a necessidade internalizar um saber 
ambiental emergente em todo um conjunto de disciplinas, tanto das ciências naturais 
como sociais, construir um conhecimento capaz de captar a multicausalidade e as 
relações de interdependência dos processos de ordem natural e social que 
determinam as mudanças socioambientais, bem como para construir um saber e uma 
racionalidade social orientados para os objetivos de um desenvolvimento sustentável, 
equitativo e duradouro (Leff, 2007). 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
Na disciplina de matemática, os alunos participam no laboratório de informática 

da escola online realizando cálculos em um simulador de consumo de água. Através 
desse simulador o educando irá saber o quanto gasta de água em sua residência. 
Figura 1. 
Aluno E _ “Á água é um bem necessário a todos, se a gente não economizar iremos 
sofrer a consequência disso e mais ainda nossos filhos e netos.” 
Aluno A _ “Temos que parar com esse pensamento que se o vizinho do lado não fizer 
a parte dele, também não vou fazer a minha. Eu preciso fazer a minha parte e 
conscientizar a pessoas da necessidade do consumo consciente.” 

Segundo Welzer (2010), “a previsão é de que, em 2050, pelo menos 1 bilhão 
de seres humanos estejam sem acesso a água potável. Hoje, em boa parte da África,  
já há disputas pelo líquido. Em seis anos, 250 milhões de africanos — 50% a mais do 
que o total da população da Nigéria — não terão acesso à água”. 
Aluno C_ “Temos tanta água! O governo vai achar um jeito de transformar a água 
salgada em água doce”. 
Aluno A_ “Nós vimos na aula de biologia, que já é possível transformar até água de 
esgoto em água limpa. Mas você acha que todos terão acesso a isso?” Figura 2 
 “A engenharia, que provém da concepção de que com tecnologia é possível 
tratar qualquer água e transformá-la em potável. Os custos do tratamento tornam-se 
proibitivos, encarecendo demasiadamente a produção de água potável” (Tudishi, 
2012, p:121). 
Aluno H_ “Posso aproveitar a água do que utilizei no banho e usar novamente para a 
descarga e até mesmo para lavar o quintal. Isso não deve ser complicado fazer”. 
 A reutilização de águas de esgotos tratados para fins não potáveis pode ser um 
importante mecanismo no aproveitamento de recursos hídricos. A água livre de 
                                                           
1  Segundo Morin (2002), há sete saberes fundamentais que a educação do futuro deveria tratar 
em toda cultura, sem exclusividade nem rejeição, segundo modelos e regras próprias a cada sociedade e 
a cada cultura- as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; os princípios do conhecimento 
pertinente; ensinar a condição humana; ensinar a condição ensinar identidade terrena; enfrentar as 
incertezas; ensinar a compreensão; a ética do gênero humano e ensinar a cidadania terrena.  
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organismos patogênicos e que normalmente é devolvida aos rios pode ser utilizada 
para várias finalidades, como: limpeza pública, irrigação de jardins, refrigeração de 
equipamento industriais e lavagens de carros e caminhões. Há um mercado muito 
grande para essa água ser reutilizada. Os benefícios do reuso podem ser estimados 
com o aumento da produtividade da agricultura ou aquicultura, a redução de danos 
ambientais, o controle da erosão e o aumento da disponibilidade de empregos e de 
alternativas econômicas (Tundisi apud Hespanhik, National Research Council, 2012, p: 
126). 

CONCLUSÕES 
Em nossa sociedade, a exploração dos recursos naturais, dentre eles a água, 

de forma bastante agressiva e descontrolada, levou a uma crise socioambiental 
bastante profunda. Hoje deparamos com uma situação na qual estamos ameaçados 
por essa crise, que pode se tornar um dos mais graves problemas a serem 
enfrentados neste século. Crise essa embasada numa multiplicidade de aspectos 
sociais, econômicos, culturais, tecnológicos e ambientais retratados no aumento da 
pobreza, na falta de saneamento básico, na poluição dos rios e aquíferos, na 
derrubada das matas (BACCI e PATACA,2008). 
 “A educação para a água não pode, dessa forma, estar centrada apenas nos 
usos que fazemos dela, mas na visão de que a água é um bem que pertence a um 
sistema maior, integrado, que é um ciclo dinâmico sujeito às interferências humanas” 
(BACCI e PATACA, 2008) 
 Acreditamos ser possível integrar esses conhecimentos nas práticas escolares 
para que possam ser elaborados de forma contextualizada e que conduzam os 
educandos entenderem a necessidade do uso consciente da água, desenvolvendo 
assim, uma visão integrada do mundo que nos cerca. 
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Figura 1: Simulador do consumo de água 
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Fonte:SABESP(http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/animacoes/index.html) 

Figura 2: Simulador do consumo de água (cozinha e lavanderia) 

  
Fonte: SABESP (http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/animacoes/index.html) 
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RESUMO 
O trabalho a seguir relata uma proposta de educação ambiental com o objetivo de introduzir um debate 
com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a respeito das doenças atribuídas ao gerenciamento 
inadequado dos recursos hídricos. Além disso, avaliar a adequação de modo que seja um facilitador e 
motivador no processo ensino-aprendizagem. O produto final é apresentado na forma de um jogo 
computacional. 
Palavras-chave: educação ambiental, jogo computacional, saúde coletiva. 

INTRODUCAO 
 No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, ainda apresenta 
altos índices de incidência de doenças associadas à água resultando em taxas de 
morbidade e  
mortalidade elevadas, principalmente em crianças. Essa situação é consequência do 
gerenciamento inadequado dos recursos hídricos, especialmente ao que diz respeito à 
oferta de água tratada e à coleta e tratamento de esgotos (TUNDISI, et al, 2015, p: 
236). 

“Todas essas doenças são, portanto, atribuídas ao gerenciamento inadequado 
dos recursos hídricos e são denominados sob um conceito mais abrangente, como 
doenças associadas à água” (TUNDIZI et al, apud CAIRNOCROSS et all, 2015, p: 
240). 

Segundo FREITAS, et al (2002) “nos países em desenvolvimento, onde ainda 
podemos encontrar áreas urbanas densamente povoadas com precárias condições de 
saneamento básico, a água é responsável por um grande número de doenças de 
veiculação hídrica”. Isso acontece num país que tem a lei 11445/072 que apresenta o 
saneamento básico3 como um compromisso. 

MATERIAL E METODO 
 Este investigação apresenta-se como uma pesquisa qualitativa de caráter 
exploratória descritiva, cujo objetivo é promover a participação dos estudantes na 
exploração do jogo computacional e entender o gerenciamento adequado dos 
recursos hídricos e as doenças de veiculação hídrica. 

O cenário da pesquisa foi a Escola Municipal José Manna Junior, localizada na 
cidade de São Gonçalo. Os sujeitos da pesquisa foram 25 alunos do 9º ano da turma 
da EJA, visando a construção de um software educativo atrelado aos temas 
transversais e os conteúdos discutidos em sala de aula. 
 Na primeira etapa, foi discutido sobre a escassez hídrica e sua má distribuição. 
Depois, foi feito uma pesquisa no laboratório da escola sobre as doenças hídricas. Em 
                                                           
2 Com a lei nº11.445/07 foi cunhado o conceito de saneamento básico como o conjunto der sérvios, 
infraestrutura e instalações de abastecimentos de água, esgotamento sanitário limpeza urbana e  manejo 
de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas (Plano Nacional de Saneamento Básico, 
MMA, 2012) 
3 A OMS definiu saneamento básico como a provisão de sistemas e controle de água potável, disposição 
de excretar e esgotos, coleta de lixo, controle de vetores transmissores de doenças, drenagem urbana, 
habitação salubre, suprimento de alimentos, condições atmosféricas adequadas e segurança no ambiente 
de trabalho 
 ( HESPANHOL, 2015, p: 280) 
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outra etapa, foi proposto aos educandos o jogo computacional, que continha os 
seguintes temas: as doenças de transmissão hídrica4, doenças de privação hídrica5, 
doenças de base hídrica6 e de doenças causadas por insetos vetores que proliferam 
na água7. 

Para a construção do jogo, a equipe de professores escolheu o Macromedia 
Flash Player 8.0, “um programa utilizado na criação de animações interativas e 
aplicações, 
através da linguagem voltada para objetos Actionscript. A interface gráfica do Flash 
8.0 permite que mesmo usuários iniciantes possam, de maneira simples, dispor de 
seus recursos, mesmo sem conhecimentos sólidos de programação (MEDEIROS, 
MIRANDA e SOUSA, 2014, p: 141). 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
 A primeira tela do jogo,Tela de Boas vindas, o aluno é convidado a participar 
do jogo; na segunda tela, , o aluno irá relacionar a doença hídrica com a sua 
respectiva transmissão; figura 1 e 2 , na terceira tela, associar as doenças hídricas 
com os seus respectivos nomes e na quarta e última tela (Tela Hot Spot) o aluno 
evidencia o mosquito da dengue. Figura 3 e 4.  
Comentários de alguns alunos no decorrer do jogo: 
Aluna A _ “Antes o problema era ter acesso à água, agora é com o abastecimento que 
é de péssima qualidade.” 
Aluno F_ “Por que tem lugar que tem água e outros que sofrem tanto com a falta de 
água. Por exemplo, no Nordeste acontece isso! 
 O uso indiscriminado já começa, por um problema simples: a má distribuição. 
Na Constituição Federal do Brasil de 1998, artigo 225, expressa que “todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defende-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações” (CF, 1998). 

Segundo FRANCO (2006) a água, sendo um recurso finito e vulnerável, pode 
representar um obstáculo ao desenvolvimento socioeconômico de um país e à 
qualidade de vida do indivíduo. Há uma intrínseca relação entre o acesso à água de 
boa qualidade, adequada infra-estrutura de saneamento e saúde humana. 

CONCLUSÕES 
A proposta do jogo computacional mostrou-se oportuna por ser um instrumento 

facilitador e motivador no processo ensino-aprendizagem.  
É necessário que a educação ambiental em todas as suas vertentes tenha 

essa visão da mudança no saneamento básico e saber de que forma ele impacta 
diretamente na saúde pública. Nesse sentido, as pessoas podem coletivamente exigir 
o direito de ter acesso à água de boa qualidade. 
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Fonte:Elaborado pelos autores 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta a descrição do desenvolvimento de um aplicativo elaborado para ser reproduzido 
em dispositivos móveis, o +São Borja, pensado com o intuído de incentivar e proporcionar a facilidade de 
obtenção de conhecimentos relevantes sobre a cidade de São Borja, para residentes e visitantes, que 
utilizam o dispositivo smartphone como recurso para obtenção de informações. Contendo os principais 
pontos turísticos, hotéis, locais de alimentação típica fronteiriça e tudo oque precisamos saber sobre o 
município. 
Palavras-chave: dispositivos, smartphones, facilidade, informações. 
 

INTRODUÇÃO 

É notório que nos últimos anos houve uma significante popularização na 
utilização dos celulares inteligentes (smartphones), que realizam muitas 
operações além da simples ligação telefônica entre dois aparelhos, 
funcionalidade para a qual foram construídos. Com essa capacidade de 
diversificar a utilização de dispositivos móveis, o campo de desenvolvimento de 
aplicações para as mais diferentes áreas do conhecimento, com características 
e comportamentos específicos para atender a determinadas atividades, 
aumentou amplamente nesse período. 
Muitas pessoas ao acordar já acessam a internet do dispositivo móvel para 
consultar suas redes sociais, seus contatos, seus aplicativos de notícias, 
financeiros e de compras e, assim continua o dia todo, conforme a pesquisa 
realizada pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República)(LOURENÇO, L., 2014)¹, que mostrou que os brasileiros passam 
cerca de 4 horas e 59 minutos diários conectadas a internet pelos aparelhos 
móveis. Ainda neste contexto, conforme a afirmação de Aráujo(2003)², vivemos 
em uma realidade em que o “computador móvel(smartphone) está sempre 
presente e que expande a capacidade de um usuário utilizar os serviços que 
um computador oferece, independentemente de sua localização” ainda 
conforme seu entendimento a “combinação de capacidade e acesso” torna 
esses dispositivos muito portáteis, proporcionando a liberdade de levar essa 
tecnologia a qualquer lugar consigo. 
Nesse sentido, o desenvolvimento de aplicações para esses dispositivos pode 
trazer o benefício de aproximar informações úteis das pessoas através de 
equipamentos que são amplamente usados por elas. Nesse contexto, o 
trabalho apresenta um aplicativo que reúne várias informações úteis em 
relação a uma cidade. É muito importante poder saber quais são os serviços 
essenciais de um município ao se deslocar até este, como por exemplo 
alimentação, hospedagem, pontos turísticos. 
O trabalho desenvolvido apresenta um aplicativo para dispositivos móveis com 
sistema operacional Android ou iOS, que reúne informações úteis para os 
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visitantes de São Borja e também para a população local. A partir deste, 
pretende-se divulgar os espaços e serviços da cidade, melhorando a vida de 
quem esteja conhecendo ou vivendo em São Borja. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Nesse trabalho fora desenvolvido o aplicativo +SãoBorja, voltado para a 
plataforma Android e iOS, podendo ser instalado em smartphones e Tablets. O 
aplicativo foi desenvolvido para participar da competição SãoBorja.apk, 
concurso de desenvolvimento de aplicativos móveis promovido pelo curso de 
bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia Farroupilha – campus São Borja, com o tema desse ano 
“De São Borja para São Borja”. 
Nas etapas primordiais do estudo utilizou-se os softwares Bizagi Modeler, 
Astah Community, Canvas, onde foi realizado o planejamento, contendo a 
identificação dos  requisitos de software, o diagrama de negócios, os casos de 
usos e por fim o plano de negócios. Logo em sequência no do desenvolvimento 
do aplicativo utilizou-se os seguintes programas para elaboração: Eclipse Luna, 
Java Decompiler, framework de desenvolvimento Como, Macromedia Fireworks 
8, Photoshop. Esses softwares finais nos possibilitaram a realização de todo 
desenvolvimento gráfico do aplicativo e parte lógica, contendo a estrutura da 
programação e funcionamento do mesmo. 
O aplicativo +São Borja trata-se de um guia prático sobre a cidade de São 
Borja, que possibilita aos usuários obter informações sobre a história e cultura 
da cidade, visualizar e obter os contatos dos principais hotéis, restaurantes, 
lancherias, pontos de tradição e locais de lazer. É um aplicativo gratuito e visa 
prover facilidades no contato com empresas da cidade para bem estar e 
contratação de serviços essências. Sua utilização em dispositivos móveis é de 
grande potencial pois conforme Tanenbaum(2007)³, os dispositivos móveis são 
caracterizados por seu pequeno tamanho, pela alimentação por bateria, por 
sua mobilidade e por terem conexão sem fio, desta forma é tudo oque os 
usuários precisam para obter informações com praticidade.  
Além da aplicação em si, foi desenvolvido o plano de negócios, que possibilitou 
identificar o público alvo atingido pelo aplicativo móvel, sendo principalmente 
composto de turistas e residentes da cidade, já que além de informações sobre 
turismo e cultura, disponibilizam-se também informações como horários de 
ônibus, utilidades e locomoções municipais. 
O concurso contou com um total de seis equipes de desenvolvimento, cada 
equipe era composta por três componentes, necessariamente sendo no mínimo 
de dois semestres distintos do curso de Sistemas de Informação. Na data de 
apresentação dos aplicativos, cada equipe teve 10 minutos para apresentar 
seu projeto e defender suas ideias. Após a apresentação os aplicativos eram 
avaliados pela banca através de um software de apuração das notas 
desenvolvido pela comissão organizadora do evento, onde cada componente 
da banca recebeu um tablet e, a partir disso, realizaram a avaliação das 
equipes.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao fim do desenvolvimento do aplicativo +São Borja, observou-se bons 
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resultados, notou-se esse fato, a partir das colocações feitas pela banca 
avaliadora no dia da apresentação, também obteve-se um ótimo retorno vindo 
dos stakeholders que já testaram e aprovaram o mesmo, inclusive fizeram  
sugestões de melhorias e aprimoramento de funcionalidades ao aplicativo. O 
aplicativo já encontra-se disponível para download por meio do link  
goo.gl/21Hgrh, logo disponibilizaremos para download em lojas próprias para 
arquivos .apk.  Com isso pretende-se continuar o desenvolvimento e o 
processo de inserção do mesmo na comunidade local. 
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ANEXOS 
 

 
FIGURA 1: Telas de algumas funcionalidades do aplicativo +São Borja. 
A figura 1 mostra a interface gráfica principal da aplicação +SãoBorja. Nela, é possível verificar 
as funcionalidades disponibilizadas para os usuários. 

 
FIGURA 2: Telas de utilidades e locomoções do +São Borja acessado por um tablet. 
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FIGURA 3: Telas de turismos e principais pontos marcados no mapa do municipio utilizando o  
+São Borja acessado por um tablet.
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RESUMO 
 
O presente artigo ressalta a importância de se compreender os ambientes hipermidiáticos de aprendizagem e suas 
utilizações no contexto das redes sociais e da educação a distância. Apresenta um mapeamento dos ambientes 
hipermidiático adotado por 110 instituições de ensino superior que ofertam cursos de Ensino à Distância (EAD) e sua 
integração com as redes sociais. Os resultados demonstram 11 plataformas para EAD, dividida entre softwares livres 
e proprietários, destacando que o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é adotado por 
87% entre todas as instituições pesquisadas e que apenas 54% das plataformas possibilitam a integração com as redes 
sociais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ambientes de aprendizagem, hipermídia, interação social. 

 

INTRODUÇÃO 

O intenso fluxo de informações caracteriza a experiência da atual sociedade tecnológica, uma 
sociedade configurada pela forma horizontal de um laço social. As constantes transformações 
da tecnologia exigem das instituições de educação uma competência inovadora para o ensino 
e o abandono das relações verticais de identificação herdadas das sociedades industriais e 
disciplinares do passado. 

Martins et al. (2013) afirma que a integração de redes sociais a ambientes virtuais de 
aprendizagem permitem otimizar e ampliar os aspectos positivos associados ao uso daquelas 
na educação. Afirma ainda que, o que move essa nova teia de relações no EAD (Ensino a 
Distância), seja na plataforma padrão ou no suporte extraoficial, é o capital social, formado a 
partir das conexões interativas realizadas em rede. 

Neste contexto, observou-se que as relações entre conhecimento, tecnologia e ensino-
aprendizagem está relacionado com o momento de primazia das redes sociais, da globalização 
e da informação. Torna-se, assim, um grande desafio para os educadores perceberem que as 
relações que se conectam à aprendizagem, transcendem as salas de aula convencionais e se 
aproximam cada vez mais das experiências individuais vividas com as diversidades tecnológicas 
e também com os grupos sociais. 

As interações sociais marcam a atual sociedade como constatou o relatório da Pew Research 
Center (2014), onde 73% dos brasileiros que têm acesso a internet e usam redes sociais. A 
faixa etária com maior parcela de uso de sites como o Facebook e o Twitter no Brasil são os 
jovens de 18 a 29 anos. Nessa faixa, 72% dos que têm acesso à internet usam as redes. 

Através deste trabalho foi proposto identificar quais são os novos espaços de ensino e 
aprendizagem, tais como: AHA (Ambientes Hipermidiáticos de Aprendizagem), que são 
ambientes utilizados nas experiências educativas online; e Redes sociais, que são ambientes de 
grande teor interativo.  Para isso, foram elaboradas as seguintes questões: 1) Quais 
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plataformas EAD estão sendo adotados pelas universidades? 2) Quais delas permitem 
interação social e como este recurso é disponibilizado? 

O objetivo deste trabalho é responder as questões supracitadas. Criar um mapeamento das 
plataformas EAD, utilizadas pelas instituições de Ensino Superior, ofertantes de Educação à 
Distância no Brasil. Identificar o tipo de licença das plataformas; verificar quais permitem a 
interação social dos estudantes. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, o universo desta pesquisa é composta por 
instituições que compõe a UAB (Universidade Aberta do Brasil) e pelas universidades privadas 
credenciadas pelo MEC (Ministério da Educação) ofertantes da educação a distância. A lista de 
instituições que integram a UAB foi retirada do Portal da Capes, pelo link 
http://uab.capes.gov.br/index.php/instituicoes, através do formulário de consulta as 
instituições credenciadas. Para obter a listagem de todas as instituições, foram utilizados os 
seguintes critérios de busca, selecionou-se o valor “Todas” para os campos de: organização 
acadêmica, categoria administrativa, região e UF. 

Para identificar as instituições de ensino privado, credenciadas pelo MEC e ofertantes do 
ensino superior a distância, utilizou-se o sistema E-MEC, disponível no link 
http://emec.mec.gov.br/. No formulário de pesquisa foi utilizado como critério de busca as 
opções: 1) Buscar por: Instituição de educação superior; 2) Categoria administrativa: Privada 
com fins lucrativos e 3) Organização Acadêmica: Universidade.  

Os critérios utilizados para inclusão das instituições nesta pesquisa foram: 1) Ofertar educação 
superior a distância; 2) Disponibilização do acesso ao ambiente da instituição no do site 
institucional; 3) Disponibilização de informações sobre o ambiente de aprendizado utilizado. 
No caso das instituições privadas o fator de exclusão foi, não ofertar Educação à Distância de 
acordo com o cadastro no Sistema E-MEC.  

Para identificar quais as plataformas EAD são utilizadas pelas instituições, foram visitados os 
seus sítios oficiais de um a um, para identificar qual plataforma é utilizada. Também foram 
investigados os manuais do ambiente EAD disponível na instituição.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a pesquisa identificou-se 124 instituições que ofertam cursos na modalidade EAD no 
Brasil, sendo elas: 104 instituições que compõem a UAB e 20 na Rede Privada de Ensino. 
Aplicando os critérios de inclusão definidos na seção anterior, foram incluídas na pesquisa 95 
instituições que compõem a UAB e 15 que compõem a rede privada de ensino. Assim 
totalizando 110 instituições. 

A primeira questão norteadora desta pesquisa foi o questionamento sobre quais plataformas 
EAD estão sendo adotados pelas universidades. Dentro dos critérios metodológicos adotados 
identificou-se a utilização de 11 (onze) plataformas para a oferta de EAD. Software livres são: 
Chamilo, Moodle, Solar. Software Proprietário são: Tidia, Blackboard, Desire2Learn – D2L, 
PVANET, Sitiens, UnP Virtual, VIASK e Web aula. Das 110 instituições pesquisadas, destacou-se 
que, 87% das instituições adotaram o ambiente virtual de aprendizagem Moodle (Modular 
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Object-Oriented Dynamic Learning Environment).  4% das instituições utilizam a plataforma 
Blackboard. As demais plataformas representam 1% cada. 

A partir da escolha da plataforma adotada pelas instituições incluídas neste estudo buscou-se 
a identificação do tipo de licença destas plataformas, se software livre ou software 
proprietário. O Software livre é aquele em que qualquer pessoa, ou instituição tem a liberdade 
de usar, copiar, modificar e redistribuir, opondo-se ao conceito de software proprietário.  
Verificou-se que a maioria das instituições que são públicas (96,8%) opta por software livre, e 
destas 98% optaram pelo ambiente virtual de aprendizagem Moodle.  Já nas instituições 
privadas, a maioria optou-se por utilizar software proprietário cerca de 53,4%.   

As instituições públicas que optaram por software proprietário foram a Fundação Oswaldo 
Cruz que utiliza o ambiente VIASK (Virtual Institute of Advanced Studies Knowledge) e a 
Universidade Federal de Viçosa que utiliza o ambiente PVANET. 

Como resposta a segunda questão norteadora desta pesquisa buscou-se identificar se os 
ambientes adotados possibilitam a interação através de redes social.  Para esta identificação 
usou-se o conceito de rede social dado por Boyd e Ellison (2007). Os autores definem sites de 
rede social como serviços baseados na Web 2.0 que permitem aos indivíduos construir perfis 
públicos ou semipúblicos dentro de um sistema fechado, elencar outros usuários com os quais 
pode-se compartilhar conexões, ver e pesquisar as listas de conexões destes, bem como 
aquelas feitas por outros usuários dentro do sistema.  

A integração a redes sociais ou o recurso de rede social interna foi identificado em 6 
plataformas que representa, 54,4% dos ambientes pesquisados, onde 4(quatro) são softwares 
livres (Chamilo, Moodle, Solar e Tidia), e os demais softwares proprietários (Web aula e 
Desire2Learn – D2L). 

A plataforma Solar permite que um usuário seja capaz de realizar o acesso com sua conta do 
Facebook, visualizar seu feed de notícias e realizar publicações em sua página de dentro do 
próprio ambiente. O Web Aula possui também integração com o Facebook e ainda com o 
Twitter. Já os ambientes do Chamillo, Tidia, Moodle e Desire2Learn – D2L possibilitam a 
integração aos recursos de redes sociais de forma interna ao ambiente, limitando o acesso 
público. No caso do Moodle a opção de rede social interna ao AHA é feita através da 
configuração do recurso chamado Mahara, que permite aos usuários a integração das contas 
da rede social Mahara com a do Moodle, fornecendo um nome de usuário e senha em apenas 
um desses sites. Oferece ainda integração com o Twitter, permitindo que possa disponibilizar a 
feed de um usuário. 

A Plataforma AVA Univirtus, desenvolvida pelo Centro Universitário Internacional UNINTER, 
não disponibiliza o recurso de rede social interna a ferramenta, mas disponibiliza na opção 
“Página da Disciplina” o link de acesso a página da rede social do curso construído no 
facebook. Não foi identificado nos manuais dos ambientes Blackboard, PVANET, UnP Virtual, 
VIASK e Sitiens, referências a recursos ou ferramentas que possibilitassem a integração com 
redes sociais, seja interna ou externas. 

 

CONCLUSÕES 
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No mapeamento gerado, conseguimos responder as questões norteadoras da pesquisa, 
bem como identificar os ambientes utilizados nas universidades de ensino superior 
ofertantes da Educação à Distância, o tipo de licença de uso destes ambientes, como são 
disponibilizado o recurso para interação social dos estudantes. 

Pode-se observar no mapeamento uma tendência por uso de redes sociais dentro dos 
ambientes hipermidiáticos, visto a disponibilidade deste recurso em 54,4% dos 
ambientes de aprendizagem adotados pelas instituições de ensino pesquisadas, e ainda 
que as redes sociais estão sendo inseridas nas plataformas, tornando-se um valioso 
recurso de apoio às comunicações e colaborações na esfera educacional.  

O AHA com maior popularidade entre as instituições pesquisadas foi o Moodle, sendo 
adotada pela grande maioria (87%), nas instituições públicas o seu uso é mais 
expressivo, 96,8%.  

Como afirmado por Marques et al. (2013) a integração de redes sociais a AVAs permite 
otimizar e ampliar os aspectos positivos associados ao uso daquelas na educação, como, 
por exemplo, a complementação do curso e a identificação do aluno com a disciplina e, 
no caso, com o ambiente. (MARQUES et al., 2013). 

Portanto, salientamos a importância de se compreender os ambientes hipermidiáticos de 
aprendizagem e suas utilizações, não são meramente como demonstração de um aparato 
tecnológico, mas como outra maneira de assimilar e representar as novas formas 
didáticas e educacionais da contemporaneidade que as tecnologias e seus contornos 
apresentam. 
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Resumo 
Este artigo descreve o desenvolvimento e validação de uma proposta de Design Instrucional para 
Educação a Distância Virtual para uma disciplina de Análise de Sistemas de um Curso Técnico em 
Informática, com um enfoque na modelagem, desenvolvimento e aplicação de objetos de aprendizagem, 
a fim de contribuir com a melhoria do ensino, além de melhorar as habilidades, conhecimentos e atitudes 
dos alunos na área proposta. A estrutura organizacional faz uso dos principais recursos de design 
instrucional para o planejamento dos conteúdos, atividades e recursos, tais como mapa de atividades, 
storyboards e matriz de design instrucional, além da ênfase em objetos de aprendizagem como átomos 
do processo de ensino. O procedimento metodológico constituiu-se em quatro fases, sendo elas: a 
análise, o design, o desenvolvimento e a avaliação da proposta. O trabalho culminou em um roteiro 
metodológico e um processo para desenvolvimento de Design Instrucional de disciplinas com enfoque em 
Objetos de Aprendizagem visando promover a evolução das práticas pedagógicas de caráter 
colaborativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias da Informação e Comunicação; Objetos Educacionais; Educação a 
Distância. 

Introdução 
Atualmente, o desenvolvimento de novas tecnologias e a facilidade ao acesso 

destas, torna possível o ensino na modalidade à distância de maneira virtual. Novos 
paradigmas educacionais estão transformando a sociedade e conduzindo-a a uma 
transformação na gestão do conhecimento, além disso, refletem diretamente na 
capacidade do ser humano em produzir, conhecer e disseminar o conhecimento. 

Para Pinheiro e Gonçalves (2001) e Fiorentini (2002), o professor necessita 
utilizar técnicas de ensino dinâmicas e adequá-las aos interesses dos alunos, a fim de 
efetivar a participação destes durante o processo de ensino-aprendizagem. Torna-se 
necessário desafiar os alunos a buscarem soluções para os problemas propostos 
através do pensamento crítico. 

Frente às novas exigências tecnológicas e educacionais, a educação a 
distância virtual (EaD Virtual) surge como ferramenta de auxílio aos participantes do 
processo educacional. Para Castells (2000), “a internet é a espinha dorsal da 
comunicação global mediada por computadores”, e o impulsionamento do seu uso 
contribuiu para a criação de uma nova modalidade de ensino, que é caracterizada pela 
possibilidade de se ministrar aulas sem a presença do professor e dos alunos em um 
mesmo ambiente físico, uma vez que o contato entre eles é intermediado por 
ambientes e recursos presentes na internet.  

Logo, tem-se a necessidade da criação de recursos, suplementares ao 
processo de aprendizagem, para torna-lo mais eficaz e diversificado. Para auxílio no 
desenvolvimento de conteúdos e estratégias de ensino nas disciplinas, utiliza-se um 
recurso bastante conhecido neste contexto – o Design Instrucional – a fim de planejar, 
desenvolver e utilizar métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos 
educacionais em situações didáticas específicas, com o intuito de facilitar a 
aprendizagem humana a partir dos princípios de instrução conhecidos (FILATRO, 
2004). Para desenvolvimento do DI de uma disciplina, é necessário dividir os 
conteúdos em pequenos componentes que dão mais flexibilidade ao processo de 
ensino. Com isso, os objetos de aprendizagem surgem como apoio ao ensino e para 
proporcionar os mais variados tipos de experiências durante o processo de 
aprendizado, podendo ser aplicados em diversos momentos, cursos e situações 
(MOHAN E BROOKS, 2003). A aplicação de objetos de aprendizagem como “átomo” 
deste processo pode contribuir significantemente para o processo de aprendizagem. 
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Este trabalho se propôs a desenvolver e validar uma proposta de Design 
Instrucional para EaD Virtual da disciplina de Análise de Sistemas do Curso Técnico 
em Informática a Distância do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, com um 
enfoque sobre a modelagem, o desenvolvimento e a aplicação de Objetos de 
Aprendizagem, a fim de contribuir com o aperfeiçoamento dos processos de ensino e 
melhorar as habilidades, atitudes e conhecimentos dos alunos na área proposta além 
de disseminar os princípios pedagógicos importantes para o ensino a distância. 

 
Materiais e métodos 

As atividades propostas para o desenvolvimento do projeto foram 
categorizadas em análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. 

Análise: as necessidades de aprendizagem foram identificadas através de 
apreciação dos dados específicos dos conteúdos da disciplina. A ementa e os 
conteúdos foram mapeados e a partir deles, foi elaborado um planejamento para 
alcançar, de forma eficaz, a proposta referenciada para a disciplina. O público alvo foi 
identificado e caracterizado além da identificação dos principais estilos de 
aprendizagem nele presentes. Os materiais já existentes para a oferta da disciplina 
foram levantados, analisados e incorporados ao conteúdo que foi proposto. Foi feita 
também uma análise das ferramentas educacionais disponíveis no Moodle, uma vez 
que este foi o ambiente virtual de aprendizagem para oferta do curso. 

Design: foram elaborados nesta etapa, os recursos que integraram o design 
instrucional deste trabalho. Para elaborar as instruções necessárias para que as 
atividades fossem criadas diretamente no ambiente do curso, contendo o tipo de 
atividade proposta ao aluno, foi confeccionado o mapa de atividades. Através dele é 
possível compreender a diversidade dos recursos propostos. As aulas e os temas a 
serem transmitidos, os objetivos das aulas, os conteúdos que foram abordados, a 
descrição das dinâmicas, critérios de avaliação, tipos de interação, as referências 
necessárias e outros itens foram explicitados nas matrizes de DI das diversas 
atividades. Os storyboards foram desenvolvidos para orientar o desenvolvimento dos 
materiais que foram utilizados no curso, através da prototipação dos conteúdos 
específicos desenvolvidos. Este recurso orientou o desenvolvimento dos objetos de 
aprendizagem propostos para a disciplina conforme o padrão RIVED de 
desenvolvimento. 

Desenvolvimento: os diversos objetos de aprendizagem, bem como todo o 
material didático foram confeccionados com base no que foi levantado na etapa 
anterior. Foi feita uma adaptação dos recursos criados para o Moodle. Com isso, as 
unidades de aprendizagem foram organizadas e disponibilizadas no ambiente do 
curso. A disciplina foi ofertada aos discentes voluntários do curso Técnico em 
Informática à Distância do IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho. Eles foram 
capacitados e ambientados à proposta de design instrucional para a disciplina. 

Avaliação: após a oferta dos conteúdos e encerramento da disciplina, os 
objetos de aprendizagem utilizados foram avaliados por meio de um CheckList com 
perguntas referentes a usabilidade e aprendizagem que os alunos tiveram com o uso 
de cada OA durante o curso. O DI do curso foi avaliado de forma constante através de 
práticas de acompanhamento, revisão e manutenção das propostas. Foram 
elaborados um documento final de avaliação do sistema instrucional proposto. 
 
Resultados e discussão 

Foi criado um roteiro para desenvolvimento de Design Instrucional com 
enfoque em Objetos de Aprendizagem. As atividades realizadas culminaram em uma 
metodologia baseada em adaptações de Filatro (2004), Franco et al (2010), RIVED e 
MERLOT e seguindo as etapas descritas neste trabalho. Na análise, são identificadas 
as necessidades de aprendizagem, os objetivos instrucionais e os conhecimentos, 
habilidades e atitudes que precisam ser ensinados, associados aos métodos e 
técnicas para exploração e avaliação dos conteúdos, além dos estilos de 
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aprendizagem, ambientes e situações em que a situação de ensino-aprendizagem 
será realizada. No design, é construído um mapa de atividades para a disciplina e 
conforme necessidade, são criadas as Matrizes de DI para as atividades práticas 
presentes no mapa. São projetados ainda os objetos de aprendizagem que serão 
elaborados bem como os materiais e produtos para o módulo. Especificamente para 
os objetos, são elaborados os documentos de Design Pedagógico e Roteiro do Objeto 
de Aprendizagem. No desenvolvimento, os objetos de aprendizagem são elaborados 
com base no roteiro e design pedagógico, são empregados as linguagens e ambientes 
de desenvolvimento para produção de cada um dos objetos definidos, para cada um 
deles é elaborado um Guia do Professor com sugestões para uso das unidades de 
ensino em diversas situações. Os recursos midiáticos e outros produtos propostos 
para a disciplina são criados ou selecionados para adaptação. Nesta etapa, todos os 
produtos planejados para o módulo são confeccionados por intermédio das 
ferramentas adequadas ou do ambiente de aprendizagem. Na implantação, todo o 
conteúdo proposto no mapa e nas matrizes de DI criadas são adaptados ao AVA do 
curso. É realizada a ambientação de tutores e professores e posteriormente, dos 
alunos. Ocorre então, a situação de ensino-aprendizagem da disciplina. Já a avaliação 
ocorre em três níveis, o acompanhamento se dá pela avaliação do design por 
observação, testes, questionários, índices de aprovação, evasão, reprovação, entre 
outros e pela avaliação dos OA's criados por meio de escala de satisfação dos alunos, 
testes de usabilidade, etc. A revisão se dá pela detecção, correção e aperfeiçoamento 
do design instrucional proposto. E por fim, a manutenção e ações que permitirão a 
continuidade do módulo são executadas a fim de manter a disciplina em estado 
funcional. 

Outra contribuição interessante foi o processo de construção de uma disciplina 
virtual com enfoque em objetos de aprendizagem que enfatiza alguns papéis 
percebidos durante a execução deste trabalho como: Design Instrucional, Alunos e 
Professores, Especialista em Conteúdo, Equipe Tecnológica e Equipe Administrativa. 
Vale salientar que as fases, técnicas e produtos do Design Instrucional são realizados 
por intermédio de uma equipe multidisciplinar, cujo coordenador é o Designer 
Instrucional. Tal equipe deve ser alocada conforme disponibilidade de profissionais e 
recursos. 
 
Conclusões 

A EaD Virtual tomou certas proporções irreversíveis. Logo, o planejamento dos 
cursos e recursos que possibilitam as formas de ensino-aprendizado devem ser 
tópicos para realização de inúmeras pesquisas com o intuito de melhorar as técnicas e 
padrões utilizados, além de conceber novas metodologias para desenvolvimento de 
cursos e objetos de apoio a aprendizagem nesta modalidade de ensino. 

Com isso, o desenvolvimento da área de Design Instrucional é indispensável 
para que o contexto pedagógico apresentado nos cursos seja coerente com os 
objetivos a que cada uma de suas disciplinas se propõe. O estudo, aplicação e 
adaptação de ações e recursos do DI na análise, design, desenvolvimento, 
implementação e avaliação de cursos a distância associados à modelagem, 
construção e aplicação de objetos de aprendizagem como átomos deste sistema de 
ensino pode promover uma evolução das práticas pedagógicas de caráter 
colaborativo. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta, ideias e conceitos sobre a relação entre as novas 

tecnologias e os jovens na sociedade contemporânea e as possibilidades e a importância da 
utilização de novas mídias, relacionadas às Tecnologias da Informação e Comunicação 
(celulares, computadores, tablets, vídeos, videogames), como ferramenta pedagógica seja 
para a Educação Infantil, seja para a Educação Básica. Ele se justifica pela necessidade 
premente de uma reformulação no modelo atual de ensino, visando a um ganho qualitativo 
para o aluno e para o professor contemporâneo. Por esse motivo, espera-se que outros 
educadores e demais interessados se sintam motivados a implementar projetos utilizando 
essas novas mídias no processo de ensino. Através do relato de experiência onde foram 
utilizadas as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo de 
desenvolvimento de habilidades e competências, e construção e aquisição de conhecimento, 
pretendemos demonstrar que a inserção das TICs na educação formal pode renovar as 
práticas pedagógicas convencionais e reduzir problemas como o da evasão escolar.  

 
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação. Ensino. Aprendizagem.  

 

Introdução 

Nos dias de hoje, a mídia participa em grande medida da formação das 
pessoas, principalmente de jovens e adolescentes. No que se refere à área 
educacional, a mídia esteve sempre presente na educação formal, porém, não raras 
vezes, sofreu certa resistência, em relação a sua aplicação na escola. 

O uso dos meios de comunicação como ferramenta de apoio ao 
processo de ensino-aprendizagem ainda não faz parte da rotina de milhares 
de professores e alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio no Brasil.   

Tendo a preocupação de uma melhora e eficácia da Educação 
Brasileira em relação ao processo de ensino-aprendizagem, a utilização das 
TICs se apresenta como uma renovação na prática pedagógica 
convencional. 

Tal preocupação não é apenas de profissionais da educação e autores 
acadêmicos, mas também da autora do presente trabalho diante das 
questões referentes a atuação do professor e da função do aluno no 
processo educativo utilizando as TICs. Por esse motivo, espera-se que 
outros educadores e demais interessados se sintam motivados a 
implementar novas mídias no processo de ensino.  

Como docente da área de Comunicação Aplicada, optei como objeto 
deste trabalho, relatar o Projeto de Comunicação na Prática: Identificação 
de Territórios e Espaços de Socialização que desenvolvi no 1º ano do Ensino 
Médio, com as turmas 1º M1 e 1º M2 da Escola Estadual “Dulce Ferreira de 
Souza” – Polivalente, em Passos, Minas Gerais.  
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A oportunidade de relatar o desenvolvimento do projeto veio ao 
encontro do momento de premência na Educação Escolar, da transformação 
das práticas pedagógicas convencionais no cenário da Educação atual. 
Acreditamos que essa mudança possa resultar na melhoria da 
aprendizagem cognitiva e no desenvolvimento de habilidades não 
cognitivas, ou seja, a destreza no manuseio das diversas mídias no contexto 
educativo. Dessa forma, por considerarmos a experiência vivenciada do 
projeto como inovadora para a escola mencionada, relataremos a seguir os 
objetivos traçados desse trabalho já desenvolvido. 

O primeiro objetivo do projeto foi: fazer esses jovens entenderem a importância 
do uso das mídias na Educação como ferramenta de construção das interações 
sociais; o segundo, levá-los a refletir sobre a experiência prática das diferentes 
vivências na comunicação pessoal presencial e na comunicação virtual, que pode 
contribuir para as formas de aquisição do conhecimento. E por fim, levá-los a propor e 
desenvolver ações de interação entre mídia e cidadania a partir de modos de 
socialização contemporânea onde o foco é o compartilhamento de novas experiências 
educativas através da web, utilizando as redes sociais de modo adequado e racional 

 

Materiais e Métodos 

O Projeto foi desenvolvido utilizando uma pesquisa de campo em 
concomitância com a modalidade experimental  

A Implementação do projeto Mapeamento e Identificação de 
Territórios: Espaços Locais de Socialização iniciou-se em abril de 2014 com 
estudos teóricos sobre o tema em sala de aula, seguido de pesquisa de 
campo para coleta de dados e trabalhos práticos no Laboratório de 
Informática.  O Projeto Mapeamento e Identificação de Territórios: Espaços 
Locais de Socialização foi idealizado e desenvolvido por mim atendendo às 
exigências curriculares do programa Reinventando o Ensino Médio, na área 
de Comunicação Aplicada, disciplina Comunicação na Prática: Identificação 
de territórios, da qual atuei como docente.  

A Escola Estadual Dulce Ferreira de Souza, Polivalente, tem 1630 
alunos divididos em três turnos de funcionamento: matutino, vespertino e 
noturno. É uma instituição sólida e tradicional na cidade e conta com uma 
diversidade de recursos tecnológicos a disposição dos professores o que 
facilitou muito o trabalho com os alunos.  

Os espaços relacionados foram: Escolas Municipais, Estaduais, 
Particulares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e 
Profissionalizante, Universidade, Clubes de Serviços, Sociais e Esportivos, 
Centros de Convivência, Parques de Exposições, Praças, Igrejas de 
diferentes religiões, Asilos, Bares, Restaurantes, Lanchonetes, Bibliotecas, 
Casa de Cultura, Instituições Financeiras, Órgãos Públicos, Hospitais, 
Cinema, Teatro. No caso das Escolas, Igrejas, Praças, Restaurantes, Bares e 
Lanchonetes a escolha dos Espaços pelos grupos foi livre. A orientação dada 
aos alunos foi para que precedessem visitas aos espaços sorteados fazendo 
um trabalho de observação e registro escrito dos seguintes aspectos: 

*Localização do Espaço (endereço, bairro, etc)  
*Horário de funcionamento  
*Função social do Espaço (religioso, educativo, entretenimento, etc)  
*Descrição do espaço físico  
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*Classificação do Espaço (Público/privado - socialização 
primária/secundária)  

*Público Alvo do Espaço (faixa etária dos frequentadores)  
*Nível(tipo) de linguagem utilizado no Espaço 

(Frequentadores/funcionários)  
*Postura adotada no Espaço (Frequentadores e funcionários)  
*Traje utilizado comumente no Espaço (Frequentadores/funcionários)  
*O espaço pesquisado utiliza algum tipo de tecnologia e/ou 

disponibiliza acesso a algum tipo de tecnologia? Qual? Como utiliza? 
A fase de coleta de dados foi realizada em 3 semanas de trabalho. A 

partir dos dados coletados os grupos elaboraram um relatório completo de 
cada espaço visitado e apresentaram oralmente em sala de aula.  

A etapa seguinte foi desenvolvida durante 2 semanas no Laboratório 
de Informática “Professor Silas Figueiredo” na nossa escola que conta com 
40 unidades de PCs conectados à Internet. Divididos em duplas, os alunos 
foram orientados na busca de imagens dos Espaços estudados utilizando a 
ferramenta Google Street View. Após a captura e armazenamento das 
imagens os alunos foram orientados a digitar todos os dados específicos de 
cada Espaço e em seguida anexar as respectivas imagens. Esse foi um 
momento muito gratificante, pois vivenciei atitudes de solidariedade entre 
aqueles alunos que demonstraram maior facilidade para desenvolver 
detalhes da atividade tais como inserir a imagem no texto de maneira 
correta, para com os outros que tiveram mais dificuldade em alguns pontos 
do trabalho. Tornou-se então uma atividade colaborativa.  

Depois de terminado o trabalho de digitar os dados e inserir as 
imagens dos Espaços, iniciamos a confecção de um Power Point com o 
conteúdo. A montagem dos Power Point se deu em 2 semanas. Com mais 
esse trabalho concluído, utilizando notebook e datashow, preparamos uma 
apresentação dos Power Point no Salão Verde da Escola para os demais 
alunos do Ensino Médio, durante 1 semana. A apresentação foi um sucesso 
e despertou o interesse dos alunos que não estavam envolvidos no projeto 
em conhecer mais sobre a disciplina que contempla teoria e prática de 
atividades com as TICs. 

Como na atividade anterior, divididos em duplas, partimos para a criação do 
Blog seguindo passo a passo as orientações dadas. Finalmente foi postado o Power 
Point criado por eles contendo a pesquisa completa sobre os Espaços de Socialização 
do nosso município. 

 

Resultados e discussão 

Desde o início do projeto, notou-se um forte interesse dos alunos uma vez que 
a junção de estudo teórico, trabalho de campo e utilização de computadores para a 
confecção do trabalho criou no estudante a motivação esperada para que ele se 
mantivesse focado na atividade em questão. A oportunidade de o aluno adquirir e 
ampliar conhecimentos através dos recursos de mídia na escola motivou o 
desenvolvimento do projeto que se mostrou eficaz no que se refere ao envolvimento e 
à busca de resultados positivos das ações do educando em relação aos conteúdos 
trabalhados. O mesmo projeto também proporcionou aos alunos o desenvolvimento da 
destreza no manuseio das mídias que tiveram à sua disposição. Mas para alcançar 
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esses resultados positivos é necessário que o professor tenha conhecimento e 
habilidade para desenvolver um trabalho 

 Além disso os comentários positivos feitos pelos próprios educandos, bem 
como por alunos de outras turmas, mostra que a utilização de diferentes mídias dentro 
da prática pedagógica é capaz de criar uma maneira bem mais prazerosa de se 
ensinar 

 

Conclusão 

 O aluno não é mais aquele ser passivo, que somente recebe 
informações; ele quer participar ativamente do processo de aprendizagem, 
contribuindo com a apreensão do conhecimento.  

Urge a inserção e a integração das mídias ao currículo no ambiente escolar. 
Desta forma, é imprescindível destacarmos a formação de novos espaços de interação 
e as novas formas para um ensino e uma aprendizagem significativos associados às 
diversas possibilidades de utilizarmos as mídias na sala de aula, visto que 
oportunizam metodologias e estratégias variadas para a incorporação à prática 
pedagógica.  

O desafio, neste novo milênio, é repensar a atuação do professor e do aluno 
em face dos novos tempos da era midiática. Cabe ao professor a tarefa de “provocá-
lo” e acompanhá-lo neste caminho; assim como criar alternativas metodológicas ou 
adaptá-las à realidade contextual dos alunos, aproveitando os diferentes recursos das 
TICs disponíveis no ambiente escolar.  

Sem querer fazer generalizações, o que o Sistema de Ensino Brasileiro 
necessita – é uma reformulação na maneira de se ensinar, visando proporcionar um 
futuro mais digno a todos.  
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Resumo 
A pesquisa em andamento tem uma abordagem interventiva e objetiva identificar o que motiva os 
discentes à leitura literária. A partir de então, criou-se dicas categorizadas pelo perfil seguindo três 
orientações. Primeira, estudo de referenciais teóricos sobre processos motivacionais (MELO, 2003) e de 
incentivo à leitura literária. Segundo, análise da preferência literária a partir do perfil psicológico dos 
discentes de Licenciatura em Química (LQ) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Goiás Câmpus Inhumas (IFG-Câmpus Inhumas) para indicação de leitura. Por último, utilização da 
mineração de dados para gerar regras a partir da preferência dos leitores pela literatura. Por resultado 
preliminar obteve-se quatorze perfis psicológicos com seus respectivos gostos literários. Com base no 
classificador de Keirsey e Bates (MELO, 2003) e no questionário socioeconômico foi montado um kit 
educativo com dicas de leituras literárias categorizadas. 

 

Palavras-chave: Motivação, Leitores, Mineração de dados 
 

Introdução 
Estudar o comportamento dos discentes de LQ na busca pela leitura literária requer um estudo 
interdisciplinar entre Biblioteconomia, Ciência da Computação e a Psicologia Educacional para 
desenvolver mecanismos de identificação do perfil de leitor.  

Oliveira (2008) destaca que a literatura proporciona o exercício de interagir com o mundo, de 
compreender melhor a si mesmo(a) e a vida. “A obra não passa de uma espécie de 
instrumento óptico oferecido ao leitor a fim de lhe ser possível discernir [...]” (PROUST, 2004, 
p. 297). Assim a leitura literária nesse projeto é uma “espécie de instrumento óptico” na 
tentativa de incentivar licenciandos/as em Química à leitura proporcionando o conhecimento 
do mundo para ensinar. Acredita-se que a leitura de obras literárias pode “tornar possível” um 
olhar mais amplo e profundo para a vida. Daí a relevância de pesquisar instrumentos e técnicas 
que motivem os/as licenciandos/as de Curso de Química do IFG-Câmpus Inhumas para a 
leitura das obras literárias disponíveis nas bibliotecas da Instituição.  

Os objetivos do projeto são: 

a) identificar o tipo de leitura que motiva os discentes de LQ utilizando 
instrumentos da Psicologia e da Ciência da Computação;  

b) elaborar dicas de obras literárias usando regras obtidas pela 
mineração de dados.  

Material e Métodos 
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Para compreender o processo de procura por obras literárias dos discentes de LQ do IFG-
Câmpus Inhumas foi realizada pesquisa de campo. Os procedimentos utilizados na coleta de 
dados foram aplicação de questionário socioeconômico-cultural, depois o teste classificador de 
Keirsey e Bates, sendo as respostas analisadas pela tipologia psicológica Myers-Brigss (MELO, 
2003). Os dados foram minerados utilizando o software Weka (ABERNTHY, 2014) para a 
geração de regras que podem ajudar na identificação da motivação para leitura. Após esta 
identificação, montou-se kits compostos por uma “caderneta literária” com dica de leitura 
personalizada, um marcador de página e um gibi, todos acondicionados numa mochila, que 
foram entregues aos sujeitos da pesquisa. 

Resultados preliminares e Discussão 

A mineração de dados exibiu quais regras estarão presentes quando os dados do 
questionário socioeconômico e psicológico forem correlacionados. O perfil psicológico assume 
aqui a função de rótulos de classificação para cada uma das regras extraídas dos dados. Na 
figura 1 temos uma parte das regras onde é possível verificar que quando o/a discente possui 
uma preferência por algum título a regra simplesmente já sugere o possível perfil psicológico.  

Em outro teste, utilizamos a Classificação Decimal de Dewey (CDD) como rótulo. Tal 
classificação tinha por objetivo criar regras mais gerais, pois vários títulos podem se enquadrar 
em uma classe. Uma das regras diz o seguinte: “Se moro em Inhumas, li um livro a mais de um 
mês e minha motivação é atualização cultural, conhecimento em geral, então meu gênero 
preferido seria ficção”. 

Com a aplicação da tipologia de Myers-Briggs e o do classificador de Keirsey (MELO, 2003) 
diagnosticamos quatorze tipos de perfis – ESTP [1], ENTP [2], ENTJ [3], INTJ [2], XXTJ [2], ENFX 
[1], INFJ [2], EXFJ [1], XNFJ [1], EXTJ [3], IXTP [1], XSTJ [3], ISTJ [4], ESTJ [8]. Estes são compostos 
pelos elementos introversão (I) ou extroversão (E); sensação (S) ou intuição (N); pensamento 
(T) ou sentimento (F); julgamento (J) ou percepção (P); ou incógnita (X). Para amostragem do 
resultado das análises neste artigo utilizamos o perfil ESTJ por representar o número maior de 
pessoas, pois dos trinta e quatro participantes oito foram classificados em ESTJ.  

A metodologia utilizada para indicação dos títulos foi baseada no perfil, gênero e livro 
preferido pelos sujeitos da pesquisa (Quadro 1). A próxima fase da pesquisa será recolher o 
feedback dos/as licenciandos/as em Química acerca das leituras indicadas, para então 
confirmar ou refutar a tese de que a indicação de leitura pelo perfil pode ser motivadora. 

Considerações preliminares 
Até o momento construiu-se no software Excel um piloto do banco de dados com todo o 
processo para identificação do perfil, psicológico atrelado ao socioeconômico, dos discentes de 
LQ para leitura. O desafio será automatizar esse processo de identificação e de sugestões de 
leituras categorizadas pelo perfil. Acredita-se que a Biblioteconomia, por ser de natureza 
interdisciplinar, junto com a Ciência da Computação, dará solução a esse problema. 
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Figura e quadro 

 

Figura 1: Árvore com perfil psicológico como rótulo 

 
Fonte: produzidos pelos autores utilizando o software Weka. 

 

Quadro 1: Indicação de leitura literário ao perfil ESTJ 
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Fonte: dados da pesquisa (2015) 
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Resumo  
A Educação Empreendedora vai além de conceitos técnicos e abre oportunidades de aprendizado em 
busca do desenvolvimento e do crescimento profissional, com intuito de provocar um estímulo à mudança 
de comportamento. Este artigo tem como objetivo apresentar um referencial de casos de Educação 
Empreendedora no qual se insere o uso de TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) e 
descrever as ferramentas que podem ser usadas nas aulas de empreendedorismo. O uso de um portfólio 
de ferramentas enfatiza as dimensões pelo qual a metodologia de ensino deve se basear em 
experimentações para que os estudantes compreendam, desenvolvam e pratiquem no intuito de buscar 
inovações. 

Palavras-chave: empreendedorismo, aprendizagem, inovação. 

Introdução 
Segundo Etzkowitz e Leydersdorff (1996) estamos vivendo a era da Sociedade 

da Informação ou Sociedade em Rede, onde se identifica os comportamentos e 
atitudes dos indivíduos, grupos ou comunidades com predisposição às interações 
sociais mediadas pela internet. (LEVY, 1993); (CASTELLS, 1996). 

A Educação Empreendedora vem ganhando espaço dentro dos diversos 
cursos e a escola representa uma entidade fundamental para a promoção de um 
ambiente empreendedor.  Existe, porém, o desafio de educar para o 
empreendedorismo, pois não apenas se formam empreendedores de negócios, mas 
também empreendedores da própria vida pessoal e profissional. O uso das Novas 
Tecnologias da Informação, Comunicação em sala de aula podem permitir maior 
interatividade na relação ensino-aprendizagem que permitam aos estudantes e ao 
professor, o desenvolvimento das competências empreendedoras também conhecidas 
como conhecimento, habilidades e atitudes empreendedoras (CHA), capazes de 
prepará-los para sua vida individual, profissional e comunitária. 

O objetivo do artigo é apresentar o que a literatura tem em relatos de casos de 
sucesso e descrever algumas ferramentas que podem ser usadas na sala de aula para 
obter ganhos em aprendizagem e fomentar a inovação. 

Material e Métodos 
Quanto às características do estudo, este é essencialmente descritivo e 

analítico e centra-se em uma atividade recente e em contexto real, explorando as 
técnicas e ferramentas usadas nas aulas de empreendedorismo aplicadas nos alunos.  

  
Resultados e Discussão 

Na literatura podem ser encontrados diversos relatos em universidades, 
principalmente em Stanford, Harvard e MIT que são pilares do empreendedorismo nos 
EUA. Observa-se que estas escolas mesclam o curso de engenharias com curso de 
business, onde o foco está nas áreas de empreendedorismo, inovação, liderança e 
mercado. O programa do MIT está centrado na Sloan School of Management, o 
programa de Harvard também esta centrado no Business School e o programa 
Stanford pertence à Escola de Engenharia. Os cursos utilizam uma variedade de 
métodos de ensino: estudos de caso, estágios, palestras, avaliações externas das 
tarefas dos estudantes por capitalistas de risco e projetos de estudantes. Todos os 
cursos envolvem trabalho em equipe e foco em técnicas de apresentação. Já no 
Brasil, poucas universidades públicas têm este tipo de iniciativa na graduação.  
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O ensino do empreendedorismo foca nos mecanismos de estratégias, técnicas 
e mecanismos utilizados para criação de novos negócios e novos mercados. Neck & 
Greene (2011) sugerem técnicas que inclui: (i) a criação de um novo negócio; (ii) 
games e simulações – por meio do qual os alunos são submetidos ao aprendizado de 
como lidar com desafios por meio de jogos e simulações em um ambiente virtual; (iii) 
design-based learnig – que capacita os alunos com técnicas baseadas em princípios 
do design para criar artefatos empreendedores; e (iv) prática reflexiva – que consiste 
basicamente em refletir sobre a experiência vivenciada como forma de aquisição de 
conhecimento.  

Mapear a evolução das técnicas de ensino do empreendedorismo e 
compreender o motivo da mudança do objeto de estudo e unidade de análise permite 
ao docente definir qual a abordagem relevante e os pressupostos que são o 
fundamento das técnicas a serem lecionadas. 

Algumas Tecnologias usadas em sala de aula para gerar negócios e oportunidades 
empreendedoras:    

Model Canvas: O Business Model Canvas (BMC), proposta por Alexander 
Osterwalder, pode contribuir para a inovação e a criação de valor para novos produtos. 
É uma ferramenta estratégica que contribui de forma significativa para a construção 
rápida e visual de novos produtos ou serviços. 

Sebrae Canvas: Esta ferramenta consiste em sua interface intuitiva, e que tem boa 
usabilidade aos seus usuários onde poderá compartilhar com um grupo de 
empreendedores e em particular por meio de mensagens de e-mail. 

Empreendedores: O jogo foi desenvolvido e é aplicado pelo núcleo de jogos da 
Incubadora de Empresas da Coppe/UFRJ. Ele consiste em uma plataforma de 
capacitação que incentiva a prática de conhecimentos para que o participante 
processe informações, habilidades e atitudes, articulando as dimensões cognitivas, 
afetivas e comportamentais enquanto faz as simulações de negócios 

Choque on line: É uma metodologia criada por Marcus Linhares que propõe uma 
modelagem de negócios para tratar os processos de gestão e do empreendedor.  

Desafio Sebrae: A proposta é de um jogo virtual que simula o dia-a-dia de uma 
empresa, durante mais de seis meses e, neste ambiente, universitários de todo o país, 
organizados em equipes, testam sua capacidade de administrar um negócio, tomar 
decisões e trabalhar em equipe. 

Dupla Empreendedora: Foi criado por José Dornellas e tem o objetivo de praticar 
conhecimentos de empreendedorismo de maneira lúdica e interativa. 

Tycoon City: New York: Agindo como um empreendedor, o objetivo é construir 
negócios e fazer com que eles prosperem na ilha de Manhattan. 

World of Warcraft: Game online sem limite de participantes. No jogo, existem grupos 
de personagens. Os grupos, além do trabalho em equipe, precisam de líderes, posto 
que desenvolve habilidades sociais, de negociação, gestão de pessoal e liderança. 
Disponível para PC e MacBook. 

 As ferramentas apresentadas formam um leque de opções para 
enriquecimento das aulas de empreendedorismo, que visam contribuir para oferecer 
oportunidades de geração de ideias. 
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Conclusão 
As práticas pedagógicas unidas ao estilo de ensino e de aprendizagem e ao 

uso de tecnologias educacionais vêm ganhando força nas últimas duas décadas. A 
discussão teórica que fundamenta a perspectiva do empreendedorismo como método 
é recente e deverá delinear a discussão do empreendedorismo como área específica 
de conhecimento pela próxima década (Venkataraman et al., 2012). As técnicas de 
ensino do empreendedorismo seguem a mesma tendência de criação de artefatos 
empreendedores (Neck & Greene, 2011), o que representa mais uma vez um grande 
desafio para acadêmicos,docentes e pesquisadores, para que, a partir de suas 
disciplinas conquistem resultados mais significativos na criação e geração de ideias e 
negócios inovadores. 
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Resumo 

A sociedade atual exige cada vez mais profissionais em constante formação. Para acompanhar essa 
exigência, é necessária uma mudança nas escolas e, principalmente, na metodologia de ensino, que deve 
permitir que o aluno construa seu próprio conhecimento. A informática é uma grande aliada nesse novo 
processo de aprendizagem, por meio de softwares educativos, pois é capaz de desenvolver, entre outras 
habilidades, a autonomia cognitiva dos alunos. Assim, este trabalho procurou avaliar o software Scratch 
como um diferencial na metodologia de ensino. A avaliação ocorreu por meio de questionários aplicados 
em um curso de extensão na Universidade Federal de Alfenas e obteve resultados satisfatórios.  

Palavras-chave: Tecnologia educacional, programação, software educativo. 

 

Introdução 

Tendo em mente as exigências da sociedade por profissionais em constante 
formação, autônomos, proativos e com boa formação interpessoal, Behrens (1999) 
propõe a reformulação da escola, tornando-a um espaço de trabalho colaborativo, 
onde a prática pedagógica possibilite a construção do conhecimento e onde o 
professor passe a ser um especialista no processo de aprendizagem em uma 
educação que prioriza o desenvolvimento de habilidades, competências, inteligências 
e valores (ROCHA, 2008).  

Uma maneira de inovar as ações pedagógicas é inserir novos ambientes de 
aprendizagem informatizados, que abrirão espaço a novos métodos de ensino e 
conhecimento. 

O uso da informática é capaz de aumentar a concentração, a autonomia, o 
desenvolvimento cognitivo dos alunos e o aprendizado através dos seus próprios 
erros, uma vez que pode ser adaptado ao ritmo de cada um (MORAES, 1996; 
GLADCHEFF, ZUFFI e SILVA, 2001). Além disso, o computador permite uma ampla 
gama de representações, o que possibilita ao aluno adquirir conhecimento de diversas 
áreas relevantes ao seu desenvolvimento intelectual (VALENTE, 1993). 

Portanto, considerando a defasagem do paradigma tradicional de ensino e a 
crescente importância dos computadores no contexto da educação, este trabalho tem 
como objetivo avaliar o Scratch como método diferencial de ensino.  

 

Materiais e métodos 

A escolha do Scratch deu-se por esse software permitir que os usuários criem 
seus próprios projetos, utilizando recursos interativos, sonoros e visuais, ao mesmo 
tempo em que aprendem programação de computadores.  
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Segundo Silva e Tavares (2012), a construção de projetos no Scratch permite 
que o aluno deixe de ser um consumidor passivo e passe a ser construtor de seu 
próprio conhecimento. O grande diferencial desse software é omitir a parte técnica, 
utilizando um paradigma de programação visual. Dessa forma, não há necessidade de 
focar em aprender a sintaxe da linguagem utilizada (MALONEY et al, 2010), visto que 
erros são comuns nessa fase do aprendizado e podem desencorajar o aluno 
(KELLEHER e PAUSCH, 2005). 

Para poder avaliar o Scratch, um curso de extensão foi aberto para introduzir a 
ferramenta a alunos e professores interessados. Sua carga horária foi de 15 horas, 
contando com dez horas presenciais, distribuídas em três dias, e cinco horas de 
atividades extras. 

Este trabalho foi dividido entre as seguintes etapas: montagem e aplicação do 
curso de extensão “Introdução ao Software Scratch”, incluindo a elaboração dos 
questionários, das atividades e do projeto final dados em sala; avaliação das 
atividades; e análise estatística a partir das respostas obtidas nos questionários.  

Durante o curso, propôs-se a atuação do professor como facilitador. Além 
disso, recursos didáticos foram utilizados para desenvolver as capacidades de 
abstração, de raciocínio lógico, de resolução de problemas e de autonomia cognitiva 
do aluno. 

No primeiro dia de aula, procurou-se contextualizar o software, seu objetivo e 
suas propostas. Foi disponibilizado o material complementar e ensinado como outros 
recursos podem facilmente ser encontrados pela Internet, como o próprio site da 
ferramenta e outros sites relacionados. Como o objetivo desta pesquisa é agregar 
valor ao conteúdo escolar, ao fim dessa introdução, foram mostrados alguns projetos 
feitos em Scratch que poderiam auxiliar no aprendizado em sala de aula. Então, a 
etapa de atividades práticas foi iniciada, com duração até o fim da segunda aula. 

As atividades práticas foram propostas em níveis de dificuldade crescente. 
Primeiramente, os alunos tiveram que escrever um pseudocódigo junto com o 
professor, na lousa, para um problema simples. Depois, puderam programar esse 
pseudocódigo no Scratch. Outras atividades foram propostas dessa mesma forma, até 
que os alunos tivessem capacidade de desenvolver projetos finais de tema livre, 
apresentados na terceira aula. 

 

Resultados e discussões 

Com o objetivo de confirmar a hipótese a respeito do uso do Scratch como 
método diferencial no ensino, foram feitos dois questionários, sendo um aplicado no 
início e o outro, ao término do curso. O primeiro questionário avaliou o contato que os 
alunos haviam tido, até então, com o uso de computadores e com programação de 
computadores. O questionário final abordou questões sobre usabilidade e sobre a 
viabilidade do emprego desse software como ferramenta educacional. 

 Das 25 vagas disponibilizadas pelo Controle de Ações de Extensão da 
Universidade Federal de Alfenas, todas foram ocupadas. No entanto, o curso foi 
iniciado com 18 dos alunos inscritos e, até seu término, houve quatro desistências.  
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 Por meio da análise estatística do questionário inicial, percebeu-se que 67% 
dos alunos não conheciam o Scratch até a divulgação do curso e que cerca de 40% 
nunca haviam utilizado qualquer linguagem de programação. 

O resultado foi muito satisfatório, pois, por meio da análise do questionário 
final, foi possível concluir que o curso de iniciação ao software Scratch atendeu às 
expectativas dos alunos e lhes forneceu noções de programação de computadores e 
de lógica computacional. Além disso, o Scratch teve boa aceitação, sendo classificado 
pelos alunos como uma ferramenta intuitiva, lúdica e de fácil entendimento. Ainda, 
83% acreditam que o Scratch tenha potencial para ser utilizado em sala de aula. 
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Resumo  
Este artigo descreve a implementação de um conjunto de computadores interligados através de uma 
rede, também conhecido como Cluster, para assegurar que um servidor web está sempre acessível - High 
Availability. Este Cluster tem dois computadores, chamados de nós, com a versão Debian 7.1 - Wheezy, 
sistema operacional Linux instalado e em cada um desses nós foi instalado o software Corosync, o que 
garante uma comunicação confiável e estável entre nós, Pacemaker, que é um gerenciador de recursos 
de Clusters e DRBD, o que garante a sincronização entre partições dos nós para oferecer alta 
disponibilidade de servidores de aplicações web. 

Palavras-chave: servidor, rede, falha. 

Introdução 
Os Servidores, segundo Tanenbaum (2003), são componentes 

essenciais em uma rede, com a finalidade de disponibilizar inúmeros serviços.  
 Notoriamente os dispositivos eletrônicos que compõem estes 

servidores estão sujeitos a falhas, tanto físicas quanto lógicas e mantê-los em 
funcionamento requer uma atenção complexa. 

 O gerenciamento dos Servidores, como explicado por Zem 
(2005), utiliza uma gama de recursos para aumentar e garantir a 
disponibilidade de acesso aos serviços. A utilização de equipamentos especiais 
e plano de gerenciamento de Pontos Críticos de Falhas são maneiras de 
manter um servidor online, isto é, empregar tecnologia para que o servidor 
continue funcionando mesmo com a presença de uma falha na estrutura, pois a 
indisponibilidade pode causar enormes prejuízos e perda de confiabilidade. 

 Ferreira, Santos e Antunes (2005) explicam que os fabricantes 
dos equipamentos dedicam uma atenção especial no desenvolvimento de 
componentes e equipamentos com proteção e cada vez mais robustos e 
eficientes. Desta forma é comum encontrar servidores Web com recursos que 
se alternam em caso de falhas de conexão, elétrica e hardware.  

 Lopes Filho (2008) nos mostra que a arquitetura da rede de 
computadores também possui premissas de configuração para reduzir os 
pontos críticos de falhas e utiliza recursos e equipamentos de redes de alta 
performance, pois comunicação entre equipamentos não pode ser um ponto 
crítico de falha. 

 Dominar as técnicas de tolerância de falhas, de acordo com 
Weber (2002), possibilita disponibilizar um serviço de qualidade e que possa se 
recuperar de forma eficiente. O investimento em tecnologia de prevenção de 
falhas é alto e necessário. Um recurso disponível são os mainframes, que 
hospedam serviços críticos e garantem alta disponibilidade, mas possuem 
custos elevados.  

 Uma maneira formidável de tratar as falhas e reduzir os gastos é 
a utilização de softwares livres na construção de um modelo chamado Cluster, 
conceituado por Ferreira, Santos e Antunes (2005), é formado por um conjunto 
de computadores interligados através de uma rede, que se apresentam ao 
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usuário como sendo um único e grande computador, além de possuir alta 
escalabilidade, os computadores membros deste Cluster são denominadas nó 
ou node. 

 Alta Disponibilidade, como explicam Ferreira, Santos e Antunes 
(2005), não se restringe apenas a arquitetura da rede, mas sim a todo e 
qualquer tipo de falha física, lógica, servidores, discos e rede. Complementado 
por Lopes Filho (2008) Alta Disponibilidade é a classificação de um servidor 
que fica em funcionamento 99,99% (noventa e nove virgula noventa e nove por 
cento) do tempo, isto é, aproximadamente 52 minutos durante 1 ano de 
funcionamento. 

Ferreira, Santos e Antunes (2005) mostram que na construção de um 
Cluster é necessário utilizar uma infraestrutura de rede que facilite a inclusão, 
alteração e exclusão de máquinas.  

 Bacellar (2008) explica que o Cluster pode conter em sua 
formação computadores não necessariamente idênticos e se apresenta de 
forma transparente, utilizando um Middleware, que foi conceituado por 
Tanenbaum (2003) como sendo um software que permite ao sistema distribuído 
conseguir uniformidade na presença de diferentes hardwares. 

 Zem (2005) citou o Cluster de Alta Disponibilidade (High 
Availability – HA) que são caracterizados por se manterem em pleno 
funcionamento por um longo período de tempo e disponibiliza o mesmo recurso 
em todas as máquinas da rede, onde existe um servidor ativo e os outros 
ociosos.  
 
Material e Métodos 

A implementação do Cluster de Alta Disponibilidade seguiu por duas partes: 
pesquisa e implementação. Os procedimentos adotados na implementação foram a 
instalação do Sistema Operacional Debian 7.1, configuração dos Softwares Corosync, 
Pacemaker e DRBD, testes, análise dos resultados e conclusão e os materiais 
utilizados são computadores comuns, obsoletos, mas que servem plenamente para 
membros do Cluster de Alta Disponibilidade, além da infraestrutura de rede já 
disponível na Câmara Municipal de Areado-MG. 

Na configuração do software Corosync é gerada chave de acesso para os 
membros do Cluster e copiadas via SSH (Secure Shell) para os outros nós. Cada 
computador que possuir este software instalado e configurado se torna potencialmente 
um membro do Cluster. 

Explicado por DAKE, CAULFIELD e BEEKHOF (2008), o Corosync 
Cluster Engine foi formalizado na conferência Ottawa Linux Symposium e foi 
uma redução do OpenAIS, que é um sistema de comunicação de grupo para a 
implementação de alta disponibilidade dentro de servidores Linux, é 
considerado a evolução do Software Heartbeat, que possui recursos adicionais 
e mais suporte. 

O software Pacemaker, segundo Haas (2012), é um CRM (Cluster Resource 
Manager), que permite gerenciar os recursos disponíveis do Cluster. É responsável 
pelo monitoramento de endereço de rede do Cluster e faz a migração de recursos de 
um nó para outro em caso de falhas, trabalha com sistema de prioridades, que permite 
definir qual dos computadores terá prioridade em assumir os recursos.  

 A configuração do DRBD, segundo Pla (2006), faz com que um 
bloco de armazenamento seja replicado através da rede de computadores e a 
replicação de dados é configurada para ser automática, onde qualquer 
alteração no servidor ativo fará que esta alteração seja replicada para todos os 
nós do Cluster, que garante que qualquer membro possa assumir as 
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requisições com os dados atualizados. 
  

Resultados e Discussão 
Os testes de disponibilidade realizados com as próprias ferramentas do 

Cluster, através do software Pacemaker foi possível constatar que houve 
melhoras em disponibilidade, pois as falhas ocorridas durante um mês (30 dias) 
de funcionamento foram apenas 9 segundos, isto é, o servidor falhou 3 vezes e 
o servidor 2 que estava ocioso, assumiu os recursos após 3 segundos em cada 
falha, através deste monitoramento e testes do sistema como um todo pode-se 
perceber que o sistema superou os limites de Alta Disponibilidade (99,99% do 
tempo) e permaneceu disponível mesmo ocorrendo falhas em um dos 
servidores, ao considerar que o Cluster poderia ter falhado 36 segundos por dia 
de funcionamento, isto é, 12 vezes, onde o servidor reserva leva 3 segundos 
para assumir o recurso, ainda atingiria os padrões para alta disponibilidade. 

Com estes testes preliminares é notório que a solução é satisfatória. E 
nas averiguações foi constatado que as falhas do servidor 1 se deram por 
superaquecimento e desligamento automático, com o tratamento destes pontos 
críticos de falhas é possível saná-los e chegar a um ponto onde o servidor 
apenas estará indisponível quando estiver em manutenção. 

O Software LCMC - Linux Cluster Management Console é uma interface 
gráfica, construída em JAVA, para gerenciar, representar e monitorar o estado 
e relações entre os serviços de um Cluster, identificando seus nós e recursos, 
ativos do sistema. Este software foi utilizado para monitoramento, onde é 
possível acessar o Cluster remotamente e gerenciar os recursos e prioridades 
de servidores.  
 
Conclusão 

O emprego de um conjunto de soluções para implementação de Cluster 
de Alta Disponibilidade (HA) para Servidores Web da Câmara Municipal de 
Areado é uma das soluções que tem a melhor relação custo-benefício, pois são 
utilizados computadores convencionais, já disponíveis, que juntos tem a 
garantia de atingir os níveis exigidos para classificação de Alta Disponibilidade, 
chegando a 99,99% de período ativo por ano, além da utilização de software 
livre. A vantagem da utilização será o corte com gastos de terceirização do 
serviço e a manutenção programada, que mantém o recurso web disponível 
mesmo com o desligamento de algumas máquinas, a dispensa de aquisição de 
licença de softwares será outro ponto relevante, pois o software similar utilizado 
na montagem de um Cluster deste modelo traria despesas elevadas sendo 
mais vantajoso a terceirização do serviço. 

Esta estrutura de servidores em rede (Cluster) foi empregada fisicamente na 
infraestrutura de rede da Câmara Municipal de Areado para disponibilizar o Servidor 
Web sem falhas, os servidores do Cluster ficaram protegidos da internet através de um 
Firewall, para que a vulnerabilidade dos recursos computacionais não permita que 
invasões se tornem um ponto crítico de falhas no sistema como um todo. 

 
Referências Bibliográficas 

BACELLAR, Hilário Viana. Cluster: Computação de Alto Desempenho. 
Campinas: Instituto de Computação, 2010. Disponível em 
http://www.ic.unicamp.br/~ducatte/ mo401/1s2010/T2/107077-t2.pdf, 21 de 
fevereiro de 2015. 

DAKE, Steven C.; CAULFIELD, Christine; BEEKHOF, Andrew. The 



Página 133 

 

corosync Cluster engine. In: Linux Symposium. 2008. Disponível em 
http://landley.net/kdocs/mirror/ols2008v1.pdf, 22 de fevereiro de 2015. 

FERREIRA, Filipa; SANTOS, Nélia; ANTUNES, Mário. Clusters de alta 
disponibilidade–abordagem OpenSource. Relatório desenvolvido na disciplina 
de Projecto I, 2005. Disponível em 
http://www.faceca.br/bsi/documentos/cluster_ open_source.pdf, 20 de fevereiro 
de 2015. 

HAAS, Florian. Ahead of the pack: the pacemaker high-availability 
stack.Linux Journal, v. 2012, n. 216, p. 4, 2012. Disponível em 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2208863, 22 de fevereiro de 2015. 

LOPES FILHO, Edmo. Arquitetura de alta disponibilidade para firewall e 
IPS baseada em SCTP. 2008. Tese de Doutorado. Universidade Federal de 
Uberlândia. Disponível em 
http://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/632/1/ArquiteturaAlta 
Disponibilidade.pdf, 22 de fevereiro de 2015. 

PLA, Pedro. Drbd in a heartbeat. Linux Journal, v. 2006, n. 149, p. 3, 
2006. Disponível em http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1152902, 22 de fevereiro 
de 2015 

TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos. 3. ed. Pearson 
Education do Brasil Ltda, 2003. 

WEBER, Taisy Silva. Um roteiro para exploração dos conceitos básicos 
de tolerância a falhas. Relatório técnico, Instituto de Informática UFRGS, 2002. 
Disponível em http://www-
usr.inf.ufsm.br/~ceretta/papers/TaisyDependabilidade.pdf, 22 de fevereiro de 
2015. 

ZEM, J. Luís. Um Cluster de computadores de uso geral. Universidade 
Metodista de Piracicaba, 2005. Disponível em 
http://www.unimep.br/~jlzem/lecc/trabalhos/ artigo_sucesu_2004.doc, 22 de 
fevereiro de 2015. 
 



Página 134 

 

 ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA “SALA DE AULA INVERTIDA” AO 
ENSINO BÁSICO DE FÍSICA POR MEIO DE UM BLOG EDUCACIONAL 
Dimas Jackson de Oliveira1, Profa.Msc. Paloma Alinne Alves Rodrigues Ruas2, Prof.Dr. Agenor 

Pina da Silva3 

1Universidade Federal de Itajubá - dimasjackson@unifei.edu.br, 2Universidade Federal de Itajubá - 
palomaraap@unifei.edu.br; 3 Universidade Federal de Itajubá – agenor@unifei.edu.br 

Resumo 
Assim como as demais Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) os blogs são utilizados no 
contexto escolar e explorados por professores e alunos como recurso pedagógico e tendem a contribuir 
com melhorias no ensino. Esta comunicação pretende discorrer sobre a articulação de um blog como 
suporte da metodologia “Sala de aula invertida” às aulas de Física de um professor do Ensino Médio em 
uma escola pública, tendo como base uma pesquisa qualitativa realizada pelos autores, que versa sobre 
o tema. No contexto atual do ensino de Física na educação básica do Brasil, os professores possuem 
dificuldades em tornar o processo de ensino e aprendizado de Física interessante e atrativo, considera-se 
que o uso do blog educacional é uma importante estratégia para aproximar os alunos dos conteúdos 
curriculares dessa disciplina observando suas potencialidades didáticas provenientes de características 
exclusivas a essa mídia e que se adequam à metodologia proposta.  
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, Educação. 

Introdução 
São notáveis as modificações causadas nas relações sociais pelos avanços 

tecnológicos nas últimas décadas, as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) já são conhecidas e dominadas por uma grande parcela da população mundial. 
No entanto não há consenso sobre os efeitos positivos e negativos que estas podem 
causar, alguns entendem como responsáveis pela democratização da informação 
resultante da facilidade de acesso a ela, mas não se sabe até que ponto isso tem 
contribuído com o desenvolvimento da sociedade o que faz das TIC um importante 
objeto de pesquisas acadêmicas.  

A educação pode ser entendida como um processo de desenvolvimento 
intelectual do ser humano (GASPAR, 2002) sobre a influência da tecnologia neste 
processo, não resta mais dúvidas a respeito das potencialidades das TIC na 
aprendizagem e da necessidade destas para o ensino contemporâneo que já não é 
mais completamente suprido pelas técnicas “tradicionais” de ensinar, como destaca 
Galvão Filho (2012, p.66)“ as concepções de aprendizado baseadas na retenção, 
memorização e repetição de informações que referenciam os paradigmas escolares 
tradicionais, perdem cada vez mais o sentido no mundo atual.” É necessário então que 
se descubram novas formas de ensinar baseadas nas tecnologias que já estão 
inseridas em nossa vida. 

Dentre as muitas opções tecnológicas aplicáveis ao ensino escolheu-se nesta 
pesquisa o estudo da metodologia Flipped Classroom (VALENTE, 2014) ou Sala de 
aula invertida que consiste em uma modalidade de aprendizagem ativa baseada no 
uso das TIC para fornecer aos alunos materiais para estudos online antes das aulas 
presenciais, neste caso por meio do blog, possibilitando que a sala de aula se torne 
um ambiente de perguntas discussões e atividades práticas. Pretende-se dessa forma, 
dispor dos resultados obtidos nesta pesquisa que trata da adequação e inserção dos 
blogs às aulas de Física de um professor do Ensino Médio apresentando uma síntese 
dos objetivos, do aporte teórico usado e das conclusões em comparação com a teoria, 
até o presente momento. 
 
Materiais e métodos 

Inicialmente foram realizados estudos bibliográficos sobre o uso de blogs no 
ensino de Física (GOMES, 2005); (BALTAZAR E AGUADED, 2005) e a respeito da 
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metodologia da Sala de aula invertida (VALENTE, 2014); (TREVELIN, PEREIRA E 
NETO, 2013), como também uma entrevista com o professor participante da pesquisa 
(OLIVEIRA e RODRIGUES, 2014) que serviu como base para a prática aqui 
apresentada, sobre a inversão da sala de aula por meio do blog. 

Na inversão da sala de aula basicamente os alunos têm um primeiro contato 
com os assuntos abordados na disciplina antes de serem expostos pelo professor, por 
meio de vídeos. Dessa forma o professor atua solucionando as dúvidas apresentadas 
pelos alunos, que podem ser identificadas por pequenas perguntas após o vídeo, 
podendo assim aproveitar melhor o tempo das aulas, a bibliografia consultada trata 
principalmente do ensino superior, propôs se então enquadrá-la a realidade da 
educação básica levando em conta as dificuldades existentes para o ensino de Física 
neste cenário. 

Optou-se por utilizar o blog educacional como a plataforma para o ensino a 
distância onde seriam postados os vídeos e considerou-se criar apenas um blog 
gerenciado pelo autor da pesquisa e pelo professor de Física participante, funcionando 
como um espaço de acesso à informação especializada e de disponibilização de 
informação por parte do professor se tornando um recurso pedagógico (GOMES, 
2005). 

Sendo assim, foi elaborado o blog www.diferencialdafisica.blogspot.com na 
plataforma Blogspot onde são compartilhadas vídeo-aulas de Física do site 
www.okuadro.com com a permissão do autor. Os alunos após assistirem os vídeos 
respondem a questões conceituais em formulários do Google Docs, além de utilizar 
animações, simulações e imagens sobre os conteúdos inseridos na página.  
 
Resultados e discussão 
  
 Ao se tratar do uso do blog na sala de aula observou-se que vários alunos já 
estão familiarizados com esta tecnologia, quando a ideia foi apresentada pela primeira 
vez aos estudantes alguns disseram que já possuíam blogs pessoais e demonstraram 
interesse pelas atividades. Isto facilita muito o emprego deste instrumento nos 
procedimentos da proposta de inverter o ensino. 
 O blog dentro da proposta da inversão do ensino permite que os alunos 
conheçam previamente o conteúdo das aulas de forma direcionada e selecionada pelo 
professor, que deve disponibilizar material de qualidade na página. O fato dos arquivos 
ficarem armazenados e acessíveis de qualquer lugar permite que os alunos vejam e 
revejam quantas vezes for necessário o que ajuda na fixação de conceitos da Física 
que muitas vezes são esquecidos devido à complexidade de alguns detalhes, além de 
permitir a visualização de conceitos abstratos da teoria utilizando as mídias suportadas 
por esta tecnologia.  

Para “diagnosticar” o conhecimento dos alunos e quais assuntos precisam de 
mais atenção durante as aulas do professor foram utilizadas questões abertas e de 
múltipla escolha incorporadas ao blog utilizando formulários do Google, que permitiram 
a visualização quase que instantânea na forma de gráficos e tabelas das respostas 
dos estudantes, o que proporciona ao professor atuar na sala como mediador e 
solucionador dos principais questionamentos identificados. 

Como ponto prejudicial para a adequação da metodologia, foi notado o 
desinteresse de alguns alunos de não terem acessados ou respondido as questões 
com o empenho esperado ou mesmo de terem enviado suas respostas ou assistido os 
vídeos posteriormente a aula. Como toda inovação, esta proposta exige um processo 
de adaptação que só é possível ao longo do tempo observando as situações 
específicas encontradas e desenvolvendo estratégias de superação, mas que diante 
do que já foi alcançado até agora e das potencialidades desta tecnologia certamente 
trará contribuições significativas para o ensino básico de Física. 
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Resumo 
O uso excessivo do livro didático no cotidiano escolar e a ausência de novos instrumentos didáticos 
articulados ao plano de aula podem causar desinteresse nos alunos. Em contraponto, a cada dia os 
jovens vivem em constante contato com a tecnologia e em função disso, almejam o uso destas em sala 
de aula. O professor neste cenário tem como compromisso propor estratégias didáticas que utilizem tais 
recursos. Diante desta problemática foi ofertada uma oficina sobre o repositório educacional Banco 
Internacional de Objetos Educacionais a professores de uma escola da rede pública de Itajubá – MG, com 
o intuito de estimular nestes o uso das tecnologias em sala de aula. Após a oficina foi aplicado um 
questionário visando analisar o conhecimento daqueles docentes acerca do BIOE. Os resultados obtidos 
evidenciam que os professores não sabiam da existência de tal repositório.  
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, Ensino de Física, Formação 
Continuada. 
 
Introdução 
 
 A tecnologia cada dia mais se faz presente no cotidiano de alunos e 
professores. Basta observar uma sala de aula para notar-se o uso de aparelhos 
tecnológicos, como celulares, smartphones e notebooks. Isso possibilita que o 
professor articule tais tecnologias ao seu plano de aula e proponha atividades 
diferenciadas, como o uso de softwares educacionais, despertando assim a atenção 
dos alunos para os conteúdos curriculares. Dentro deste contexto os repositórios 
educacionais - que têm como objetivo disponibilizar diferentes tipos de recursos 
pedagógicos, como textos, livros, animações/simulações, entre outros - para serem 
implementados à sala de aula. Esses repositórios otimizam a busca por recursos 
educacionais inovadores, além de disponibilizar um material de ótima qualidade para o 
professor e estarem disponíveis na internet (RODRIGUES, 2012). 
 Um exemplo de repositório educacional é o Banco Internacional de Objetos 
Educacionais (BIOE) que surgiu com o propósito de disponibilizar aos professores 
brasileiros e de todo mundo OE que pudessem auxiliá-los a incluir as tecnologias em 
sala de aula. Para tanto o Ministério da Educação (MEC) estabeleceu parceria com 
seis universidades brasileiras, para localizar, catalogar e avaliar tais objetos 
educacionais (OE). Esses OE são recursos digitais suplementares ao processo de 
ensino e aprendizagem e que podem ser reutilizados para apoiar a construção dos 
conhecimentos pelos alunos (TAROUCO et al.2003).  Neste repositório, os 
professores têm contato com OE em diferentes formatos, como hipertextos, 
simulações/animações, vídeos, experimentos práticos, imagens e mapas, e podem 
contribuir com o repositório, bem como mandar dúvidas e sugestões para o Banco. 
 Os OE disponíveis no BIOE foram localizados, catalogados e avaliados, pelos 
estudantes destas universidades com base nas Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira (LDB). Sendo assim eles são organizados por meio de “um 
sistema integrado em nível de rede internacional, para compartilhamento de recursos 
educacionais de grande qualidade pedagógica em diversos formatos de mídias” 
(NASCIMENTO, 2009, p.354). 

mailto:gabby.0097@gmail.com
mailto:palomaraap@unifei.edu.br
mailto:tccaetano@unifei.edu.br


Página 138 

 

 O BIOE em junho de 2015 contava com aproximadamente 19.900 OE, tendo 
sido visitado por 6.013.557 professores de 190 países; constatamos assim que o BIOE 
é um repositório educacional, visitado por professores de diferentes localidades, isso 
se deve ao fato deste repositório ser disponibilizado em três idiomas diferentes - 
Português, Inglês e Espanhol.  
 Diante do exposto pretende-se apresentar a análise os dados obtidos de um 
questionário diagnóstico, aplicado - após uma oficina sobre o BIOE - a professores da 
rede pública de ensino de uma escola pública de Itajubá – MG, cujo objetivo era 
analisar o conhecimento daqueles docentes em relação ao BIOE. 
 
Materiais e métodos 
 
 As oficinas pedagógicas são unidades produtivas de conhecimentos que 
podem transformar o ambiente onde esta é aplicada (OMISTE, 2000, p.62 Apud 
KISNERMAN, 1986, p. 172). Além de ser uma excelente estratégia para interação e 
compartilhamento de conhecimentos entre os professores. Desse modo, com o 
objetivo de contribuir com a formação de professores de uma escola pública, da 
cidade de Itajubá/MG, realizou-se uma oficina sobre o repositório educacional BIOE. É 
preciso salientar que optou-se por esta escola, pois a mesma faz parte do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Nesta oficina fez-se um breve 
histórico do BIOE, destacando os objetivos do repositório; sendo que no decorrer da 
oficina, foi indicado aos professores, como navegar pelo Banco, e os principais 
recursos presentes em tal repositório. Ao final da oficina aplicou-se um questionário 
aos professores.  
 Cabe salientar, que o questionário é um instrumento de coleta de dados que 
visa obter as opiniões, sobre um determinado assunto dos sujeitos da pesquisa 
(MARKONI & LAKATOS, 1992). É importante destacar que há três tipos de 
questionário: os que possuem questões abertas, questões fechadas e questões 
mistas. As questões abertas possibilitam ao entrevistado expor suas opiniões, por 
meio de respostas escritas; já as questões fechadas, disponibilizam opções de 
repostas, as quais o sujeito da pesquisa seleciona as que mais se assemelham a sua 
opinião; e as questões mistas, unem questões fechadas às questões abertas 
(RICHARDSON, 1985). O questionário aplicado era do tipo fechado e para este 
trabalho vamos apresentar a análise da seguinte questão “Você conhecia o Banco 
Internacional de Objetos Educacionais antes desta oficina?”. 
 
Resultados e discussão 
 
 A partir da análise dos dados verificamos que 99% dos professores não 
conheciam o repositório educacional BIOE. Em outras ações desta pesquisa 
constatou-se que não há grande divulgação deste repositório. Por exemplo, ao fazer 
uma busca rápida pelo termo BIOE na internet, constatou-se que o site de buscas 
identifica automaticamente este verbete como sinônimo de bioética, sendo assim fica 
evidente a dificuldade de encontrar o repositório em uma busca ampla em sites como 
o Google. Esse dado evidencia a necessidade de investir-se em ações de divulgação, 
para que assim os professores interessados em utilizar novos recursos em sala de 
aula tenham conhecimento sobre o repositório. Além disso, na literatura há poucos 
trabalhos relacionados à divulgação ou ao uso desse repositório no contexto 
educacional. É possível encontrar a dissertação de mestrado e artigos de Rodrigues 
(2012); o artigo de Afonso (2008) que aborda o tratamento das informações desse 
repositório; e a dissertação e artigos de Melques (2013).  
 
 
Conclusões 
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 Os repositórios educacionais potencializam as buscas dos professores por 
recursos educacionais inovadores. Além disso, disponibilizam um material de 
qualidade, e geralmente, de forma gratuita. O Banco Internacional de Objetos 
Educacionais é um exemplo de repositório educacional que pode auxiliar o professor a 
articular as novas tecnologias a seu plano de aula; otimizando assim as diversas 
disciplinas do currículo escolar. 
 Diante dos dados analisados observou-se que os professores não tinham 
conhecimentos sobre o BIOE; e que muitas vezes isso acontece por falta de 
divulgação.    Desse modo, espera-se que esse trabalho possa contribuir com essa 
ação de divulgação para que outros profissionais da área da Educação possam fazer 
uso dos recursos que o BIOE disponibiliza.   
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as potencialidades de Objetos de Aprendizagem (OA) 
no processo de ensinar e de aprender o conhecimento, em praticar, os saberes estatísticos na Educação 
Básica. Nesse sentido, as contribuições de trabalhos científicos das Tecnologias da Informação e 
Comunicação corroboraram teoricamente para o planejamento e a confecção do OA “Vem Aprender”, 
que, para o presente artigo, está voltado para os saberes estatísticos. O procedimento metodológico 
constituiu-se em três fases, as quais foram a pesquisa bibliográfica, a seleção e análise dos conteúdos 
para compor os OA e o desenvolvimento do protótipo. O desenvolvimento desse recurso educacional foi 
subsidiado pela metodologia INTERA, centrando nas questões pedagógicas, nas técnicas e no reuso do 
OA. A adoção desse OA nas práticas pedagógicas na Educação Básica poderá proporcionar um estudo 
dinâmico e eficaz na construção de conceitos estatísticos. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Tecnologias da Informação e Comunicação; Recursos educacionais digitais; “Vem 
Aprender”, Educação Estatística, Educação Matemática. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo 
de ensino e de aprendizagem pode trazer contribuições tanto para os alunos quanto 
para os professores. Os recursos educacionais digitais estimulam os alunos a 
desenvolverem habilidades intelectuais de pesquisa e investigação, pois o conteúdo 
não lhes é dado pronto, já que incentivam buscar informações sobre um assunto e 
relacioná-las com aquelas adquiridas em outros momentos e ainda promovem 
cooperação entre eles.  

Para o professor, as TIC auxiliam na obtenção rápida de informação sobre 
recursos educacionais, permite que sejam criadas situações de aprendizagens ricas, 
complexas, diversificadas, não fazendo com que todo o trabalho seja de 
responsabilidade do professor e, ainda, a possibilidade de interação com os alunos 
diferente daquela ocorrida nas aulas convencionais. 
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Em muitas disciplinas, a utilização das TIC pode auxiliar no desenvolvimento 
de habilidades intelectuais e desmistificar aprendizagem de um determinado 
conhecimento matemático como, por exemplo, os saberes estatísticos. Porém, existe 
certa carência de recursos educacionais digitais interativos para o ensino desta área 
do conhecimento, talvez, pelo fato de sua inclusão, como conteúdo curricular nas 
escolas brasileiras ser mais recente na Educação Básica (PAGAN, 2010). 

De acordo com Brignol (2004), o ensino da Estatísitica segue um modelo de 
ensino pautado em livros didáticos, com distribuição de conteúdos de forma linear e, a 
prática, na maioria das vezes, é feita com exercícios e exemplos, que normalmente 
são distantes da realidade e experiência do aluno e do professor. 

Assim, trabalhar tais conteúdos com auxílio de alguma tecnologia não tem sido 
uma tarefa fácil para muitos professores, pois, inúmeros são os desafios enfrentados 
por eles, desde a escassez dos recursos educacionais digitais, até as questões de 
metodologia relacionadas à inserção das TIC no processo de ensino e de 
aprendizagem na prática escolar. 

Uma possibilidade que vem sendo discutida, analisada e desenvolvida para o 
ensino da Estatística, que são os recursos educacionais digitais, denominados Objetos 
de Aprendizagem (OA).  

Os OA são recursos educacionais, suportados pelas tecnologias, que integram 
múltiplos mecanismos de informação interativa como áudio, vídeo ou texto. Como 
exemplos, podemos citar os softwares, simuladores, games, videoaulas etc. Além 
disso, os OA caracterizam-se pela disponibilização de um determinado conteúdo 
educacional disciplinar em pequenos trechos e pela possibilidade de reutilização em 
vários ambientes de aprendizagem (BARBOSA, 2014). Uma das principais funções 
educacionais dos OA “é tornar o processo de aprendizagem mais lúdico e interativo, 
facilitando a compreensão dos fenômenos estudados” (MONTEIRO at al., 2011, 
p.188). 

De fato, a utilização de OA, para auxiliar alunos professores no processo de 
ensino e de aprendizagem da disciplina de Estatística, apresenta-se como um recurso 
tecnológico eficaz. 

O presente artigo, objetiva apresentar o desenvolvimento de um protótipo de 
OA para o ensino da Estatísitica, utilizando a metodologia INTERA (BRAGA; 
PIMENTEL; DOTTA, 2013). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos o procedimento 

metodológico da pesquisa bibliográfica, o qual foi dividida em três Fases, a saber: para 
a Fase 1, o embasamento teórico; na Fase 2, utilizamos a metodologia de pesquisa 
exploratória, buscando a seleção e análise dos conteúdos da disciplina de Estatística 
para compor os OA; e, por fim, na Fase 3, o desenvolvimento de um protótipo 
constituído de OA. Vejamos: 

 
Fase 1: Levantamento bibliográfico  

Pesquisa bibliográfica sobre TIC aplicadas à Educação, recursos educacionais 
digitais, objetos de aprendizagem e metodologias de desenvolvimento de OA; 
 
Fase 2: Seleção e análise do conteúdo de Estatísitica e estruturação do OA; 
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O conteúdo selecionado para a implementação do OA foi “Medidas de 
tendência central”, objetivando de forma lúdica e interativa a compreensão dos 
conceitos de medidas de tendência central, por meio da média, moda e mediana. 

A estruturação do OA está pautada em três itens: 1) Caracterização do OA; 2) 
Reusabilidade do OA e, 3) Cenário de uso do OA. 

 

Fase 3: Protótipo do OA 

Protótipos são representações visuais de um produto que está sendo 
desenvolvido e testado. Assim, nesta pesquisa, utilizamos este tipo de representação 
para apresentar o OA “Vem Aprender”. 

O Objeto de Aprendizagem “Vem Aprender”, apresenta, na tela inicial, a 
nomeação do OA, bem como, as opções pelas quais o usuário poderá acessar. Nessa 
tela, o usuário poderá escolher a opção desejada, em seguida, o mesmo será 
direcionado para a página/opção/item correspondente. 

Nessa mesma tela, tem a opção “Aula”, o usuário terá acesso a diversos 
conteúdos, tais como: O que é Estatística (Conceito), Tipos de Gráficos (Gráficos), 
algumas informações curiosas envolvendo conhecimento estatístico (Curiosidades), a 
evolução dessa ciência (Linha do tempo) e, por último, as etapas do método de 
planejamento, coleta, crítica, apuração e exposição (Fases do Método Estatístico). 

Na opção “Jogos”, são apresentados quatro tipos de atividades/jogos, os quais 
se configuram como excelentes recursos tecnológicos para o processo de ensino e de 
aprendizagem.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da revisão bibliográfica, identificamos a importância da utilização das 
TIC no processo de ensino e de aprendizagem, especificamente, dos recursos 
educacionais digitais no estudo de saberes estatístico. Quanto aos OA, observamos 
que a tarefa de criação de um objeto de aprendizagem exige um trabalho colaborativo 
e multidisciplinar. Tão importante quanto o conhecimento sobre as metodologias e as 
ferramentas de desenvolvimento computacional, é ter noção de como ocorre a 
construção do conhecimento, é pensar como professor, como aluno e como 
desenvolvedor. 

A metodologia INTERA, utilizada para o planejamento e estruturação do OA 
“Vem Aprender”, aborda de forma adequada as questões pedagógicas, as técnicas e a 
de reuso de um objeto de aprendizagem, apresentando-se eficaz para o 
desenvolvimento de recurso educacional desse tipo. A prototipagem do OA “Vem 
Aprender”, apresentou vantagens, pois, foi possível a visualização prévia de como 
ficará o recurso finalizado, identificando antecipadamente erros e alterações 
necessárias e, ainda, auxiliou na verificação das funcionalidades e fluxo do software 
projetado. 
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CONCLUSÕES 

 

O objeto de aprendizagem “Vem Aprender” está sendo planejado e modelado 
para atender a disciplina de Matemática, em especial, o conteúdo de Estatística do 
Ensino Fundamental e Médio. A escolha pelo uso dos objetos de aprendizagem 
remete o aprendizado a uma transformação educacional. Espera-se que a inserção 
desse OA na prática pedagógica permita aos alunos serem mais participativos e 
interativos junto ao processo de aprender. 

Vale ainda acrescentar que a potencialidade desse OA será constatada 
efetivamente após sua aplicação e adoção como recurso didático e, além disso, não é 
restritivo nem ao nível de ensino quanto ao tema do saber proposto. 
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Resumo 
A grande expansão de cursos oferecidos na modalidade a Distância (EAD) é uma das principais 
características do contexto educacional da atualidade. Para que os cursos à distância sejam planejados e 
implementados é necessário o trabalho de uma Equipe Multidisciplinar. Este trabalho busca analisar a 
prática da gestão educacional na educação a distância (EaD) realizada pela Equipe multidisciplinar da 
UNIFEI em seus cursos de especialização a distância. A análise deste trabalho representa um exercício de 
reflexão para compreender as dificuldades e as estratégias adotadas pela Equipe Multidisciplinar e ações 
do designer instrucional no âmbito dessa modalidade. Como resultado, a análise traz, para a área de EaD, 
especificidades dos sistemas de gestão no contexto educacional e destaca alguns desafios e dificuldades 
enfrentadas por todos envolvidos por um dos curso de especialização da Unifei.  

Palavras-chave: Equipe multidisciplinar; gestão educacional; curso à distância 

Introdução 
 

A educação a distância no Brasil apoia-se no documento do Ministério da 
Educação “Referenciais de qualidade para educação a distância” que, entre outros 
pontos, destaca a importância do processo de gestão para o desenvolvimento de um 
bom sistema de educação a distância (Brasil, 2007). No entanto, são escassos os 
estudos e os textos sobre gestão da educação à distância (EaD).  A gestão 
educacional auxilia na compreensão do processo de ensino-aprendizagem na 
educação básica ou superior e, também, na educação presencial ou à distância. 

Os estudos sobre os sistemas de gestão são antigos, alguns deles anteriores 
à revolução industruial e tiveram como objeto de estudo os verbos: conceber/planejar, 
sistematizar/organiza, coordenar/dirigir e supervisionar/controlar e outros verbos da 
área. Na revolução industrial o processo de racionalização do trabalho teve como 
alvo outras esferas da sociedade que se apropriam dos estudos e/ou “avanços” da 
administração para melhor gerir fatores sociais e diversos outros. Tanto quanto 
outras instituições, a escola também buscou no modelo industrial uma sistematização 
do trabalho para garantir melhores resultados; isto é, também os gestores da 
educação (inclusive os da EaD) aproveitam dos conhecimentos ou estratégias 
administrativas resultantes de esforços dos pioneiros da administração. Entretanto, 
concebemos que as raízes da gestão educacional e, especificamente, a gestão da 
educação à distância, baseiam-se na teoria geral da administração consolidada no 
século XX. Os principais tipos de decisões: planejar, organizar, dirigir e controlar; e de 
recursos: instalações, espaço, tempo, dinheiro, informações e pessoas, estão 
claramente presentes na gestão da educação em geral e, particularmente, na gestão 
da EaD (Belloni, 2001; Mill, 2002) . Assim, todos os elementos envolvidos na gestão 
devem ser considerados e refletidos de maneira crítica, para assim perceber as 
consequências da escolha de cada tipo de gestão do ponto de vista não só da 
instituição e do consumidor (aluno), mas também dos profissionais envolvidos e nas 
suas condições de trabalho. 

O curso analisado, é ofertado desde 2014 pela Universidade Federal de Itajubá 
e apresentam um público diverso, que atua tanto em instituições públicas como 
particulares. Ele possue carga horária de 360 horas e tem 18 meses de duração. É 
realizados por meio do AVA Moodle e possui 5 pólos de apoio presencial, que estão 
situados no estado de São Paulo e Minas Gerais.  
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Em sua estrutura adiminstrativas de recursos, os cursos são mantidos pela 
UAB e na estrutura adiminstrativa de decisões, cada curso possui um coordenador, 
um revisor, coordenador de tutores e um tutor para cada turma de 30 a 50 alunos.  

Além disso, conta com o auxilio da equipe multidisciplinar composta por três  
designers instrucionais, dois analistas de sistema, uma técnica em assuntos 
educacionais e uma estagiária na área audiovisual, que auxilia no planejamento e 
implementação dos cursos a distância da universidade.  

Partindo da experiência cotidiana de gestão em cursos de educação à 
distância, o objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência apresentando 
as dificuldades e as estratégias utilizadas pela Equipe Multidisciplinar, em um dos 
cursos na modalidade EaD ofertados pela Universidade Federal de Itajubá(UNIFEI) 

 
Material e Métodos 
 

O curso em questão é oferecido em cinco polos nos estados de Minas Gerais e 
São Paulo. A coordenação do curso seleciona os professores com formação 
compatível ao da disciplina que será ministrada. Cada professor é responsável em 
preparar a disciplina selcionando textos, videos, e atividades práticas. Após a 
elaboração da disciplina devem encaminhar o planejamento para o designer 
instrucional que fará os apontamentos e sugestões de recursos e atividades na 
ferramenta “Mapa de atividades” para a análise do professor conteudista. Após a 
aprovação do mapa pelo professor conteudista, o revisor fará a revisão do material 
que será disposto no Amabiente Virtual de Aprendizagem(AVA). Destaca-se que 
alguns professores, mesmo atuando na modalidade EAD, não possuem destreza com 
as tecnologias e solicitam ajuda aos tutores, coordenadores de tutores e designer 
instrucional para a colocação das aulas no AVA Moodle; Outros professores, porém, 
preferem colocar as aulas no ambiente e se necessário recorre à equipe 
multidisciplinar em suas dúvidas. Entretanto, observa-se que desde o início do curso, 
há atraso no processo de implementação do curso, iniciando na elaboração da 
disciplina até o momento em que a aula é disponibilizada para o aluno. Este atraso 
gera um tumulto, sobrecarregando na maioria das vezes a Equipe Multidsicplinar. Para 
resolver este problema foram realizadas reuniões entre a coordenação do curso, 
revisores, coordenadores de tutores, tutores e designer instrucional do curso. A 
primeira reunião foi solicitada e realizada pelo designer instrucional, com a 
coordenação do curso, revisores e coordenadores de tutores para discutirem sobre os 
papéis de cada um no decorrer do curso, bem como o período para a realização das 
ações de cada um no curso. A segunda reunião foi conduzida pela coordenação do 
curso com todos so envolvidos no curso: professores, tutores, coordenador de tutores, 
revisor e designer instrucional para planejar uma organização de ações com prazos 
para que não haja tumulto e não sobrecarregue ninguém.  

 

 

Resultados e Discussão 
A partir das reuniões realizadas houve uma gestão de decisões: planejar, 

organizar, dirigir e controlar, o que possibilitou uma melhora de 60% na organização 
dos trabalhos e cumprimento das ações em tempo hábil para todos. Entretanto, um  
aspecto surgiu: havia uma dificuldade de uma boa parte de professores e tutores que 
desconheciam o processo de disponibilizar as atividades no AVA. Apesar de ter 
resolvido a organização e prazos anteriores a colocação da aula no AVA, o atraso 
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continuou pois, embora a Unifei já ofereceu curso de formação para o Moodle, não foi 
suficiente para o manuseio com o AVA, o que ainda causou um sobrecarregamento 
de trabalho para a Equipe Multidisciplinar. 

 

Conclusão 
  

Embora tenha sido resolvido o problema inicial, dos prazos e ações de cada 
um do curso, ainda há muitas dificuldades de professores e tutores nas atividades 
técnicas e tecnológicas. A dinâmica acelerada e o redimensionamento espaço-
temporal das atividades da EaD e a diversidade das relações sociotécnicas e dos 
fluxos de informações e materiais fazem da gestão da EaD uma função singular– o 
que exige do coordenador habilidades especiais, com ações realizadas em condições 
desfavoráveis. Mesmo com boas condições de trabalho e disponibilidade de recursos 
(humanos, materiais e tecnológicos), os coordenadores de cursos à distância têm 
encontrado dificuldades ou entraves. Mesmo assim, o coordenador precisa 
gerir,orientar e coordenar toda a equipe no sentido da qualidade que se deseja para o 
curso. Há, portanto a necessidade de formar e orientar esses professores e tutores 
para as ferramentas do AVA Moodle, que será planejado e aplicado pela Equipe 
Multidisciplinar.  
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Resumo 
Este trabalho está centrado no estudo e implementação de uma aplicação para a televisão digital 
interativa no contexto do Canal da Cidadania. Trata-se da aplicação Alf@betizando, que tem por objetivo 
permitir a crianças em fase inicial de alfabetização realizar ações simples na direção da formação das 
primeiras palavras em língua portuguesa. Para o desenvolvimento da aplicação, tecnologias modernas de 
construção de sistemas interativos, como é o caso das plataformas JavaFX e BluTV, foram investigadas e 
utilizadas. De forma complementar, a plataforma BluTV. Testes de usabilidade foram realizados com 
telespectadores para verificar as funcionalidades da aplicação e também sua adequação aos propósitos 
do Canal da Cidadania. 
Palavras-chave: Televisão digital interativa, canal da cidadania, usabilidade. 
 
Introdução 

Este trabalho está centrado no desenvolvimento de uma aplicação para o 
ambiente inserido no contexto do Canal da Cidadania, de acordo com a portaria nº 
189, de 24 março de 2010, do Ministério das Comunicações, com enfoque no seu 
artigo 3º, que diz “promover a universalização dos direitos à informação, comunicação, 
educação e cultura, bem como a outros direitos humanos e sociais”. A aplicação 
Alf@betizando visa auxiliar crianças em fase de alfabetização no desenvolvimento da 
leitura e escrita, formando suas primeiras palavras utilizando o televisor e o controle 
remoto como plataforma básica (BRASIL, 2010). 

Com o surgimento do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 
(SBTVD-T) e das possibilidades de interatividade, surgiu também a necessidade de 
desenvolvimento de aplicações para atender a uma vasta gama de serviços que 
podem ser demandados pelos telespectadores. Porém, por se tratar de um novo 
paradigma no contexto das Tecnologias de Informação e Comunicação, a construção 
de aplicações para a Televisão Digital Interativa ainda é um desafio considerável, o 
que exige investimentos em pesquisa e inovação. 

 
Material e métodos 

Em 25 de março de 2010, foi publicada no Diário Oficial da União uma portaria 
do Ministério das Comunicações com as diretrizes para o funcionamento do Canal da 
Cidadania, previsto em decreto presidencial sobre a implantação do SBTVD-T. O 
Canal da Cidadania é um dos quatro canais que a União poderá explorar no serviço de 
radiodifusão de sons e imagens em tecnologia digital. 

No contexto do SBTVD-T, a interatividade é possível através da camada de 
software de middleware, denominada Ginga, que oferece suporte ao desenvolvimento 
de aplicações interativas através do ambiente Ginga-J, tendo as seguintes premissas 
básicas: a) o televisor como terminal de acesso básico às aplicações interativas; b) o 
controle remoto como dispositivo central para interação do telespectador; c) a 
identificação automática das características do terminal de acesso do telespectador no 
que se refere aos recursos (memória, disco e interfaces de comunicação) disponíveis 
para exploração do canal de retorno (MELONI, 2007). 

No contexto em que este trabalho está inserido, uma plataforma, denominada 
BluTV (Bringing All Users to the Television), desenvolvida pelo Laboratório de 
Televisão Digital Interativa da PUC Minas, oferece as funcionalidades de um 
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componente de gerenciamento de middleware em um set-top box, viabilizando o 
desenvolvimento de aplicações para o telespectador (SANTOS, JR; 2012). 
 De forma complementar, a tecnologia JavaFX possibilita a criação de 
aplicações ricas que disponibilizem interfaces sofisticadas ao telespectador, 
independentemente do tipo de televisor por ele utilizado (PREMKUMAR; MOHAN, 
2010). 
 
Resultados e discussão 

A aplicação Alf@betizando consiste de um serviço para apoiar crianças, jovens 
e adultos no processo de alfabetização. Segundo pesquisas do Ministério da 
Educação e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do 
Programa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD, 2013), existem no Brasil 16 
milhões de analfabetos, pessoas que não conseguem sequer escrever um bilhete. Já 
os que não chegaram a concluir a 4ª série do ensino fundamental I, somam 33 
milhões, concentrados em 50% nas regiões norte e nordeste do país. Utilizando 
apenas o controle remoto e elementos gráficos de sinalização, o telespectador poderá, 
de forma intuitiva, conhecer as letras do alfabeto, reconhecer/formar palavras e 
expressões, aprendendo de forma lúdica.  

A aplicação utiliza-se apenas dos botões do controle remoto. O uso da 
aplicação se dá em quatro diferentes níveis de dificuldade (Figura 1): a) palavras 
dissílabas; b) palavras trissílabas; c) palavras polissílabas; d) dígrafos. 

O design sugerido da aplicação remete a uma sala de aula, além de artes 
gráficas que estimulam a compreensão do alfabeto, a fim de prender a atenção do 
usuário. Os botões de cores do controle remoto permitem a navegação entre níveis e 
ações; de forma complementar, as teclas direcionais do controle remoto permitem a 
movimentação pelo teclado; por fim, a tecla OK permite confirmar toda e qualquer 
ação selecionada pelo telespectador.  

Em todos os níveis são fornecidas dicas que auxiliam o telespectador na 
compreensão do conteúdo. No teclado virtual exibido na tela do televisor, pode-se 
perceber o forte relacionamento entre as letras do alfabeto e ícones de objetos que 
tem a sua escrita iniciada por uma dessas letras, facilitando o reconhecimento das 
mesmas (Figura 2). 

Testes de usabilidade tem sido realizados para verificar as funcionalidades e 
também os aspectos de design da aplicação. Seus resultados serão discutidos em 
trabalhos futuros. 

 
Conclusões 

O Canal da Cidadania visa prover amplo acesso à informação em meio digital. 
Sua implementação é considerada fundamental na direção da Sociedade da 
Informação, tendo em vista a grande cobertura que o sistema de televisão e os 
televisores tem em todo o território nacional. 

A aplicação Alf@betizando é um dos exemplos de serviços que podem ser 
prestados ao telespectador num ambiente de Televisão Digital Interativa, apesar dos 
desafios de se construir aplicações no contexto de um paradigma novo para 
interatividade, considerando-se que, durante décadas, o televisor foi visto tão somente 
como um aparelho audiovisual, com o qual não era possível qualquer tipo de 
interatividade. 
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Figuras 

 

  Figura 1 – Tela inicial da aplicação Alf@betizando (elaborado pelos autores) 

 

Figura 2 – Telas da aplicação Alf@betizando após a interação do telespectador  

(elaborado pelos autores)
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Resumo 
Este trabalho se propôs a desenvolver um aplicativo integrado ao  Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) Moodle para melhorar o processo de avaliação da disciplina Estágio Hospitalar, do curso de 
Medicina Veterinária da Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS). Para isto, contou com o 
apoio do Núcleo de Educação a Distância da Unifenas (NED). O aplicativo desenvolvido, nomeado 
EstagioVet, permite controlar a entrada e saída diárias do aluno no referido estágio, determinando o 
tempo de permanência do mesmo. A disponibilização e gerenciamento de atividades avaliativas online, 
disponibilizadas no Moodle, referentes aos conhecimentos adquiridos, produzem informações utilizadas 
nos relatórios fornecidos pelo aplicativo.  Estas atividades  complementam o processo de avaliação. O 
aplicativo gera relatórios de acompanhamento de presença e atividades desenvolvidas, o que aprimora o 
processo de avaliação. 

Palavras-chave: Moodle; Avaliação;TIC . 

 

Introdução 
 Araújo e Marquesi apud LITTO, Frederic M.; FORMIGA, Marcos (2009), 
destacam que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) e os Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVA´s) permitem vivenciar experiências nas mais 
diferentes atividades pedagógicas no contexto presencial ou virtual. Identificar objetos 
e funcionalidades que se apliquem a situações específicas se constitui em um grande 
desafio. 

 Um AVA de grande aceitação é o Moodle, uma plataforma de aprendizagem 
projetada para fornecer a educadores, administradores e alunos um único sistema 
robusto, seguro e integrado para criar ambientes de aprendizagem personalizados 
(MOODLE.ORG). 

Na disciplina de Estágio Hospitalar do curso de Medicina Veterinária, na 
Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas), a avaliação é realizada pelo 
professor responsável considerando as horas de permanência dos alunos no estágio e 
seu desempenho nas atividades. Esta avaliação, na forma original utilizava-se de  
fichas que, geralmente, eram preenchidas no final de cada semestre, o que gerava, 
muitas vezes,  a probabilidade de inconsistência no processo de avaliação. 

 Para mudar este panorama, a Coordenação do curso de Medicina Veterinária e 
o Núcleo de Educação a Distância da Unifenas (NED), viram a possibilidade de 
utilização do AVA na melhoria do processo avaliativo da citada disciplina. 

 Este trabalho se propõe a: 

• Criar um aplicativo que permita ao aluno registrar a sua entrada e saída, 
diariamente, no estágio para controle das suas  horas de permanência; 

• Facilitar a verificação da aprendizagem, através de atividades online; 
• Permitir que o aluno verifique o cômputo de suas horas de estágio, 

durante todo o período; 
• Gerar, ao final do semestre, relatórios de aprovados e reprovados. 
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Material e Métodos 

 Para o controle dos registros de entrada e saída do estágio foi criado um 
aplicativo, chamado EstagioVet, integrado ao AVA Moodle, desenvolvido pelo NED  
para uso do curso de Medicina Veterinária na disciplina de Estágio Hospitalar que 
atende, aproximadamente, 200 alunos. O aplicativo disponibiliza uma página para o 
registro de entrada e saída dos alunos. 

 No desenvolvimento do EstagioVet foram utilizadas a linguagem de 
programação PHP, uma linguagem de script de código aberto voltada para o 
desenvolvimento de conteúdo dinâmico para páginas na internet (MELO, Alexandre 
Altair de; NASCIMENTO, Mauricio G. F., 2007). Para o armazenamento de dados foi 
utilizado SQL Server 2008, banco de dados da Microsoft. 

Na entrada da clínica, estão disponíveis computadores para acesso ao 
aplicativo pelos alunos. 

Na plataforma Moodle da Unifenas foram criadas quatro disciplinas: Estágio 
Hospitalar I, II, III e IV para atender aos diferentes períodos. Nelas, os professores 
criam e disponibilizam atividades (questionários e ou tarefas) semanais que abordam 
situações vivenciadas no estágio. No começo de cada semana os alunos realizam, 
online,  a atividade que se refere aos acontecimentos da semana anterior.  

Resultados e Discussão 
 A utilização do EstagioVet possibilitou computar os horários de entrada e 
saída dos alunos no estágio, conforme pode ser visto na Figura 1. 

A Figura 2 mostra as notas dos questionários disponibilizados no AVA Moodle. 

O controle de entrada e saída de cada aluno permite acompanhar a  evolução 
do  seu tempo de permanência, bem como . identificar o seu tempo diário de 
dedicação à disciplina. As atividades realizadas no Moodle possibilitaram uma 
avaliação mais coerente e eficiente da disciplina de estágio, como pode ser visto na 
Figura 3. 

Além da página de registro de entrada e saída, o aplicativo dispõe de diversas 
outras funções de gerenciamento, como: cadastro de setores do estágio; criação de  
grupos de alunos; associação entre  datas de cada setor e grupos; geração de  
relatórios de horas cumpridas por aluno ou setor; lista de alunos aprovados e 
reprovados. O aluno, também, acessa o EstagioVet para visualizar as horas 
cumpridas e as notas das atividades em tempo real, através de um link na disciplina 
do seu estágio, no Moodle. 

 

Conclusão 
Com a utilização deste aplicativo foi possível melhorar os critérios de avaliação 

da disciplina de estágio hospitalar, bem como, ter um controle rígido sobre os horários 
que cada aluno realiza seu estágio. 
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Figura 1 – Registros de entrada e saída 

 
Figura 2 – Questionários realizados 

 
Figura 3 – Relatório de acompanhamento do estágio
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Resumo 
A tecnologia está cada vez mais presente em diversas áreas, principalmente na Educação. Porém poucas 
vezes todo o seu potencial é utilizado e os professores, principalmente de Química, encontram certas 
dificuldades para selecionar recursos que possam ser utilizados em sala de aula. Pensando nisso, nesse 
trabalho foi desenvolvido, através de uma busca sistemática de sites e jogos, um catálogo com  os 
melhores jogos digitais para o Ensino de Química. 
 
Palavras-chave: Jogos digitais, química, educação. 
 
Introdução 

A tecnologia está presente em diversas áreas atualmente. Muitos setores são 
afetados bruscamente pelo avanço tecnológico, mudando, assim, o modo como as 
atividades dentro desses setores são realizadas e melhorando, consequentemente, a 
qualidade alcançada. Um dos principais setores afetados por todo o avanço 
tecnológico é o da Educação. Nas escolas, muitas vezes não se encontra um 
aproveitamento de todo o potencial que a tecnologia pode dispor, especialmente para 
um melhor engajamento e compreensão das disciplinas ministradas em sala de aula. 

O ensino de Química encontra alguns problemas, tais como: a dificuldade 
enfrentada pelo professor em captar e manter a atenção dos alunos em seus 
conteúdos e o escasso número de recursos disponíveis, fazendo com que os alunos 
não consigam assimilar o conteúdo com o dia-a-dia , deixando-os desinteressados 
pela disciplina.  

Tendo em mente essas dificuldades, nesse trabalho foi desenvolvido um 
catálogo de jogos digitais para o ensino de Química, visando a motivação dos alunos 
para que aprendam de forma diferenciada e descontraída, fixando e compreendendo 
melhor o conteúdo abordado na mesma. 

 
Material e métodos 

Com o atual avanço da globalização, a tecnologia está cada vez mais presente 
no cotidiano, através, principalmente, dos computadores e internet. Segundo Levy 
(1999) a tecnologia é um conjunto de todos os recursos empregados na produção e 
comercialização de bens e serviços. No caso da educação, esses recursos podem 
contribuir para uma melhor aprendizagem dos alunos.  
Pensando nessa contribuição, desde 1984 com a criação do Educom, o Ministério da 
Educação tem desenvolvido e mantido diversos outros projetos de inserção de 
tecnologias nas escolas, como o Proinfo e o Informática para Todos. 

De acordo com Rieder e Brancher (2004) é relevante integrar a tecnologia ao 
processo de ensino-aprendizagem do jovem, de maneira equilibrada e coerente, 
observando os aspectos benéficos e úteis do computador. Pensando nisso, novas 
estratégias estão sendo utilizadas durante as aulas, tais como o uso de laboratórios, 
recursos audiovisuais e jogos digitais. 

Com a riqueza dos jogos e o poder de atração dos computadores, temos os 
jogos educacionais digitais, onde os alunos trabalharão suas  habilidades e  
conhecimentos de forma lúdica e prazerosa. Segundo Moratori (2003) os  jogos 
tornam-se uma ferramenta ideal de aprendizagem, pois além de incentivar os 
discentes, o professor deixa de ser apenas um transmissor e passa a ser um condutor, 
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estimulador e avaliador da aprendizagem, e consequentemente, acaba tornando suas 
aulas mais dinâmicas sem perder o foco da disciplina. 

Para a concretização desse trabalho foi realizada, em diversos sites, uma 
busca sistemática de jogos digitais que abordem o conteúdo de Química. A cada jogo 
encontrado o  conteúdo e a forma de abordagem do mesmo eram analisados.  

A partir do processo de análise foi possível criar um catálogo com os melhores 
jogos encontrados, selecionando apenas os que pudessem ajudar de forma 
significativa no aprendizado dos alunos. 
 
Resultados e discussão 

Durante a pesquisa foram encontrados diversos jogos que diziam ser sobre o 
tema “Química”, mas não eram propriamente relacionados ao tema, pois continham 
apenas uma personagem referente à disciplina em questão, como por exemplo um 
átomo de carbono ou um elemento químico qualquer, que deveria realizar atividades 
familiares em jogos digitais, como sair de um labirinto e chegar à recompensa no fim. 
Dessa forma, diversos jogos foram descartados, pois não ajudavam o aluno na 
questão de testar propriamente seus conhecimentos e garantir um bom 
aproveitamento do conteúdo aprendido durante as aulas ministradas da disciplina.  

A partir dessa seleção, foi possível a criação do Catálogo disponível no link 
https://goo.gl/r2yrbq , onde cada jogo tem sua matéria abordada e um link direto para 
acesso ao mesmo.  

 
Conclusões 

Encontrar jogos relacionados à disciplina de Química, aplicada no ensino 
médio, mostrou-se uma tarefa difícil, principalmente jogos que possam ser aplicados 
dentro da sala de aula e façam uma real diferença no aprendizado dos alunos. Muitos 
jogos se dizem relacionados aos conteúdos apenas por incluir uma personagem que 
está relacionada ao mesmo, como por exemplo, ajudar um elemento químico ou um 
átomo a percorrer certo trajeto ou sair de um labirinto, o que proporciona apenas 
divertimento para quem joga, mas não equivale a um real teste de conhecimento sobre 
determinada área da disciplina ou um aprendizado com a relação jogo-aluno. 

Ainda é necessário um grande desenvolvimento nessa área através da criação 
de jogos e atividades que possibilitem aos alunos testarem os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula e que também possam aprender com os mesmos. São 
escassos os jogos que possuem tais qualidades e principalmente utilizem a língua 
portuguesa, o que dificulta ainda mais a aplicação durante as aulas. Com o 
desenvolvimento de jogos que possuam tais características passaríamos a ter aulas 
menos cansativas e mais motivantes aos alunos, de forma que o professor conseguiria 
ter uma maior atenção dos mesmos para a matéria e também melhorar a forma de 
abordagem e ensino , até mesmo dos conteúdos mais complexos, tornando as aulas 
mais próximas da realidade dos alunos, melhorando assim, o rendimento dos 
mesmos. 
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Resumo 
Com o uso cada vez maior das tecnologias pela sociedade, elas vem ganhando espaço nas salas 
de aula, dentre elas o computador interativo e lousa digital é um exemplo. O artigo pretende 
investigar  o nível de conhecimento dos professores sobre a lousa digital e futuramente capacitá-
los para que possam utilizar a lousa digital em sala de aula. 
Palavras chaves: lousa digital interativa,educação. 
 
Introdução 
 Com o avanço tecnológico, a mudança no contexto escolar é necessária, uma 
vez que a nova geração de alunos não teme investigar, experimentar e descobrir os 
recursos que a tecnologia oferece. Como recurso tecnológico e pedagógico, a lousa 
digital é capaz de tornar as aulas mais dinâmicas, tendo uma participação mais 
interativa e significativa, por meio de uma linguagem audiovisual no processo de 
ensino e aprendizagem. 
 A primeira lousa digital foi apresentada pela empresa Smart em 1991. A lousa 
digital funciona como uma tela de computador gigante ao projetar-se a imagem do 
computador para o quadro, por um projetor externo. Existem dois tipos de lousa 
digital: a lousa digital com projeção frontal e a lousa digital com projeção traseira. A 
lousa com projeção frontal, onde o projetor fica a frente do quadro e a lousa com 
projeção traseira, onde o projetor fica atrás do quadro. 
 Em alguns modelos de lousas digitais, é possível interagir com o próprio 
dedo, com uma caneta especifica ou com qualquer outro objeto. Pode-se escrever, 
fazer anotações em imagens projetadas, ou seja, interagir com ela da mesma forma 
que se interagem com o computador, mas sem precisar ir até o computador para 
fazer isso. Existem lousas de diversos tamanhos, normalmente são de 70 polegadas. 
Cada lousa digital costuma possuir um ou mais softwares que auxiliam no seu 
manuseio e esses softwares são parecidos em suas funcionalidades de acordo com 
a marca, modelo e fabricante. 

Recentemente, o IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho recebeu 60 
computadores interativos do Ministério da Educação, através do programa Nacional 
de Tecnologia Educacional, um programa ligado ao FNDE, a fim de oferecer as 
escolas estratégias de ensino-aprendizagem mais dinâmicas. Mas foi adquirido 
somente os equipamentos ficando de responsabilidade dos professores aprenderem 
a utilizar o equipamento. 

“Há cerca de uma década os professores se espantavam com a chegada dos 
computadores à escola. Depois foi o projetor multimídia e a internet e mais 
recentemente os aparelhos móveis (smartphones, tablets, netbooks e notebooks). 
Agora é a vez da lousa digital interativa.” (Antônio,2012a). O primeiro contato com 
uma cousa digital causa certo espanto. Isso ocorre, pois as escolas investem no 
equipamento, mas esquecem de investir capacitação de uso do equipamento. 
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 A lousa digital serve para facilitar o trabalho dos professores, melhorando o 
que eles já faziam com as lousas comuns e incorporando o uso da internet e de 
novas práticas pedagógicas mais interativas, eficazes e atrativas para os alunos. 
Contudo, é importante lembrar que a lousa se trata apenas de um recurso e a 
capacitação do professor, assim como o domínio do conhecimento é fundamental 
para uma aplicação eficaz do recurso. 
 Este artigo relata um estudo de caso do uso do computador interativo no 
IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho, promovendo a estruturação de um 
treinamento adequado para os professores e expondo como a lousa digital pode ser 
utilizada em sala de aula, tornando as aulas mais interativas e atrativas para os 
alunos.  
 
Materiais e Métodos 
 Inicialmente foi aplicado um questionário para obtenção  do nível de 
conhecimento dos professores do IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho sobre a 
lousa digital. O questionário foi desenvolvido em uma aplicação do Google, o 
Google Drive Formulários, em que foi passado via e-mail o questionário para que os 
professores respondessem.  
 Foi feito um estudo investigativo sobre as funcionalidades do computador 
interativo, onde foram testadas todas as funções e aplicativos da ferramenta. O 
computador interativo contém um teclado, mouse, portas USB, rede wireless e rede 
PLC, unidade leitora de DVD, um sensor para a lousa digital, duas canetas para 
lousa e um projetor multimídia. 
 Em relação a especificações de software, o computador vem com o sistema 
operacional Linux Ubuntu, com aplicações multimídias para reprodução de vídeos e 
áudio, gravação de discos e mixer de som. Possui também um navegador web, 
aplicação de edição e visualização de imagens, editores de planilhas, apresentação 
e textos e visualizador de documentos.  
 Possui também aplicações para ensinos diversos, como: o KAlgebra, que 
oferece diversas funcionalidades que permitem ao usuário efetuar diversos tipos de 
operações matemáticas; O KAlzium, que fornece vários tipos de informação sobre a 
Tabela Periódica dos Elementos e  um editor molecular que permite ver e editar 
moléculas; O Marble, que é um atlas geográfico e um globo virtual em que se 
encontra a possibilidade de explorar rapidamente outros lugares no nosso planeta 
Terra. Nele se consegue procurar endereços, criar mapas, medir distâncias e obter 
informações detalhadas sobre os lugares. 
 O aplicativo da lousa digital é a ferramenta principal deste dispositivo, as 
ações feitas no computador podem ser realizadas com o toque da caneta da lousa. 
Na aplicação  é possível realizar diversas funções, como escrever a mão livre, 
desenhar, fazer formas geometricas, realçar e inserir textos, trocar o plano de fundo 
da tela, inserir imagens. Também é possivel capturar a imagem que está na tela e 
tambem gravar as ações realizadas na tela. O arquivo gerado pela aplicação da 
lousa pode ser salvo em .pdf ou na propria extensão da aplicação que é .mint. 
 Para incremento das aulas e complemento das opções de ferramentas, os 
professores podem utilizar o Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem, um 
repositório de objetos educacionais de acesso público em vários formatos e níveis 
de ensino. 
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 A partir do conhecimento adquirido foram iniciadas as etapas de oferta do 
curso. Foi proposto um curso com duração de 4 horas, para introduzir os 
professores do IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho na utilização do Computador 
interativo e lousa digital. Foram realizadas duas pesquisas (questionários) para 
conhecer o perfil do grupo, assim como estabelecer os melhores dias e turnos para 
o curso.  
Resultados e Discussões 
 Foi realizado uma pesquisa para obter o nível de conhecimento dos 
professores sobre a lousa digital através de um questionário. Foram entrevistados 
45 professores do IFSULDEMINAS - Câmpus Muzambinho. 
 Com a pesquisa obtemos informações de que todos os professores gostam 
de utilizar as ferramentas multimídias em sala de aula. E que 91% dos professores 
percebem um maior interesse dos alunos quando se utiliza ferramentas multimídias, 
mas 33% dos professores encontram dificuldades na sua utilização. 
 Dos professores, 29% já tiveram algum contato com a lousa digital, em que 
62% encontraram alguma dificuldade na sua utilização, sendo apenas um professor 
que havia passado por treinamento. A dificuldade na utilização da lousa digital foi 
justificada pelo fato de não saberem o que fazer com a lousa e como funciona.  
 Posteriormente foi realizado um segundo questionário visando verificar os 
melhores dias e turnos em que os professores estariam disponíveis para o curso. 
Com isso foram formadas duas turmas, uma com 14 professores e outra com 10 
professores. Mesmo com uma flexibilidade nas opções de dias e turnos para o 
curso, a participação foi baixa, tendo em vista o total de docentes da instituição 
(aproximadamente 110 docentes).  
 
Conclusão  
 A necessidade dos professores em capacitar para o uso de tecnologias em 
sala de aula é evidente. O curso oferecido foi importante para os professores 
participantes, que julgaram o mesmo válido para a capacitação do professor. Novas 
formas, com dias e turnos distintos serão importantes para uma maior busca de 
professores. Contudo, um interesse maior por parte dos professores é notório. O 
apoio institucional de forma a promover políticas de capacitação também podem 
colaborar consideravelmente. 
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Resumo 
O uso da TV Digital Interativa (TVDI) pode contribuir com processo de ensino-aprendizagem. Este estudo 
teve como objetivo analisar a implantação do projeto experimental desta TV pelo MEC. Foram 
pesquisadas duas escolas no estado de Goiás. Em ambas a TV foi utilizada por pouco tempo, houve 
vários problemas com o uso, embora o recurso de interatividade tenha mostrado como boa possibilidade 
para uso educativo. 

 
Palavras-Chave: TV Escola Digital Interativa, SBTVD-T, ensino-aprendizagem 

 

Introdução 

Os meios de comunicação podem desempenhar importante papel na educação 
desde que utilizados de forma adequada. Recentemente deparamos com o surgimento 
da TV Digital terrestre no Brasil. Esta nova TV poderá abrir grandes perspectivas para 
a inclusão social, digital e muitas possibilidades para a educação. O uso da TV Digital 
não irá resolver os problemas da educação, mas, se sua aplicação for bem planejada, 
poderá colaborar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo dados do IBGE, a televisão está presente em mais de 96% das 
residências brasileiras, isso significa que está em aproximadamente 56 milhões de 
domicílios. Há mais de 50 anos os sinais da televisão aberta, que permitem o acesso 
gratuito dos telespectadores às programações das emissoras, são transmitidos no 
padrão analógico. O avanço da tecnologia permitiu o uso digital do sinal, o que 
possibilita apresentar conteúdos audiovisuais com maior qualidade na imagem e no 
áudio, além de possibilitar o tráfego de dados que pode acontecer através de um canal 
de retorno, o que proporcionará a interatividade com a TV. 

O Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) fará a transição 
das transmissões com sinal analógico para o sinal digital, o que permitirá a recepção 
de imagens em alta definição, com som de alta qualidade, interatividade e serviços até 
então não disponíveis. 

O uso da TV Digital (TVD) poderá realizar no país uma democratização do 
acesso à informação e contribuir para o processo de inclusão digital. Para utilização 
desta nova tecnologia, os usuários não terão que adquirir novos aparelhos TV para ter 
acesso à programação, pois poderão fazer uso de um aparelho conversor, chamado 
de set-top-box. Este equipamento irá receber os sinais digitais, de áudio e vídeo, e 
fará a conversão para um formato compatível com os aparelhos de TVs analógicos. 

 

Material e Métodos 
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Os princípios metodológicos estão classificados e descritos, segundo 
definições de Souza; Fialho; Otani (2007). 

Essa pesquisa classifica-se como uma pesquisa acadêmica. A coleta de dados 
foi realizada por uma pesquisa documental direta e também indireta com fontes 
secundárias, que consiste em todo trabalho que se baseia em outro. Tem como 
característica o fato de não produzir uma informação original, mas sobre ela trabalhar, 
procedendo a análise, ampliação, comparação, etc. 

A natureza da pesquisa é básica, pois visou à geração de conhecimento, e não 
resultou em um produto de aplicação direta para atendimento de necessidades 
humanas. Os objetivos da pesquisa são de ordem descritiva, pois conforme Gil (2002), 
“a pesquisa descritiva apresenta as características de determinada população, 
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. A pesquisa assumiu uma 
abordagem qualitativa que segundo Menga (1986 apud LAKATOS; MARCONI, 2006, 
p. 18) diz que o estudo qualitativo “é o que se desenvolve numa situação natural; é 
rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de 
forma complexa e contextualizada.” 

O levantamento de dados foi realizado pelo estudo de campo, que buscou por 
meio de entrevistas e aplicação de questionários, dados para explicar e interpretar o 
resultado. O desenvolvimento deste trabalho também foi apoiado em um levantamento 
bibliográfico para buscar embasamento, nortear e concluir a pesquisa.  

Esta pesquisa inicia por fazer um estudo da utilização dos meios de 
comunicação na educação. O foco principal do estudo foi analisar a utilização da 
interatividade com a TV Digital no processo de ensino-aprendizagem. 

A utilização da TVD na educação brasileira ainda é pouco explorada. Para 
realizar esta pesquisa utilizamos informações sobre a implantação do projeto 
experimental da TV Escola Digital Interativa (TVEDI). Este foi uma iniciativa do MEC 
implantado em 2003 em 30 escolas públicas brasileiras, para estabelecer um avanço 
tecnológico na TV Escola (TVE). O projeto não foi adiante, tendo funcionado poucos 
meses e depois houve uma ruptura no mesmo. 

A pesquisa foi realizada em duas escolas estaduais de ensino fundamental e 
médio na cidade Anápolis no Estado de Goiás. Estas escolas participaram da 
implantação do projeto experimental da TV Escola Digital Interativa (TVEDI). 

Para realização da presente pesquisa foram aplicados dois tipos de 
questionários: um aplicado aos professores que utilizaram a TVEDI e outro para a 
direção da escola. Foram entrevistados cinco professores de áreas de conhecimento 
diversas, que atuam no ensino fundamental e médio. O projeto experimental da TVEDI 
veicularia quatro horas de programação diária. O grande diferencial no projeto foi a 
interatividade e a maior flexibilidade com a gravação dos conteúdos, possibilitava que 
os mesmos pudessem ficar armazenados por até uma semana no próprio set-top-box, 
este que era dotado de um Hard Disk (HD) para o armazenamento dos conteúdos 
televisivos. 

 

Resultados e Discussão 
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No contexto educacional muitas são as possibilidades para explorar o uso da 
TVDI. Cursos à distância, conteúdos educacionais, programas educacionais, são 
apenas algumas das opções que poderão ser oferecidas com o uso da TVDI.  

A relevância deste tema motivou a elaboração desta pesquisa. As 
possibilidades do uso da interatividade com a TV Digital no meio educacional poderá 
oferecer ganhos no processo de ensino-aprendizagem. Se a utilização acontecer de 
forma séria e responsável poderá representar um grande avanço dentro do contexto 
educacional. 

As duas escolas pesquisadas participaram da capacitação para o uso da 
TVEDI. A capacitação foi realizada em tele salas com apenas 4 encontros presencias 
e algumas atividades à distância. A capacitação apresentou apenas um caráter 
informativo. Foram utilizados para a capacitação: material impresso, vídeos e TV. O 
acompanhamento do curso foi realizado de forma presencial e à distância, foram 
apresentadas algumas dificuldades na capacitação dos professores. 

Os participantes citaram algumas dificuldades em relação ao curso de 
capacitação: os equipamentos que foram utilizados para realização do módulo à 
distância estavam ultrapassados e isto dificultou o acesso a alguns conteúdos do 
curso; os professores não apresentaram envolvimento; o material utilizado não foi 
satisfatório e a infra-estrutura inadequada; foi apontada também a falta de organização 
no desenvolvimento da capacitação, mas, a principal dificuldade apresentada, foi em 
relação ao funcionamento da TVEDI. 

Durante a capacitação houve a execução de um projeto piloto. Este 
apresentava apenas um conteúdo gravado sobre trabalhos de Guimarães Rosa. Esse 
programa foi utilizado como estudo complementar na disciplina de literatura. 

Foi constatado que faltou uma capacitação mais planejada e efetiva, o que 
também refletiu na prática dos professores.  

Após a capacitação verificou-se que as escolas não possuíam um 
planejamento padrão para a utilização da TVEDI. Em uma escola os professores 
definiram qual era o objetivo do uso da TVEDI na sala de aula e na outra escola foi a 
direção que definiu o objetivo do uso. O uso não esteve articulado com projetos 
pedagógicos nas escolas. 

Em relação às dificuldades encontradas para a utilização da TVEDI, os itens 
sinalizados por professores e direção foram: dificuldade com a gravação dos 
programas, estrutura física inadequada, dificuldades operacionais e dificuldades 
técnicas. Por várias vezes os professores tinham que deslocar da escola para obter 
suporte técnico no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE). 

Devido ao fato da TVEDI ter funcionado como um projeto experimental e ter 
ocorrido vários problemas, o uso deste recurso nas escolas em que foi realizada a 
pesquisa aconteceu por pouco tempo e foi utilizada por poucos professores. Alguns 
alunos que participaram dos poucos projetos com o uso da TVEDI haviam se 
formados, enquanto outros mudaram para outras escolas, de forma que não foi 
possível fazer nenhum levantamento de dados com os mesmos. Os dados levantados 
relacionados ao aprendizado e interesse dos alunos foram baseados nas respostas 
dos professores que utilizam o recurso. Foi questionado com relação ao interesse, 
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envolvimento e aprendizado dos alunos. Ao serem questionados sobre o recurso de 
interatividade da TVEDI, os professores responderam que foi o grande diferencial em 
relação a TVE convencional e que os alunos e professores utilizaram o recurso com 
muito interesse e com bons resultados. Com o uso da interatividade os alunos tiveram 
oportunidade de utilizar o material áudio visual e também o conteúdo expandido sobre 
a programação. Os professores consideraram as possibilidades de aprendizado da 
TVEDI maiores quando comparado com a TVE convencional. A flexibilidade para 
utilizar os conteúdos era maior e os alunos podiam voltar várias vezes ao conteúdo e 
as informações complementares para sanar dúvidas ou reforçar o aprendizado dos 
conceitos apresentados. 

 

Conclusão 

A TVEDI foi pouco utilizada no âmbito escolar, o que fez com que o campo de 
pesquisa ficasse limitado a duas escolas e apenas 5 professores. Isso dificultou uma 
abordagem mais ampla e específica, pois foram poucos os dados obtidos sobre a 
utilização da mesma. 

Mesmo com o pouco tempo de funcionamento da TVEDI os professores que a 
utilizaram apontaram o recurso de interatividade como um grande diferencial desta 
tecnologia e que este pode proporcionar uma oportunidade para se obter bons 
resultados na aprendizagem dos alunos. 

O funcionamento da TVEDI apresentou problemas com a recepção de sinal, 
poucos conteúdos pedagógicos e todos outros problemas apontados pela pesquisa. 
Assim a TVEDI que poderia se concretizar como um grande avanço tecnológico e que 
poderia agregar grande valor como recurso didático pedagógico, para ser utilizado nas 
escolas brasileiras, foi descontinuada, deixou de ser utilizada no mesmo ano em que 
foi implantada. 
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RESUMO 
 
O conteúdo de Biotecnologia é muito dinâmico e possui uma atualização constante, constituindo uma 
temática complexa para o Ensino Médio, em virtude do caráter abstrato de seus conceitos básicos. 
Devido a essa problemática, muitas vezes esse conteúdo acaba sendo abordado de maneira superficial. 
Com base no exposto, apresentamos neste trabalho, como sugestão pedagógica a utilização de 
metodologias diversificadas. Buscamos investigar as contribuições de cada intervenção pedagógica na 
motivação dos alunos, construção e desenvolvimento de aspectos cognitivos na compreensão do 
conteúdo de Biotecnologia. A pesquisa é de abordagem qualitativa, abrange uma população de 48 alunos 
do 3° ano do ensino Técnico Integrado. Para a coleta dos dados utilizou-se anotações em diário de 
campo e um questionário. Os resultados evidenciam que metodologias diversificadas auxiliam 
positivamente para o ensino-aprendizagem de Biotecnologia, houve uma maior assimilação do conteúdo 
com a utilização destas metodologias, principalmente para a utilização de animações e elaboração de 
vídeos. 

 
Palavras-chave: ensino-aprendizagem, biologia, objetos de aprendizagem. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O conteúdo de biotecnologia constitui uma temática complexa para o processo 
de ensino-aprendizagem, em virtude do caráter abstrato de seus conceitos. Devido a 
essa problemática, muitas vezes esse conteúdo acaba sendo abordado de maneira 
superficial, o que dificulta o entendimento e, consequentemente, faz com que os 
alunos percam o interesse pelas aulas. Desta forma, faz-se necessário buscar 
metodologias de ensino dinâmicas e interativas que possibilitem a redução do nível de 
abstração do conteúdo, uma maior contextualização do tema e que propiciem uma 
aprendizagem significativa.  

Esta pesquisa deu-se pela necessidade de busca e utilização de ferramentas 
didáticas que facilitem a compreensão do tema, para reduzir seu nível de abstração e 
possibilitar a contextualização do processo. 

O objetivo deste estudo foi aplicar e verificar se a intervenção pedagógica pelo 
uso de metodologias diversificadas foi significativa para a motivação e compreensão 
do conteúdo de Biotecnologia. Além disso, buscamos identificar qual das metodologias 
apresentadas obtém melhor resultado. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa a qual buscou investigar o uso de 

metodologias diversificadas como ferramenta pedagógica no ensino de biotecnologia. 
As estratégias de intervenção foram: aula expositiva e metodologias diversificadas 
(visualização de uma animação, elaboração de uma dissertação e a elaboração de um 
vídeo sobre DNA Recombinante). Para avaliação das atividades utilizou-se questionários e observação participante 
direta de caráter interpretativo. 

O cenário de utilização das metodologias foi o Instituto Federal de Educação, 
Ciências e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) - Câmpus 
Inconfidentes, localizado no Sul do Estado de Minas Gerais, Brasil. Participaram 48 
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estudantes do 3° ano do ensino Técnico Integrado, duas turmas diferentes (Alimentos 
e Agrimensura).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
De uma forma geral, durante o desenvolvimento das atividades que 

envolveram as metodologias diversificadas os alunos demonstraram motivação e 
interesse. Foi possível perceber que eles gostaram da experiência, conseguiram 
compreender a técnica do DNA Recombinante e sua aplicação na biotecnologia.  

De acordo com as respostas dos alunos foi possível perceber que os mesmos 
entenderam o conceito da técnica do DNA Recombinante, as respostas foram 
variadas, mas o conceito da recombinação de genes e a inserção de genes de 
interesse foram citados corretamente em todas as respostas.  

 
Figura 01 - Opinião dos alunos sobre a atividade de confecção e elaboração de vídeos sobre a 
tecnologia do DNA Recombinante 

A análise da atividade de confecção e elaboração de vídeos sobre a tecnologia 
do DNA Recombinante, pergunta 03 do questionário, está representada na Figura 01. 
Os dados corroboram com o pensamento de Matos (2006), o qual descreve que a 
verdadeira compreensão dos alunos, no sentido de representações conceituais, só 
ocorre a partir do auxílio de mecanismos que busquem a manipulação de materiais 
concretos, como por exemplo: as cartolinas, as fotografias, os rótulos e as imagens.  

Cerca de 90% dos alunos, disseram que as características que mais chamaram 
a atenção estavam presentes na animação, as quais facilitaram o aprendizado do 
conteúdo. Podemos relacionar esta aceitação e características apontadas ao caráter 
dinâmico das animações, que auxiliam na redução do nível de abstração do conteúdo, 
facilitando o entendimento do processo. Do mesmo modo, Scolari e colaboradores 
(2007), defendem que os objetos de aprendizagem têm como propriedade reter 
atenção dos alunos e ao mesmo tempo facilitar a aprendizagem dos mesmos, 
estimulando-os visualmente através de sequências didáticas dispostos em animações.  

A classificação das metodologias de acordo com a preferência dos alunos ficou 
da seguinte maneira: vídeo (1° lugar), animação (2° lugar), aula expositiva (3° lugar) e 
confecção do texto (4° lugar). As justificativas mais frequentes para essa preferência 
foram: o fato do vídeo possibilitar pôr em prática os conceitos teóricos, por ser uma 
metodologia interessante e propiciar a interação dos membros da equipe. Já animação 
também foi qualificada como interessante e facilitadora da aprendizagem. Os 
resultados corroboram com o trabalho de Amorim (2013), o qual salienta os estilos de 
aprendizagem diferentes e a importância do uso de métodos diversificados e 
facilitadores em suas práticas em sala de aula, a fim de possibilitar o trabalho em 
equipe e compartilhamento de conhecimentos, com o uso inclusive de algo que está 
cada vez mais inserido no cotidiano dos alunos, as tecnologias digitais.  
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A figura 02 representa as preferências dos alunos sobre as metodologias 
utilizadas, para esta pergunta utilizamos a Escala de Likert. A escala é composta por 
notas de 1 a 5 para cada uma das metodologias citadas.  

 
Figura 02 - Preferência dos alunos sobre as metodologias: Aula Expositiva, Animação, 
Confecção do texto e Elaboração do vídeo. 

 
Os resultados corroboram a aceitação de todas as metodologias, porém com o 

intuito de complementar a aula expositiva, metodologia importante destacada nas falas 
dos alunos. Segundo Amaral e Barros (2007) a diversificação das metodologias vai ao 
encontro com a teoria de estilos de aprendizagem proposta por Kolb, o qual retrata 
que há maior possibilidade de aprendizagem, onde há estilos e metodologias 
diferentes.  

O vídeo foi o que mais se destacou devido à promoção da aprendizagem 
através da visualização do conteúdo facilitada pela interação dos alunos e uso da 
tecnologia. Como afirmam Pereira e Barros (2010), a produção de vídeos pelos 
próprios alunos é uma possibilidade de inovação, uma vez que representa uma 
proposta atraente para a sala de aula. 

Durante a elaboração das dissertações, houve interação entre os integrantes 
das equipes através da exposição de seus pontos de vista. Esses debates 
evidenciaram o conhecimento e censo crítico dos alunos, mas como processo de 
escrita de dissertações é normalmente pouco estimulado e incentivado, está 
metodologia torna-se menos agradável. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Durante a realização das metodologias, foi possível notar que os alunos 

gostaram da experiência, conseguiram compreender a técnica do DNA Recombinante 
e sua aplicação na Biotecnologia. Ao ordenar as atividades de acordo com sua 
preferência, os vídeos ocuparam a 1ª colocação e a animação apareceu em 2° lugar. 
As justificativas mais frequentes para essa preferência foram: que a metodologia de 
elaboração de vídeo incentiva os alunos a se portarem ativamente em sala de aula, 
constrói uma dinamicidade na aprendizagem e facilita a compreensão do conteúdo por 
meio de uma linguagem próxima de sua realidade. 
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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar o aplicativo Abecê, que é uma ferramenta de apoio para professor/aluno no 
processo de ensino/aprendizagem do método fônico. O aplicativo foi baseado no modelo de leitura e escrita proposto 
por Frith, explicado e expandido por Capovila, onde foram enumerados três estágios para o processo aprendizagem 
de leitura e escrita para crianças, sendo elas: o logográfico, o alfabético e o ortográfico. O aplicativo pode ser 
instalado em smartphones e tablets com Sistema Operacional Google Android, disponibilizado gratuitamente no link 
http://araguatins.ifto.edu.br/sistemas/abece.apk ou no Google Play Store.      
 
Palavras-chave: Logográfico, Alfabético, Ortográfico. 

 

Introdução 

As tecnologias da informação e comunicação (TICs), estão cada vez mais inseridas no ambiente 
escolar, como forma interdisciplinar de apoio ao ensino. Dentre elas destacam-se o uso de 
aplicativos, afim de despertar a forma lúdica no ensino-aprendizagem. 

No ensino das séries iniciais não é diferente, as crianças em meio a idade contemporânea 
estão cada vez mais ligadas ao convívio com smartphones e tablets. Diante disso, uma 
diversidade de aplicativos e materiais didáticos, estão sendo lançados afim de contribuir com o 
ensino. 

Oliveira et al. (2011). Realizou uma intervenção em crianças disléxicas 
utilizando um software de alfabetização fônica computadorizada e obteve resultados 
significativos na escrita das palavras. Ainda enfatizou com seus resultados que é 
necessário aplicar atividades afim de desenvolver a habilidade de escrita ortográfica. 
(OLIVEIRA et al.,2011). Justino et al. (2012) realizou uma intervenção baseada na 
abordagem fônica, usando o delineamento pré-teste e pós-teste, com o intuito de 
comparar o conhecimento de consciência fonológica, conhecimento de letras, leitura e 
escrita. Os resultados estatísticos apresentaram resultados satisfatórios. (JUSTINO ET 
AL.,2012).  

O presente trabalho apresenta um aplicativo intitulado de “Abecê”, 
desenvolvido para smartphones e tablets com sistema operacional Android. O objetivo 
deste trabalho é divulgar o aplicativo que tem a finalidade de atuar como ferramenta 
de apoio para o professor/estudante no processo de ensino/aprendizagem do método 
fônico. O aplicativo traz uma inovação para o ensino do método fônico, através da 
utilização da voz e comando de voz do assistente Google Now, disponível a partir da 
versão 4.1 do Sistema Operacional Android.   
Materiais e Métodos 

Inicialmente foi realizado uma Revisão de Literatura sobre o ensino do método fônico, 
que permitiu obtenção de características para desenvolver as funções do aplicativo, para 
apoiar o ensino/aprendizagem do método fônico. 
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Foi seguido alguns preceitos importantes, o principal deles é que deve se fundamentar não 
apenas em conceitos computacionais, mas também, em técnicas educacionais para deixar a 
proposta pedagógica bem definida, para que com a usabilidade do aplicativo seja relevante 
para o apoio do ensino do método fônico.  

Para o desenvolvimento do aplicativo foi utilizada a plataforma de desenvolvimento do 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Mit app inventor, desenvolvido sob o licenciamento 
opensource e está disponível no sitio, http://appinventor.mit.edu/explore/, a qual tem como 
objetivo a criação de aplicativos para o Sistema Operacional Google Android de forma fácil e 
rápida, a plataforma proporciona ao desenvolvedor a utilização de todas as  funções e recursos 
nativos do (S.O.). Entre os principais recursos que foram implementados no desenvolvimento 
do aplicativo proposto, destacam-se, o assistente de voz do Android e comando de voz do 
assistente Google Now, que foi disponibilizado a partir da versão 4.1. A política de licença de 
uso e distribuição do aplicativo Abecê é gratuita. 

Resultados e Discussões 

O aplicativo Abecê foi baseado e adaptado pelo modelo de leitura proposto por 
Frith (1985, 1990) explicado e expandido por Capovila et al. (2000b e 2001b). Onde 
foram enumerados três estágios para o processo de aprendizagem da leitura e escrita 
na alfabetização de crianças, sendo elas:  

1) o logográfico, em que ela trata a palavra escrita como se fosse 
uma representação pictoideográfica e visual do referente; 2) o 
alfabético em que, com o desenvolvimento da rotafonológica, a 
criança aprende a fazer decodificação grafofonêmica; e 3) o 
ortográfico em que, com o desenvolvimento da rota lexical, a criança 
aprende a fazer leitura visual direta de palavras de alta frequência.” 
(CAPOVILA ET AL.,2000b e 2001b). 

Para a aplicabilidade do modelo, o aplicativo Abecê apresenta em sua janela 
principal, suas funções divididas em 2 módulos, onde foram adicionados dois ícones 
para acesso aos módulos, ver na figura 1, item a. As funções do módulo I, 
representam os estágios 1 e 2 que são, o logográfico e o alfabético, como mostra a 
figura 1, itens b, c, d, e e f. Nas funções do módulo II é referenciado o estágio 3, que é 
o ortográfico, ver na figura 1, itens g, h e i. 

 
MÓDULO I:  

Vogais e Alfabeto: O aplicativo apresenta as vogais e o alfabeto, com 4 formas 
de escrita com letras caligráficas e letras de forma em maiúsculas e minúsculas. 
Também traz o método silábico e o método fônico com os seus grafemas e fonemas. 
Como mostra a figura 1, itens b e c. 

Cores: Nesta seção são apresentadas as cores. Também traz método fônico 
com a cor e os fonemas. Ver na figura 1, item f. 

Números: Esta seção traz os números de 1 a 10, com o método fônico dos 
números, grafemas e os fonemas. Destacado na figura 1, item e.  

Libras: O aplicativo mostra nas seções vogais, alfabeto e números a 
representação com a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) para vogais, consoantes 
e números. Neste contexto, ressalta-se à importância da luta sistemática e persistente 
das pessoas com deficiência auditiva, foi reconhecida pela Nação brasileira como a 
Língua Oficial da Pessoa Surda, com a publicação da Lei nº 10.436, de 24-4-2002 e a 
Lei nº 10.098, de 19-12-2002. (FEDERAL,2006). 
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MÓDULO II: 
Fale a Palavra – este é um recurso de interatividade do aplicativo, com ele é 

possível a criança falar usando comando de voz do Android e o aplicativo retorna a 
grafia do que foi falado. Ver na figura 1, itens g e h. Desta forma o professor/aluno, 
pode avaliar se a pronuncia do que foi falado está correta. Assim, pode ser trabalhado 
os erros de pronuncia e fala. 
Escreva Palavra – Esta opção, oportuniza a criança a praticar a escrita da palavra que 
foi falada ou outra palavra qualquer. Para isso pode ser utilizado uma caneta touch, 
específica para telas touchscreen ou utilizar o dedo para realizar o processo de escrita 
da palavra. Ver na figura 1, item i. 

O aplicativo Abecê está disponível para download gratuito no sitio oficial do 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins, campus Araguatins, 
pelo link http://araguatins.ifto.edu.br/sistemas/abece.apk ou instalado direto no Google 
Play Store 
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_PCortez187.abece&hl=pt
_BR.  Pode ser instalado em smartphones e tablets com Sistema Operacional Google 
android e é compatível apenas com as versões superiores a 4.1.      

Conclusões 

 Diante das abordagem apresentadas na seção anterior, este trabalho é um grande 
aliado para apoiar o professor/aluno no processo de ensino/aprendizagem do método 
fônico. Além disso, torna-se o processo lúdico, no que tange o processo de alfabetização 
inicial. 

 Desta forma ficamos na expectativa de que o aplicativo contribua de forma 
significativa para o ensino da alfabetização inicial, com o uso do método fônico. 
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http://araguatins.ifto.edu.br/sistemas/abece.apk
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RESUMO  

O artigo pretende apresentar uma análise pedagógica do projeto “Oficina de Pesos e Medidas”, realizado 
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EEEFM Pio XII no centro urbano do Município de 
São Mateus-ES cujo público alvo foram alunos do 6º ano. A oficina abordou conteúdos da disciplina de 
Matemática, contida no currículo básico das escolas estaduais do Estado do Espírito Santo. Após o 
projeto, os discentes e docentes se reuniram para quantificar o que poderia ser melhorado e quais 
observações poderiam ser sugeridas com vistas a obter o melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis provenientes das TIC. Concluiu-se que a disciplina de Matemática pode ser mais atraente se 
utilizarmos de ferramentas computacionais e correlacionarmos o conteúdo programático com o dia-a-dia 
dos alunos.  

  

PALAVRAS-CHAVES: Tecnologias da Informação e Comunicação; Matemática, Análise Pedagógica, 
Educação Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

A matemática é de fundamental importância na vida de todas as pessoas, pois 
a partir de simples conceitos construídos quando a criança entra na escola, ela 
começa a observar os objetos ao seu redor de uma forma diferente e, assim, vai 
adquirindo os seus primeiros conceitos matemáticos. 

O espaço escolar deve ser propício ao desenvolvimento dos alunos, de forma 
que esteja sempre motivados a explorar tudo o que está ao seu redor e principalmente 
suas potencialidades. Os alunos, por sua vez, precisam estar preparados para 
enfrentar desafios e solucioná-los de forma prazerosa, de forma que os conteúdos 
sejam aprendidos e compreendidos.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais “O ensino de Matemática 
costuma provocar duas sensações contraditórias, tanto por parte de quem ensina, 
como por parte de quem aprende: de um lado, a constatação de que se trata de uma 
área de conhecimento importante; de outro, a insatisfação diante dos resultados 
negativos obtidos com muita frequência em relação à sua aprendizagem” (BRASIL, 
p.14). 

A Matemática é uma área de conhecimento importantíssima para atividades do 
cotidiano e desenvolvimento intelectual. Percebe-se que a defasagem de 
aprendizagem nesse conteúdo tem crescido absurdamente. A absorção do 
conhecimento e desenvolvimento nessa área tem aumentado de forma negativa, visto 
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que os educandos de hoje apresentam grandes dificuldades de raciocínio lógico-
matemático. Assim, há uma necessidade de pensar no “Fazer Matemática” e no 
“Aprender a Aprender Matemática”. 

Muitas pesquisas mostram que o Ensino de Matemática tem se distanciado da 
realidade do educando, o aprendizado tem se tornado mecânico e obsoleto, ou seja, 
sem um valor real para o aprendiz. Unir a prática com a teoria talvez seria uma 
pequena “solução” para aumentar a compreensão da Matemática. Uma Matemática 
mais significativa tornaria melhor o aprendizado e o entendimento de conceitos 
fundamentais da Matemática. 

No dia-a-dia deparamos com situações que envolvem a Matemática, tais como 
olhar a hora no relógio, o peso, o saldo bancário, os juros, os descontos, a 
temperatura do clima da cidade, o troco em uma compra, as medidas em uma receita, 
as medidas em uma construção, as formas geométricas de produtos, acessórios, etc. 
E será que existe essa assimilação do conhecimento? O aprendizado na sala de aula 
com as situações cotidianas? É de extrema urgência repensar  sobre o ensino da 
Matemática. 

Neste sentido, o  principal objetivo deste artigo é realizar uma análise 
pedagógica por meio da utilização das TIC em torno da temática: Pesos e Medidas. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de caso que segundo Zambalde (2008) permite 
“investigar um fenômeno dentro de um contexto local e real – estudar o fenômeno, dar 
limites, definir claramente – entender como e por que as coisas funcionam”. 

O presente estudo foi realizado tendo o público alvo alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pio XII, 
situada no centro urbano do Município de São Mateus-ES. O projeto intitulado “Pesos 
e Medidas” foi divido em três momentos, a saber:  

 1o momento - Apresentação dos conteúdos de forma expositiva para os 
alunos; 

 2o momento - Experimentos em sala de aula, utilizando medidas 
padronizadas e não padronizadas, fazendo, por exemplo, uma receita 
de bolo sugeridas pelos alunos; 

 3o momento - Utilização de um conversor de unidades de medidas on-
line. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com intuito de promover a aprendizagem significativa, a professora, propôs 
aos seus alunos um momento de múltiplas experiências em um projeto que 
apresentasse os conteúdos em diferentes abordagens. Os conteúdos trabalhados 
foram: transformações de unidades e aplicações; unidades padronizadas e não-
padronizadas de medidas. Esses conteúdos se encontram no currículo básico das 
escolas estaduais do Estado do Espírito Santo. 

O projeto “Pesos e Medidas” foi aplicado em uma única turma de 6º ano do 
Ensino Fundamental abrangendo 16 alunos com idade entre 11 e 15 anos no turno 
vespertino da escola EEEFM Pio XII. Esta escola fica situada no centro urbano do 
município de São Mateus e atende também aos bairros adjacentes. O projeto foi 
divulgado para toda a escola na mostra cultural e para toda a comunidade no site da 
professora www.elcielle.blogspot.com.br.  
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No 1º momento, o conteúdo foi apresentado de forma expositiva, no qual, foi 
possível constatar pouco envolvimento dos alunos. Em seguida, foram passadas 
atividades de transformação de unidades em outras maiores ou menores no quadro de 
giz e atividades do livro didático. Os alunos realizaram as atividades como fazem 
costumeiramente e tiveram algumas dificuldades em estabelecer qual operação iriam 
utilizar para realizar a conversão das unidades.  

No 2º momento, os alunos foram levados ao Laboratório de Informática 
Educativa na abordagem do mesmo conteúdo com a utilização de mídias digitais. As 
ferramentas tecnológicas utilizadas foram o data show, computador, caixa de som. O 
programa escolhido para a apresentação do conteúdo foi o Power Point por ser um 
programa fácil de manipular e que permite a criação de slides com a integração de 
diferentes recursos: imagens, gifs, vídeos, som e outros. Nos slides houve a 
correlação do conteúdo a vida diária dos alunos (a preparação de comida, medição da 
massa corporal de pessoas e animais). Após a apresentação dos slides, foi feita a 
proposta de uma pesquisa escrita para casa onde eles pesquisaram receitas utilizando 
medidas padronizadas e não-padronizadas. Foram recebidas diversas receitas, mas 
nem todas eram possíveis de fazer em sala. Essas receitas foram levadas para sala e 
os alunos adaptaram a receita total para o rendimento de uma porção individual do 
bolo - cup cake. Em outro momento, os alunos foram divididos em grupos e cada 
grupo trouxe um ingrediente para o preparo da receita do bolo em sala e assaram no 
microondas da escola. A experiência do preparo do bolo foi muito motivante para os 
alunos e eles puderam compreender a importância da utilização de medidas no dia-a-
dia. “Aproximar o conhecimento matemático do cotidiano do aluno pode representar 
uma saída para atribuir significados aos conteúdos trabalhados.” (Fiorentini et all, 
2005, p.100).  

No 3º momento, os alunos foram levados novamente ao LIED para a utilização 
de um conversor de unidades online. O conversor é uma ferramenta auxiliar que pode 
fazer o cálculo mais rápido, mas acreditamos que antes de utilizar o conversor online é 
importante ensinar ao aluno o procedimento em sala para que a ferramenta de ensino 
não se torne em uma mera calculadora que apenas efetua o procedimento de forma 
mais rápida, sem o uso do raciocínio. O objetivo, então, foi à correção dos exercícios 
no LIED e o ensino de mais uma alternativa para resolver problemas do cotidiano. 

  

CONCLUSÕES 

Conforme demostrado por meio do projeto apresentado neste artigo, a 
disciplina de Matemática pode ser mais atraente se utilizarmos de ferramentas 
computacionais e correlacionarmos o conteúdo programático da disciplina com o dia-
a-dia dos alunos, pesquisando receitas, convertendo unidades e fazendo 
experimentos.  

Nas aulas com materiais concretos e mídias digitais os estudantes 
apresentaram indícios motivacionais diferente das aulas tradicionais em que 
realizavam as atividades propostas sem a mesma motivação. Neste contexto, sugere-
se que o professor utilize ferramentas de sua própria autoria, onde possam combinar 
conteúdos e funções disponíveis para a construção do conhecimento matemático. 
 

REFERÊNCIAS 

 



Página 175 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
matemática /Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 

FIORENTINI, D. et all. O Desafio de ser Professor de Matemática hoje no Brasil. 
In: FIORENTINI, D. (Org.); NACARATO, A. M. (Org.). Cultura, Formação e 
Desenvolvimento Profissional de Professores que Ensinam Matemática: Investigando 
e teorizando a partir da prática. São Paulo: Musa Editora, 2005.  

ZAMBALDE, A. L.; PÁDUA, C. I. P. S.; ALVES, R. M. O documento científico em 
Ciência da computação e Sistemas de Informação. Lavras/MG: DCC/UFLA, 2008.  

 

 



Página 176 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIGOS 
 

EDUCAÇÃO 



Página 177 

 

O PAPEL DO SUPERVISOR PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL I  

 

1 Adriana de Fátima Morais 
2 Juliana Santos da Conceição 

1 IFSULDEMINAS h.adrianne@hotmail.com 
2 UFOP juliana.santos@yahoo.com.br 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho trata de uma pesquisa realizada numa escola municipal de Cabo Verde, 
Estado de Minas Gerais, com o objetivo de estudar a formação continuada que os professores 
desta escola recebem, se esta mostra resultados e qual o papel do supervisor pedagógico no 
trabalho de preparar os professores no intuito de conseguir melhor abstração dos alunos nos 
conteúdos ministrados. Para o desempenho do trabalho, foi utilizado como referência 
bibliográfica, autores voltados para a escrita de livros e artigos científicos referente a educação 
em nível fundamental. A análise e discussões casam ideias apresentadas nos sete questionários, 
sendo dois questionários para a supervisão da escola e cinco questionários para professoras da 
escola também, e nas obras bibliográficas utilizadas para a realização do trabalho assim como as 
opiniões e sugestões dos profissionais entrevistados. E as considerações finais que afirmam o 
quão é importante a formação continuada de professores motivados pelos supervisores como um 
trabalho em equipe, leva a avanços cognitivos como observado nos resultados das avaliações 
externas e nos relatos de professores e da supervisora da escola. 
Palavras-chave: cognição, equipe, trabalho. 
 

INTRODUÇÃO 

O tema escolhido para o trabalho caracteriza o estudo das contribuições que o 
supervisor escolar oferece aos professores no intuito de melhorar e incrementar as aulas 
ministradas por estes docentes visando atingir os alunos de uma maneira que haja maior 
abstração dos conteúdos apresentados pelas disciplinas. Com esse estudo visamos trabalhar 
através de uma pesquisa feita em uma escola com aplicação de questionários para professores e 
supervisores buscando conhecer os métodos utilizados nas reuniões de módulo8 e relatos dos 
mesmos a fim de averiguar através dos depoimentos e respostas nos questionários se realmente 
a formação continuada oferecida pela escola consegue alcançar os objetivos propostos pela 
mesma e mostrar qual é o papel da formação continuada oferecida pelos supervisores desta 
escola, se realmente essa formação dá resultado.  

A importância do tema escolhido se dá pela relevância social em estudar e pesquisar 
condições que implicam em melhorias para o ensino e aprendizagem e que perpassam a relação 
aluno e professor, ou seja, procurar soluções para problemas existentes em uma escola que se 
fazem valer em outras escolas também, visando a formação continuada dos professores no 
envolvimento de procedimentos e técnicas inovadoras que cative o aluno no âmbito escolar 
fazendo a criança gostar de estudar. E, com relação ao docente, no seu papel de autor da 
educação o faça compreender que não é um sujeito neutro, mas sim o mediador do 
conhecimento enquanto agente causador do ensino reforçando a sua função no desempenho da 
sua atividade.  
                                                           
8Reuniões de caráter coletivo programadas pela direção da escola em conjunto com especialistas em 
Educação Básica para o desenvolvimento de temas pedagógicos, administrativos ou institucionais de 
forma a atender às diretrizes do Projeto Político-Pedagógico. 
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Objetiva-se identificar o papel do supervisor pedagógico na formação continuada de 
professores do ensino fundamental I de uma escola municipal do município de Cabo Verde. 
Avaliando-se como se dá o processo de formação continuada oferecida pelos supervisores 
pedagógicos de uma escola do município de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais. Com o 
intuito de analisar se a formação oferecida aos professores a fim de contribuir para a melhoria 
da prática docente dos professores e avaliar se a formação continuada oferecida na escola tem 
alguma influência no desempenho dos alunos nas avaliações. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

O percurso metodológico se inicia com a problematização da pesquisa na educação 
fundamentado na abordagem quantitativa. Trata-se de uma pesquisa acadêmica com atividades 
pedagógicas na valorização do conhecimento docente do professor e supervisor. A pesquisa foi 
feita em uma determinada região não muito abrangente, precisamente, na cidade de Cabo Verde, 
numa escola municipal de ensino fundamental I, com o objetivo de gerar conhecimentos sobre a 
temática.  

 Foi utilizada a pesquisa de campo como procedimento, a coleta de dados foi 
desenvolvida numa escola municipal, no ensino fundamental I, em uma cidade do sul de Minas 
Gerais. 

O referencial teórico foi embasado em autores como: Nora Krawczyk, Heloisa Luck, 
Vitor Henrique Paro, Flávia Vieira, Hilman Motimore Sammons e Paulo Freire. Portal 
Ministério da Educação e artigos científicos. Todos estes autores tentam mudar o olhar das 
escolas e do supervisor para repensar o papel da educação buscando dar qualidade no processo 
de ensino-aprendizagem a seus alunos.  

A fim de compreendermos melhor a perspectiva da formação continuada dos 
professores e de suas respectivas formações, optamos pela utilização do questionário como 
principal instrumento de pesquisa, com o objetivo de colher dados e sistematizar subsídios para 
nossa discussão. O questionário consiste de dez questões fechadas que busca identificar os 
benefícios e problemas na formação continuada de professores e foi aplicado para cinco 
professores e dois supervisores de uma escola pública do Sul de Minas Gerais pelo fato de ali 
encontrarmos supervisores que ministram a formação continuada de professores. 

A partir do levantamento dos dados e observações conseguidos, foi realizada uma 
análise descritiva. Nossa fonte de informação consistiu em uma pesquisa de campo com coleta 
de informações a partir das respostas que os entrevistados deram bem como as suas opiniões 
sobre o que poderia mudar ou ser feito para a melhora da formação continuada dos docentes na 
escola. Os dados levantados podem contribuir na possibilidade de aperfeiçoamento para a 
formação do professor. Cabe destacar que os dados coletados foram analisados com o apoio dos 
autores discutidos no referencial teórico.  

A partir dessa fase de análise dos dados coletados foi possível verificar se há influencia 
no desempenho dos alunos e, paralelo a esse trabalho também foi examinado os dados das 
avaliações externas da escola (provinha Brasil, prova Brasil e SIMAVE). Fizemos uma consulta 
ao resultado destas avaliações, buscando responder as questões propostas neste trabalho 
contidas nos objetivos gerais e específicos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram aplicados sete questionários, sendo dois para duas supervisoras e cinco para 

cinco professoras. 
A formação continuada oferecida aos professores está em andamento através do 

PNAIC9 (Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa). 
                                                           
9 PNAIC: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos 
governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios de assegurar que todas as crianças 
estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 
(pacto.mec.gov.br/o-pacto) acesso em 30/09/2014. 
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Os resultados dessa formação continuada foram relatados pelos professores como 
satisfatório, pois segundo eles a formação continuada ajuda a refazer a prática e renova a 
maneira de ensinar através de metodologias atuais adaptadas às inovações tecnológicas como o 
uso de meios informacionais atrelado a dinâmica social do cotidiano discente. 

 
A equipe de supervisão da escola trabalha com os resultados das avaliações externas 

analisando-os juntamente com os professores nas reuniões a partir desta análise, planeja a 
melhor maneira de atender as dificuldades apontadas. 

Os alunos desta escola apresentam resultados satisfatórios progressivos nas avaliações 
externas, houve um crescimento do nível recomendado do ano de 2012 para 2013 em Língua 
Portuguesa, em contrapartida ao nível baixo que em 2012 era zero e atingiu 3,4% em 2013. Esse 
bom desempenho referente ao padrão recomendável pode estar atrelado à dedicação dos 
professores e supervisores na elaboração de suas metodologias nas aulas.  

O supervisor tem fundamental importância na formação continuada de professores, pois 
é ele quem cria meios para que essa formação chegue até o docente e é um colaborador 
essencial na busca por respostas às dúvidas seja em situações atípicas da escola, ou processos 
inovadores permeados por projetos de formações continuadas. 

O processo de formação continuada se dá através de projetos como o PNAIC (Pacto 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa), reuniões pedagógicas onde professores 
compartilham as suas experiências. 

A formação continuada na escola tem influenciado o resultado das avaliações, 
principalmente as avaliações externas, sendo assim, o êxito que a escola teve no ano de 2013 em 
comparação ao ano de 2012, onde o quociente referente ao padrão recomendado se sobressaiu 
ao ano anterior. 

De acordo com os resultados observados, a formação oferecida aos professores está 
caminhando para melhorias no processo cognitivo dos alunos, os professores demonstram, em 
maioria, satisfeitos com a qualidade da formação que recebem e os alunos apresentam 
progressão nas notas das avaliações. 
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RESUMO 
 

Em tempos atuais, não existe uma oferta de profissionais no ritmo que a rede de escolas 
precisa. Sendo assim, nesse contexto, surge a ideia de se formar profissionais bacharéis 
ou tecnólogos que desejam ministrar aulas no ensino básico, ou seja, unir o conteúdo 
aprendido pelo profissional bacharel ou tecnólogo em sua graduação pretérita a uma 
formação pedagógica docente para ensinar determinada disciplina enriquecida com práxis 
educativa nas escolas. Em uma ação determinada pelo Governo Federal, a criação do 
curso que habilitava para a docência, os bacharéis, a Escola Agrícola de Muzambinho foi 
a primeira instituição a proporcionar o início desse curso. Neste trabalho, estudamos 
como se deu esse início de formação pedagógica aos alunos concluintes do curso de 
Licenciatura para Graduados e como esse projeto foi implementado, bem como os 
benefícios que ele trouxe na vida profissional dos discentes concluintes do curso 
especificamente a turma que iniciou em 2012, e quais os rumos que o curso poderia tomar 
a fim de nortear os alunos. 
Palavras-chave: educação, docência, especialização. 
 
 

INTRODUÇÃO 

Em 2005, em uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro Geografia e 
Estatística (IBGE) detectou-se a falta de professores para o ensino básico em 
determinadas disciplinas. Segundo uma publicação do dia 26 de Dezembro de 2013 no 
Jornal “O Estado de São Paulo”, 55% dos professores da rede pública de ensino dão aulas 
sem ter formação na disciplina da área em que atuam. O problema é que não existe uma 
oferta de profissionais no ritmo que a rede de escolas precisa. Sendo assim boa parte dos 
professores que estão atuando em algumas disciplinas, como Física, Química e 
Matemática nas escolas públicas não têm Licenciatura, o que gera uma grande dificuldade 
do docente em ministrar aulas, ou seja, o professor sabe o conteúdo, mas não tem 
formação pedagógica docente para ensiná-lo.  

Esse contexto gerou preocupação entre especialistas, e algumas ações foram 
realizadas por parte do Governo Federal. Uma delas foi a criação e expansão do Ensino a 
Distância pela Universidade Aberta do Brasil. Com essa iniciativa a ideia é que por meio 
do ensino a distância as pessoas residentes no interior dos estados, distantes dos grandes 
centros, possam dar continuidade aos estudos, ter uma profissão e amenizar a falta de 
professores, e a falta de professores capacitados para o exercício do magistério, uma vez 
que as pesquisas realizadas também indicaram que muitas das vagas eram ocupadas por 
pessoas não formadas nas áreas.  

Outra ação determinada pelo Governo Federal foi a criação do curso que 
habilitava para a docência, os bacharéis. Nesse contexto a Escola Agrícola de 
Muzambinho foi a primeira instituição a proporcionar o início desse curso.  Estudar e 
pesquisar sobre como se deu esse inicio no campus, bem como conhecer sobre as 
contribuições a que veio, são objetivos primeiros desse trabalho. 

mailto:h.adrianne@hotmail.com
mailto:valdirene.costa@muz.ifsuldeminas.edu.br
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Sendo assim, o presente trabalho é sobre o curso de Licenciatura para Graduados 
(LG), especificamente abordando os formandos da turma de 2012. Com base em relatos 
de alunos e professores fizemos um apanhado de informações e investigamos quais os 
benefícios que o curso trouxe para a vida profissional e pessoal dos formandos. 

Está organizado em cinco partes: objetivos, justificativa, histórico, metodologia e 
considerações finais. 

 Os objetivos onde serão abordados os rumos norteadores do trabalho, ou seja, o 
que pretendíamos conhecer ao iniciarmos a pesquisa.  

A justificativa consiste em explicar os motivos pelos quais resolvemos trabalhar 
com o referente tema.  

Partimos da hipótese que assimilando os relatos dos formandos e dos primeiros 
professores fundadores do curso, bem como um trabalho de análise de seu Projeto 
Político Pedagógico 2011 (PPP) seria possível concretizar de forma estratégica as 
melhores ferramentas para exercer a pesquisa. 

 A metodologia utiliza a pesquisa em site, bibliográfica, enriquecida com 
entrevistas.  

As considerações finais onde obtivemos enfim a conclusão da pesquisa. A partir 
das considerações finais visa-se responder a pergunta: como um curso de Licenciatura 
para graduados pode favorecer pessoas com o título de bacharelado sem licenciatura 
nenhuma e pretendem dar aulas?   

Objetiva-se saber quais as contribuições do curso para os formandos de 2012. 
Situando historicamente a origem do Curso Licenciatura Para Graduados no IF Sul de 
Minas – Campus Muzambinho. Bem como, investigar se os egressos da turma 2012 estão 
atuando na área hoje em dia, para que diante das colocações dos entrevistados, 
levantássemos questões que possam auxiliar no aprimoramento do curso atual explorando 
os fatores que levaram as pessoas a procurarem por esse curso e o que o curso 
possibilitaria a elas.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para atingirmos os objetivos propostos no início desta pesquisa fizemos um 
levantamento histórico do PPP do curso de Licenciatura para Graduados, turma de 2012. 
Realizamos duas entrevistas: uma entrevista com o professor Hugo Baldan10, outra entrevista 
com o professor Luiz Carlos11, Na composição do histórico, fizemos uma análise de alguns 
aspectos importantes para a formação docente e as fundamentamos teoricamente a luz de alguns 
autores, tais como Fontana e Guedes-Pinto(2002), Maciel (2002), Pimenta(1994), 
Fazenda(2011), Perrenoud(1993). 

Fizemos uma pesquisa acadêmica com abordagem qualitativa através de consulta no site 
Portal do MEC para informações sobre a legislação dos cursos de Licenciaturas. 

Realizamos também entrevista com dezesseis egressos do curso de Licenciatura para 
Graduados da turma dos formandos de 2012. Com questionário munido de quatro perguntas. 
Após, fizemos análises comparando as respostas dos egressos por meio das questões 
respondidas pelos egressos e tecemos considerações finais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O curso de Licenciatura para Graduados deve ser trabalhado e estudado para uma 
inovação educacional no sentido de se empregar a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, 
tornando o ato de ensinar mais atrativo e dinâmico voltado às necessidades das pessoas com 
graduação pretérita que desejam ministrar aulas no ensino Fundamental II, Médio e Técnico. 

                                                           
10 Primeiro coordenador do curso de Licenciatura para Graduados 
11Atua enquanto diretor  do IFSULDEMINAS Campus Muzambinho desde 2009, responsável pela 
implantação do Curso de Licenciatura para Graduados. 
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A turma de Licenciatura para Graduados, formandos em 2012, foi uma turma pequena, 
mas esperava-se uma demanda maior. Os formandos, em sua maioria, atuam na área 
educacional como professores, secretários de escolas, alguns utilizaram do aprendizado do curso 
para atuarem em suas áreas mesmo não sendo do ramo educacional. 

O curso poderia, em nossa opinião, se elevar a uma categoria de especialização e 
fornecer habilitação em docência para os bacharéis e ao mesmo tempo possibilitar um título de 
pós-graduação, o que certamente o tornaria mais atraente e sem problemas quanto ao número de 
procura. Ao nível de pós-graduação o curso poderia ser motivador aos próprios professores 
bacharéis do IF Muzambinho. Há que se atentar também para os elementos de melhoria do 
curso apontados pelos egressos. 

Segundo os formandos em 2012, o curso de Licenciatura para Graduados trouxe outra 
visão no sentido de lidar com as situações profissionais na área docente e em outras áreas afins 
oferecendo bases teóricas e práticas importantes no exercício de suas funções. Deram ênfase 
também, a relevância da visualização deste espaço como um espaço de formação complementar 
as demais formações, fazendo-se interessante para a região a formação de profissionais de 
educação que sejam mais ousados e dinâmicos ao planejarem e realizarem suas aulas com 
responsabilidade e criatividade. 

Destaca-se a capacidade que o curso tem de propagar a interdisciplinaridade usando o 
contexto atual de ensino aprendizagem em harmonia com as necessidades reais de formação que 
o mundo contemporâneo requer.    

Para eles, o curso deve continuar existindo e até mesmo ser mais divulgado, mas 
necessita de estudar a questão da validade que promove a vida profissional do formando 
enquanto título.     
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1.  

 

2. RESUMO: O Brasil tem apresentado historicamente dificuldades para 
universalizar a aprendizagem da leitura e da escrita de maneira socialmente 
significativa. A alfabetização contribui para o desenvolvimento ao proporcionar a 
inclusão social do aluno. Este artigo pretende apresentar algumas reflexões a respeito 
da qualidade de alfabetização numa escola estadual da cidade de Machado. O baixo 
rendimento em leitura e a má alfabetização dos alunos do ensino fundamental têm 
sido constatado tanto na prática da sala de aula quanto diagnosticado nas avaliações 
externas. O reconhecimento da perda da especificidade no processo de alfabetização 
nos leva a repensar sobre qual a melhor forma para o ensino da alfabetização e 
apesar do desempenho insuficiente, comumente grande parte desses alunos é 
promovida para a série seguinte, e isso tem se configurado em um nó no trabalho 
docente. Introduzindo um projeto de leitura os bolsistas buscaram reconhecer e 
diminuir essa defasagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: defasagem, ensino-aprendizagem, métodos complementares. 
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INTRODUÇÃO  
A escola pública é resultado da luta popular pela democratização do 

conhecimento. Porém, se atualmente no Brasil ela já é universal, atendendo a 
praticamente 100% das crianças que dela dependem, o mesmo não se pode dizer com 
relação à efetiva aprendizagem dos alunos que a frequentam.  

Tal defasagem na alfabetização compromete seriamente o envolvimento e 
desempenho desses alunos nas diversas atividades programadas para o ano. Atividades 
essas de leitura e escrita que visam ao desenvolvimento de competências comunicativas 
necessárias ao pleno exercício da cidadania em nossa sociedade letrada Um estudo recente 
publicado pela UNESCO (GATTI & BARRETO, 2009) concluiu que problemas na 
formação inicial e continuada dos professores, além da baixa remuneração, são aspectos 
que muito contribuem para a baixa qualidade do ensino oferecido. Por outro lado, há os 
fatores externos como falta de políticas públicas que valorizem de fato seu trabalho como 
formador de cidadãos no uso competente da língua. Em geral a educação tem sido vista 
como um favor a população, e não como um direito garantido por lei a quem paga 
impostos e deveria ter uma educação de qualidade.  

As dificuldades são inúmeras e vão desde aos altos índices de indisciplina e 
violência em salas de aulas superlotadas, alunos com necessidades especiais que requerem 
atendimento diferenciado, falta de apoio pedagógico como psicólogos, orientadores, 
coordenadores e auxiliares. Além de problemas estruturais como iluminação, carteiras e 
quadros-negros em péssimo estado de conservação e sem indícios de manutenção. 

 
 
O PIBID é financiado pela CAPES, que é uma instituição do Ministério da 

Educação. O programa tem como objetivo inserir acadêmicos dos cursos de licenciatura 
nas escolas de educação básica, com o intuito de oportunizar experiências e vivências aos 
acadêmicos que estão iniciando sua docência e, ao mesmo tempo, expandir o ensino-
aprendizagem dos alunos que participam do programa. 

Um dos problemas frequentemente observados nos alunos relaciona-se à escrita e à 
leitura que, por sua vez, representam parte das dificuldades que estes apresentam em uma 
sociedade na qual os indivíduos necessitam compreender o sentido destas. Mesmo com este 
trabalho feito pela escola e pelos educadores, é necessária uma mobilização maior para que o 
aluno de fato adquira gosto pela leitura, assim sendo, foi feito um projeto, uma iniciativa por 
parte dos bolsistas do PIBID que é o incentivo a pratica de leitura e reforço de aulas para 
melhorar a alfabetização dos alunos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  
A pesquisa a ser realizada neste trabalho pode ser classificada como pesquisa de 

natureza básica quanto ao objetivo e classifacada como exploratorio/explicativa. Isto 
porque deve a pesquisa em mãos que o seu planejamento seja bastante flexivel de modo 
que possibilite a consideração do mais variados aspectos relativos ao fato estudado e 
identifica fatores que contribuem para ocorrência dos fenômenos.  

Quanto à abordagem o trabalho em mãos faz a opção pelo método quantitativo-
qualitativo, que se justifica, pois o método escolhido permite uma melhor análise dos 
dados e consequentemente um resultado mais confiável. Enquanto procedimento, este 
trabalho realizar-se-á por meio do metodo de levantamento “survey” (BABBIE,1999) 
Envolve a interrogação direta e indireta, atraves de questionarios e entrevistas com os 
alunos cujo o comportamento esta sendo estudados e ainda contamos com a ajuda do 
professor/supervisor do PIBID, professores de apoio e supervisores para que a pesquisa 
não ficasse so na observação por parte dos alunos bolsistas.  

A pesquisa foi realizada com os alunos de 8° e 9° ano aproximadamente 120 alunos 
com as seguintes prática e processos: 
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Avaliação de leitura para verificar os níveis de alfabetização dos alunos dado por uma 
escala feita pelos bolsistas. Escolhemos o texto: “Por que adolescentes são tão estranhos” e 
“Pesquisa mapeia comportamento do jovem na internet” (livro projeto Araribá, ciências, 
8° ano). Com auxilio dos professores chamávamos de três em três no laboratório para 
tomar a leitura. Quando os alunos chegavam ao laboratório, de inicio conversávamos 
descontraidamente para que eles ficassem mais a vontade. E logo em seguida pedíamos 
que cada um lessem dois parágrafos alternadamente, sendo que eles não realizaram 
leitura prévia. Perguntávamos o que eles haviam entendido, para saber se conseguiram 
contextualizar, e no final avaliávamos de 0 a 5 de acordo com a tabela que fizemos, onde:  

5-4,5= ótimo (lê, interpreta e contextualiza) 

4-3= bom (lê e interpreta) 

3-2=regular (lê sem pontuação, mas interpreta) 

2-1=ruim (lê com pontuação, mas não interpreta) 

1-0=péssimo (não lê e nem interpreta) 

  Preparação da feira de ciências com a o tema: “sustentabilidade e água” , com o 
objetivo de incentivar uma atividade difenciada e observar o entusiasmo dos alunos. 
Logo após o termino da feira foi aplicado um questionário para saber o que ela 
representou e o que os alunos acharam da participação dos bolsistas do PIBID. “Livro o 
melhor companheiro das férias”, ação feita antes das férias que consistia em influenciar os 
alunos a levarem um livro para lerem durante esse periódo, incentivando o gosto pela 
leitura. Questionário sobre a leitura com o objetivo de compreender a relação dos alunos 
com a leitura. Práticas e jogos lúdicos  para auxiliar na alfabetização. Com todo esse 
acompanhamento foi identificado uma grande defasagem na alfabetização e assim sendo 
os bolsistas intessificaram suas ações para tentar ameniza-la. Relatório final para análise 
de resultados, vindo do professor/supervisor do PIBID, professores de apoio e 
surpervisores. 

Estas ferramentas permitirão maiores e melhores quantidades de dados para uma 
análise sobre o nivel de alfabetização. O material documentado, bem como, as respectivas 
análises serão organizadas em relatório de pesquisa componente do estudo que se pretende 
construir. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a coleta de todos os dados, obtivemos os resultados descritos abaixo, estes estão 
relatados na ordem da metodologia. O nível de leitura dos alunos é bem defasado, são 
necessárias táticas para melhorar o ensino - aprendizagem, e é preciso incentivar e intensificar 
o interesse dos alunos pela leitura.  

Com a introdução de aulas com metodologias lúdicas e atraentes percebemos uma 
melhora no interesse em aprender por parte deles, com os questionários da feira de ciências e 
da leitura podemos perceber também em resultados de dados em números que as ajudas e os 
incentivos dos bolsistas foram proveitosos, pois a maioria no questionário da feira revelou: 1- 
A ajuda e o incentivo dos bolsistas foram de grande valia despertando assim o interesse em 
aprender. 2- As experiências são as melhores maneiras de anexar às teorias, entre outras. E no 
questionário da leitura, a maioria respondeu: 1- Não tinham o hábito de ler e com o projeto 
pegaram gosto pela leitura. 2- Comprariam e/ou gostariam de ganhar livros de presentes. 3- 
Notou melhora em sala de aula na leitura e alfabetização, entre outras. 
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Nos relatórios dos supervisores e professores de apoio, consta que foram nítidas as 
melhoras tanto na qualidade, quanto na quantidade (notas) e, além disso, cabe ressaltar que o 
fato da escola estar aberta a programas, a estabelecer parcerias, traz para o ambiente escolar 
à possibilidade de melhora na qualidade de ensino. 

Pode-se afirmar ainda que as dificuldades estiveram, sim, presentes no decorrer da 
execução do projeto, porém, foram superadas a partir de planejamento e do trabalho em 
equipe. Portanto, fazer parte do projeto “Práticas de leitura” é uma oportunidade ímpar, 
porque as ações desse programa têm permitido conhecer a escola pública, vivenciar a 
prática pedagógica, construir conhecimentos e aprender com o outro. Assim, o PIBID 
contribui na formação do futuro. 
 

CONCLUSÃO  

Com o PIBID, a escola passou a oferecer aos alunos mais um momento de 
aprendizagem tão importante quanto o vivenciado no dia a dia em sala de aula, já que o 
foco de trabalho é a leitura e a escrita – habilidades necessárias para o exercício da 
cidadania. Outro fator constatado em relação à importância dessa integração é que as 
atividades desenvolvidas nesse projeto não ficaram restritas à sala do PIBID. O contato 
com outras metodologias, o confronto de teorias, a renovação de estratégias e o diálogo 
entre acadêmicos e professores com mais experiências resultaram em aprendizagem.  
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Resumo - O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito alelopático de extratos de 
Macadamia integrifólia (Macadâmia), Mangifera indica L. (Manga) e Eucalyptusgrandis W. 
Hill exMaiden (Eucalipto) sobre o crescimento inicial de Alface (Lactuca sativa). Foram 
utilizados quatro tratamentos sendo três diferentes tipos de extratos e a testemunha, na 
proporção de 10 g/L da solução de extrato em Delineamento Inteiramente Casualizados com 7 
repetições sendo cada repetição com uma planta. Foram analisadas as variáveis como o 
comprimento da parte aérea ecomprimento da radícula. O extrato de Manga e Macadâmia 
demonstraram o retardamento do crescimento das plantas de alface e até diminuíram o mesmo. 
Com relação a velocidade de germinação, nenhum dos tratamentos obteve diferenças 
significativa, pois todas as plantas germinaram ao mesmo tempo. E também para o extrato de 
manga,ele foi o tratamento que gerou um maior tamanho de raiz porém um menor tamanho de 
planta, podendo ser concluído por existir substancias químicas na folha da manga que retarda o 
crescimento aéreo, porém favorece o crescimento de raiz,e com o extrato de eucalipto,obteve-se 
a paralisação do crescimento e ainda foi o que ocorreu o maior numero de raízes fasciculadas. 
Palavras chaves: Alelopatia, Extrato, Macadamia integrifólia, Mangifera indica L., 
Eucalyptusgrandis. 
 

 
Introdução 

Os seres vivos produzem substâncias químicas que, uma vez liberadas no ambiente, 
podem influenciar de modo benéfico ou prejudicial, outros elementos da comunidade 
(ALMEIDA, 1991). Este fenômeno foi denominado alelopatia (termo cunhado por Molisch em 
1937) do grego allelon= de um para o outro, pathós= sofrer, segundo Ferreira &Aquila (2000). 
A alelopatia pode ser verificada entre todos os organismos, mas é nas plantas que ela é mais 
comum e evidente. 

Alelopatia é qualquer efeito direto e indireto, podendo causar danos ou benefícios, que 
uma planta exerce sobre a outra pela produção de compostos químicos liberados no ambiente. 
Muitos desses compostos são liberados através do metabolismo secundário e estão relacionados 
a mecanismos de defesas das plantas contra microrganismos e insetos (MEDEIROS, 1990).De 
acordo com Andrade et al. (2003), a presença destes compostos pode provocar influências 
significativas no manejo agrícola ou florestal. A complexidade bioquímica e de comportamento 
fisiológico entre espécies ainda é pouco compreendida (WALLERet al., 1999). 

Os aleloquímicos estão relacionados com os processos fisiológicos das plantas, atuando 
como inibidores da germinação e crescimento (BAGCHI et al.,1997). 

Segundo Gliessman (2000), os aleloquímicos podemser liberados pelas plantas, lavados 
das folhas verdes, lixiviados de folhas secas, volatilizados das folhas, exsudadas das raízes, ou 
liberadas durante a decomposição de restos de plantas. Mesmo flores, frutos e sementes podem 
ser fonte de toxinas alelopáticas. Também existem casos em que os produtos não são tóxicos até 
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terem sido alterados no próprio ambiente, seja por degradação química normal ou pela ação de 
microrganismos. 
Conforme citado por Ferreira et al. (1992), são necessárias pesquisas sobre alelopatia, pois 
poucos são os trabalhos avaliando os efeitos que as plantas podem proporcionar. 

A alelopatia tem sido reconhecida como um importante mecanismo ecológico que 
influencia a dominância vegetal, a sucessão, a formação de comunidades vegetais e de 
vegetação clímax, bem como a produtividade e manejo de culturas (OLIVEIRA et al., 2010).  

Segundo Ferreira &Áquila (2000), a tolerância ou resistência aos metabólitos 
secundários que atuam como aleloquímicos pode ser mais ou menos específica, onde existem 
espécies mais sensíveis que outras, como por exemplo, Lacuna sativa (alface) e 
LycopersicumesculentunMill. (tomate), por isso são muito utilizadas em testes laboratoriais. 

Dentre as espécies consideradas alelopáticas, pode se incluir o Eucalipto, introduzido da 
Austrália, mas cultivado no Brasil, que possui várias espécies consideradas alelopáticas 
(FERREIRA & ÁQUILA, 2000). De acordo com Souto et al. (1994), restos de Pinus radiataD. 
Don e EucalyptusglobulusLabill, inibiam o crescimento e desenvolvimento de alface devido, 
principalmente, a compostos fenólicos liberados. 

Sendo assim, realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar o efeito alelopático de 
extratos de Macadamia integrifólia (Macadâmia), Mangifera indica L. (Manga) e 
Eucalyptusgrandis W. Hill exMaiden (Eucalipto) sobre o crescimento inicial de Alface 
(Lactuca sativa). 
 
Material e Métodos  

O experimento foi desenvolvido de 2 a 25 de junho de 2014, foi realizado no setor de 
olericultura, do Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do sul de minas campus- 
Muzambinho. O município de Muzambinho encontra-se na região Sul de Minas Gerais, latitude 
sul de 21°22’00”, longitude oeste 46°31’00” e altitude em torno de 1048m, . A região se 
enquadra no clima tropical de altitude, caracterizado com verão chuvoso e inverno mais ou 
menos seco. A temperatura média é de 18,2ºC e a precipitação pluvial média anual é de 
1.605mm. 

Foram utilizadas sementes peletizadas de alface lisa (Lactuca sativa), As sementes 
foram plantadas em copos descartáveis com substrato inerte. O experimento foi conduzido em 
esquema fatorial de Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), foi aplicado 4 tratamentos 
com 7 repetições sendo cada repetição com uma planta. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e quando os efeitos de tratamentos apresentaram diferença significativa (P<0,05), as 
médias foram comparadas por meio do teste de tukey. 

Os tratamentos foram efetuados com soluções de extratos de folhas de manga 
(Mangifera indica), eucalipto (Eucalyptusspp), Macadâmia ( Macadamiaintegrifolia) e a 
testemunha, na proporção de 10 g/L da solução de extrato. 

Os extratos foram extraídos das folhas de plantas adultas, onde foram pesada 20 gramas 
de folhas sendo trituradas com auxilio do liquidificador e foi diluída em 2 litros de água.A 
aplicação do extrato foi feita duas vezes ao dia nas mesmasproporções em todas as parcelas. 

O experimento será avaliado 23 dias após a instalação, analisando as variáveis: 
- o comprimento da parte aérea; 
- comprimento da radícula. 
Para avaliação do comprimento de radículas e do sistema aéreo foi utilizado uma régua 

graduada onde foram feitas as medições em milímetros do comprimento da parte aérea e a 
radícula em centímetros e os resultados médios expressos em centímetros por plântula. 

 
Resultados e Discussões 
Como resultados no experimento, devido as aplicações terem sido feitas de maneira homogênea 
em todos os tratamentos, obtivemos resultados significativos para dois deles, sendo eles o 
extrato de Manga (Mangifera indica L.) e para o extrato de Macadâmia (Macadamia 
integrifólia), onde as plantas de alface retardaram seu crescimento e até diminuíram o mesmo. O 
efeito alelopático, segundo Ferreira e Áquila (2000), pode ocorrer não apenas na germinação, 
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mas também sobre a velocidade da germinação e até mesmo provocar alteração na curva da 
germinação alongando essa curva através do tempo. 
Com relação a velocidade de germinação, nenhum dos tratamentos obteve diferenças 
significativa, pois todas as plantas de alface germinaram ao mesmo tempo, dados estes que 
foram iguais aos obtidos por Ferreira et al. (2006), que verificou que a germinação do alface 
com extratos de Eucalyptuscitriodorae Pinus elliottii não foi atrasada por nenhum dos 
tratamentos, porém difere dos resultados encontrados por Goetze e Thomé (2004), que 
analisaram que o extrato de E. grandis atrasou a germinação da planta de alface em cerca de 
doze horas e com um tratamento mais concentrado nenhuma planta germinou. 
Foi analisada a altura de planta, onde foram obtidos resultados discrepantes porém apenas dois 
foram interessantes para nosso experimento, que foram as plantas que estiveram sob o 
tratamento de extrato de Manga e extrato de Macadâmia, como consta na tabela 1, foram 
encontrados resultados com media de 22,3 mm na altura de plantas para extrato de manga e 24,7 
mm para extrato de Macadâmia, estes resultados foram os que diferiram estatisticamente dos 
demais, onde foram encontrados resultados como 61,1 mm na altura de planta para o extrato de 
Eucalipto e 68 mm para a testemunha, podemos reparar que o extrato de eucalipto não diferiu 
estatisticamente da testemunha. 
 
TABELA 1 – Altura de planta e tamanho de raiz, no crescimento inicial de Lactuca sativa, sob 
efeito de extratos aquoso de Manga, Eucalipto, Macadâmia, Testemunha. 
Extratos Altura de Planta (mm) Tamanho de Raiz (cm) 

Manga 22,3 b 17,82 a 

Eucalipto 61,1 a 11,64 b 

Macadamia 24,7 b 12,14 b 

Testemunha 68 a 9,35 b 

CV % 16,25 28,07 

Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey, ao nível de 

5% de significância. 

 

FIGURA 1 - Resultado de cada tratamento. 

 
 

Outro aspecto analisado como mostra na tabela 1, foi o tamanho de raiz emitida pelas plantas, 
onde o melhor resultado obtido a partir dos tratamentos não diferiu estatisticamente da 
testemunha, pois as plantas com menor raiz apresentaram cerca de 11,64 cm de comprimento 
utilizando o extrato de Eucalipto e o tratamento com extrato de Macadâmia apresentou 
resultados com media de 12,14 cm, comparando os resultados com a testemunha que ficou em 
torno de 9,35 cm. Resultados estes contrários aos encontrados por Goetze e Thomé (2004), que 
verificaram em relação ao crescimento radicular da alface em extrato de E. grandis ficou em 
torno de 15,6 mm onde a testemunha  em concentração média do substrato diferindo da 
testemunha que chegou em torno de 6,8 cm. 
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Podemos observar também que no tratamento com extrato eucalipto, ela foi o tratamento que 
menos paralisou o crescimento e ainda foi o que obteve o maior numero de raízes fasciculadas, 
podendo ser este resultado pelo fato de onde foi colhida a folha ou pela concentração errada do 
extrato. 
No caso do extrato de manga, ele foi o tratamento que gerou um maior tamanho de raiz, porém 
um menor tamanho de planta, isso pôde ser concluído por existir substancias químicas na folha 
da manga que retarda o crescimento aéreo, porém favorece o crescimento de raiz, porém 
existem poucos estudos sobre o tema, sendo assim necessárias mais pesquisas para chegar a um 
resultado conclusivo sobre o assunto. 
 

Conclusão 

Com o presente trabalho, podemos verificar que a alelopatia é sim um método eficiente no 
controle de plantas, pois existem mais estudos analisando que o uso do extrato de eucalipto 
também é eficiente no controle do picão-preto. Dentre os tratamentos utilizados o mais eficiente 
em relação a tamanho de planta e menor tamanho de raiz foi o extrato de Macadâmia, que 
anulou tanto o crescimento da planta quanto o crescimento da raiz. A variável testada que 
obteve maior eficiência foi a de tamanho de planta. Com isso podemos concluir que a alelopatia 
é sim uma boa maneira de se controlar o crescimento de plantas, porém estudos sobre outros 
tipos de extratos além do extrato de macadâmia são pouco realizados, tendo então que realizar 
mais pesquisas sobre o assunto para confirmar a sua eficiência. 
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Resumo 
 
O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da cultura da Salsa (Petrocelinum 
crispum), em relação à aplicação de diferentes fontes de adubação orgânica. O experimento foi 
desenvolvido no período de fevereiro a junho de 2014. Foram avaliados dois adubos diferentes e 
a testemunha, sendo utilizado esterco de ovino e de galinha poedeira, e a testemunha não foi 
utilizado nenhum tipo de fertilizante. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 
inteiramente casualizados, sendo três tratamentos e quatro repetições. Avaliou-se a massa verde, 
e massa seca após secagem em estufa por quatro dias. Os dados obtidos foram submetidos a 
analise de variância, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Sendo que os mesmos não 
apresentaram diferenças significativas.  
 
Palavras chave: Salsa. Petrocelinum crispum.  Adubação orgânica. Horticultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introdução 
A salsa ou salsinha (Petrocelinum crispum), hortaliça folhosa da família das Apiáceas, é 
considerada como condimento muito apreciado pela população brasileira (ESCOBAR, et al., 
2010). 
De acordo com Bertatti (2002), a salsa é componente fundamental na composição de temperos 
para o preparo dos mais diferentes pratos, sejam estes frios (saladas) ou quentes (carnes ou 
peixes), bem como para a ornamentação dos mesmos. Suas folhas são comercializadas em 
maços grandes ou em molhos pequenos, sendo encontrada também nas formas minimamente 
processada e desidratada, exclusiva ou em mistura com alho e/ou cebolinha (ESCOBAR et al.,  
2010). 
Apesar de ser muito consumida e cultivada em muitos países, essa espécie requer temperaturas 
mais amenas para um melhor desenvolvimento, por isso geralmente é cultivada no 
outono/inverno e em alguns lugares, onde se têm elevadas altitudes pode-se observar o cultivo 
durante todo o ano (NOHAMA et al., 2011). 
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A produtividade da planta é maior em solos areno-argilosos, com alto teor em matéria orgânica, 
boa fertilidade e pH entre 5,8 e 6,8 (ÁLVARES, 2006 citado por ESCOBAR et al., 2010). 
Há poucas cultivares de salsa, destacando-se a Lisa Comum e a Lisa Graúda 
Portuguesa, sendo que a segunda produz folhas maiores e ambas são resistentes ao 
florescimento. Há também a cultivar Crespa Paramount caracterizada por não retomar o 
crescimento após o primeiro corte, portanto, sendo considerada sem produção na rebrota 
(ESCOBAR et al., 2010). 
Em conformidade com Makishima (1984), a cultivar Lisa Comum possui porte de 20-25 cm de 
altura e folhas de cor verde-clara; a cultivar Graúda Portuguesa é mais vigorosa atingindo 40 cm 
de altura, com folhas de cor verde-escura; a cultivar Crespa Paramount possui de 25 a 30 cm de 
altura e as folhas são de cor verde-escura (ESCOBAR et al., 2010). 
Apesar de absorverem relativamente pequenas quantidades de nutrientes, quando comparadas 
com outras culturas, em função de seu ciclo curto, as hortaliças folhosas são consideradas 
exigentes em nutrientes. Tal exigência torna-se cada vez maior á medida que aproximam do 
final do ciclo. Isso porque, após uma fase inicial de crescimento lento, que perdura até cerca de 
dois terços do ciclo, as folhosas apresentam um rápido acúmulo de matéria seca e, 
consequentemente de nutriente. Também, por apresentarem uma elevada exigência em um 
tempo relativamente curto, essas hortaliças podem, temporariamente, ficar mais sujeitas ás 
deficiências minerais. No Brasil, são relativamente poucos os trabalhos realizados sobre suas 
exigências nutricionais (CASTELLANE, 1994 citado por OLIVEIRA et al., 2003). 
Tendo em vista que o coentro assim como a salsa pertencem à família das apiáceas, estudos 
relacionados com a adubação, tanto mineral quanto orgânica, do coentro podem ser tomados 
como base para o desenvolvimento de estudos relacionados com a adubação da salsa. 
Sendo assim autores demonstram que é possível a produção de coentro empregando-se 
unicamente de adubo orgânico. No entanto, a aplicação de adubos minerais favorece o 
desenvolvimento vegetativo das plantas e o volume de folhas produzidas (FILGUEIRA, 1987 
citado por OLIVEIRA et al., 2002). 
Sendo que para Oliveira et al., 2002 a aplicação de nitrogênio nos primeiros 20 dias após a 
semeadura garante um rápido crescimento vegetativo. Para Tomar et al., 1994 o coentro 
obtiveram um aumento significativo na produção de folhas por planta com altas doses de N(80 
Kg.ha-1), de P2O5(40 Kg.ha-1) e de K2O(30 Kg.ha-1). 
E Singh & Rao, 1994 obtiveram ótimos rendimentos com 93 Kg.ha-1 de nitrogênio, enquanto 
Sharma & Israel, 1991 não verificaram alterações significativas no rendimento do coentro em 
resposta ás aplicações de fósforo, porém, com a utilização de 120 kg ha-1, ocorreu elevação na 
produção de massa verde (OLIVEIRA et al., 2002). 
Em relação aos estercos utilizados podemos observar no quadro 1, alguns valores obtidos por 
Vieira 1994  
 
Quadro 1: Composição em nitrogênio, fósforo e potássio, no esterco de diferentes espécies 
domésticas. 

Espécie animal % Nitrogênio %  

Fósforo 

% Potássio 

Coelho 2.48 2.50 1.33 

Cabra 0.97 0.48 0.65 

Carneiro 1.00 0.25 0.60 

Galinha 1.75 1.25 0.85 

Porco 1.00 0.40 0.30 

Cavalo 0.60 0.25 0.50 

Vaca 0.50 0.30 0.45 

Fonte: Vieira, 1984. 
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Este trabalho teve como objetivo avaliar a biomassa seca e fresca da salsinha em função da 
aplicação de estercos de ovinos e aves. 
 

2. Material e métodos 
 O experimento foi desenvolvido no setor de olericultura do Instituto Federal de Ciência 
e Tecnologia Campus - Muzambinho. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 
inteiramente casualizados, possuindo um total de 3 tratamentos (esterco de ovino, esterco de 
galinha poedeira e testemunha) e quatro parcelas por tratamento, cada parcela constituiu um 
canteiro de 1,00 m2, perfazendo um total de 12 canteiros no experimento.  
 O experimento iniciou-se no dia 24 de fevereiro de 2014 com a construção dos canteiros 
na área, e coleta de amostra de solo. As amostras foram levadas ao laboratório de solos do 
próprio Instituto, onde foram feitas as analises. Com os resultados obtidos foram feitos os 
cálculos de recomendação de correção de solo, e adubação, foram necessários os seguintes: 
• 60 Kg/há de nitrogênio (valores de N com base na produtividade esperada). 
• 90 a 180 Kg/há de P2O5. 
• 110 Kg/há de K2O. 
 

Duas semanas antes do plantio os estercos foram coletados e armazenados em 
sacos para que termina-se o processo de decomposição e ficasse completamente curtido, 
a alocação de cada tratamento foi ao acaso onde aplicou-se esterco somente 
superficialmente. As quantidades foram usadas com referencia à necessidade da cultura 
e a quantidade de nutriente que o esterco obtinha, já nas parcelas da testemunha não foi 
aplicado nada a fim de compararmos os resultados 

A cultivar de salsa escolhida foi a Lisa comum. O plantio foi efetuado no dia 
31/03/2014, dois dias após a aplicação dos estercos para evitar uma possível queima das 
mudas, o plantio teve inicio às 4 horas da tarde com a finalidade de evitar temperaturas 
altas. O espaçamento foi de 25 cm entre linhas e 10 cm entre plantas. Após cerca de 10 
dias foi feito o replantio de algumas mudas, as quais acabaram morrendo devido ao mal 
tempo da região (altas temperaturas e baixa pluviosidade) 

A irrigação dos canteiros foi diária, sempre no período da manhã, por meio de 
regadores. O controle de plantas daninhas no local foi por meio de capinas manuais de 
acordo com a necessidade. Não foi aplicado nenhuma outra forma de adubação na 
cultura. 

A cultura ficou em campo cerca de 75 dias e sendo colhida no dia 13/06/2014. 
Os dados avaliados foram massa fresca e massa seca, as plantas foram cortadas acima 
das brotações novas conforme proposto por HEREDIA Z. et al. (2003). Foram coletados 
somente as duas linhas centrais para as avaliações, as demais foram utilizadas como 
bordaduras, sendo descartadas.  

A massa fresca foi verificada com um auxilio de uma balança de precisão logo 
após a sua coleta no campo. Para avaliação da massa seca as parcelas colhidas foram 
armazenadas em sacos de papel devidamente etiquetados e foram secados em estufa por 
4 dias até peso constante  em temperatura de 45° C. Foi utilizado uma estufa de 
circulação e renovação de ar TE-394/1 da TECNAL, situada no laboratório de 
Biotecnologia do Instituto Federal campus – Muzambinho. Após secagem os saquinhos 
contendo a salsa foram pesados separadamente no mesmo local.   

Para analises estatísticas foi usado o programa estatístico Sisvar onde foi feito a 
analise de variância com o teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 
3. Resultados e Discussão 
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Tabela 1: Resumo da analise feita pelo teste de Tukey a 5% de probalidade. 
Tratamentos   Médias Resultados do teste  

Testemunha   345.50 a 

Ovino   576.50  a 

Ave   600.25  a 

Medias seguida de mesma letra não apresentam diferenças estatísticas 
 
Podemos observar através da avaliação da tabela 1, que o esterco de ave se sobressaiu em 
relação aos demais o que já era de se esperar devido a alta incidência de nitrogênio que 
normalmente esta presente nos estercos de ave, sendo assim este  proporcionou a Salsa um 
maior desenvolvimento, obtendo assim um maior peso da massa verde e seca. Com o esterco de 
ovino podemos observar também um bom desenvolvimento da cultura, mas de forma um pouco 
menor em relação ao esterco de aves. Em relação à testemunha obtivemos resultados bem 
baixos, pois estas se desenvolveram apenas com os nutrientes presentes no solo da área em que 
o experimento foi instalado.Mas através da analise estatística, realizada pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade, não tivemos diferenças significativas entre os três tratamentos utilizados 
no cultivo da hortaliça. 

 
 
4.Conclusão 
 
Com este trabalho conclui-se que, apesar de não haver diferença significativa entre 

os tratamentos, o esterco de ave poedeira apresentou uma melhor média em relação a  
testemunha e ao esterco de ovino, isso pode ser explicado pelo fato do esterco de ave 
poedeira conter um maior teor de nitrogênio e como foi citado anteriormente as 
hortaliças folhosas tem uma resposta positiva em produção de biomassa fresca quando 
se trata de aplicação de nitrogênio.  
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RESUMO 

A crescente necessidade de consumir produtos cada vez mais naturais e com padrão 
de qualidade elevada, leva os produtores a buscarem alternativas que resultem em hortaliças 
e demais vegetais. A rúcula é uma hortaliça que ganha cada dia mais um espaço na mesa do 
consumidor. Objetivou-se, portanto, com este trabalho, avaliar a qualidade da rúcula 
produzida de forma orgânica submetida a diferentes doses de composto orgânico de suíno. O 
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições. Os 
tratamentos foram 6 diferentes dosagens de composto orgânico de suíno, sendo 0, 10, 20, 30, 
40 e 50 ton/ha incorporado ao solo. As dosagens de 30 e 40 ton/ha apresentaram as maiores 
médias quanto ao peso de matéria verde, matéria seca e umidade, mas as alturas de plantas 
não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos estudados. 

PALAVRAS-CHAVE: Hortaliças. Agroecologia. Eruca sativa. 

INTRODUÇÃO 

Os consumidores tem apresentado mudança em seu hábito alimentar, o que pode 
explicar o grande aumento no consumo de hortaliças e a busca por alimentos naturais em 
relação à industrializados. Esses consumidores apresentam ainda um perfil exigente quanto a 
qualidade dos alimentos, o que leva o produtor aumentar os cuidados com a qualidade de seu 
produto sem deixar cair a produção total mantendo o fornecimento regular (OHSE et al., 2001). 
 Pertencente à familia das Brassicas, a rúcula é uma hortaliça folhosa herbácea anual, 
baixa, possuindo normalmente 15-20cm de altura, consumida principalmente em saladas, o que 
conserva a maioria de sua propriedade nutritiva. Apresenta efeito anti-inflamatório e 
desintoxicante no organismo, e ainda possui boa quantidade de vitamina C, enxofre, potássio e 
ferro (TRANI e PASSOS, 1998). 
 Segundo Purquerioet al. (2007), a rúcula foi uma das hortaliças folhosas que mais 
cresceu, tanto em cultivo quanto em consumo. Costa et al. (2005) diz que a expansão do cultivo 
da rúcula é devido aos preços, que são bastante rentáveis ao produtor em relação a hortaliças 
folhosas como chicória, almeirão, couve e alface. 
 Entre os brasileiros descendentes de italianos, espanhóis e portugueses, no sul do país, a 
rúcula é muito conhecida e consumida, mas atualmente é consumida e cultivada em todas as 
regiões do Brasil, embora seja adaptada a condição de clima mais ameno. Na região Nordeste 
existem pequenas áreas com essa folhosa, geralmente próximas aos grandes centros 
consumidores (PURQUERIO et al., 2007). 
 Condições de temperatura amena favorecem o desenvolvimento da rúcula, apesar de a 
semeadura ser recomendada o ano todo. As temperaturas mais altas estimulam a planta 
antecipando o período reprodutivo, onde emitem prematuramente seu pendão floral, e como 
consequência as folhas ficam rígidas e mais picantes (FILGUEIRA, 2000). 
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 A semeadura da rúcula pode ser realizada em canteiros definitivos (20-25cm de altura), 
com espaçamento entre fileiras de 20 a 30cm e à profundidade de 1 cm, fazendo-se um desbaste 
quando as plantas atingem de 4 a 5cm onde o espaçamento entre plantas varia de 5 a 10cm. A 
colheita é realizada de 35 à 65 dias após plantio, a depender da variedade e época de plantio, há 
um bom índice de rebrota para todas as variedades de rúcula (FREITAS, 2006). 
 A qualidade do alimento vegetal está relacionada ao seu ótimo desenvolvimento, 
observando as condições nutricionais do solo, disponibilidade de agua e a temperatura do 
ambiente. Setubal e Silva (1992) afirmam que fatores genéticos aliados a praticas que visam 
reduzir o efeito da luminosidade e temperatura, contribuem no aumento da produtividade e 
qualidade do vegetal. 
 Costa et al. (2005) realizaram um estudo do custo de produção e a rentabilidade da 
rúcula, na cidade de Jaboticabal-SP, e obtiveram no período de maio a agosto R$ 11.421,00 de 
receita bruta em 6.075 Kg/ha de rúcula produzida, e R$14.228,50 na produção de 9.950 Kg/ha 
nos meses de setembro a novembro. Mostrando que o custo de implantação fica em torno de 
R$2.800,00 a R$3.000,00 por hectare, e que há boa produtividade em meses mais quentes, 
tomando-se os cuidados com luminosidade e temperatura aliados a clima chuvoso, devido época 
favorável. 
 Através das mudanças politicas globais, com diretrizes ecológicas e defesa à segurança 
alimentar, há uma demanda maior por produtos orgânicos em todo o mundo, o que leva a busca 
de estudos e técnicas alternativas para produção de frutos e hortaliças com menor utilização de 
adubos minerais e agroquímicos (FONTANÉTTIet al., 2004). 
 A matéria orgânica além de melhorar as características físico-quimicas do solo ajudam 
também a manter a microbiota e reduzir os impactos ambientais que podem ser provocados com 
utilização continua de adubação química, além de maior rentabilidade ao produtor no final da 
colheita, pela redução de custos, e desenvolvimento e produtividade das culturas. 
 Vários autores (CAVALLARO JÚNIOR, M. L.et al., 2009; KROLOW I et al., 2003; 
OLIVEIRA, V. C. et al., 2013; VIEIRA, D. A. et al., 2013; OLIVEIRA, E. Q. et al., 2010) 
citam os benefícios da utilização de matéria orgânica de diversas fontes no cultivo da rúcula. 
Dentro desse contexto objetiva-se com este trabalho avaliar a adubação com utilização de 
diferentes doses de composto orgânico de suínos quanto ao teor de umidade, desenvolvimento, 
produtividade, quantidade de matéria seca e verde da rúcula. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no setor de olericultura do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Campus Muzambinho - MG. A classificação climática 
predominante da região segundo Köppen é Cwb, ou seja, clima tropical de altitude, 
caracterizado com verão chuvoso e inverno mais ou menos seco (SÁ JÚNIOR et al., 2012). 
 O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC), com três 
repetições. Os tratamentos foram: 1- Testemunha, 2- 600g de composto orgânico de suíno 
(10t/ha), 3- 1,2 kg de composto orgânico de suíno (20t/ha), 4- 1,8 kg de composto orgânico de 
suíno (30t/ha), 5- 2,4 kg de composto orgânico de suíno (40t/ha) e 6- 3 kg de composto orgânico 
de suíno (50t/ha). Realizou-se o preparo dos 18 canteiros com utilização de enxadas, revolvendo 
o solo e fazendo canteiros de 1m x 0,6m totalizando 0,6m2 de área útil com aproximadamente 
15cm de altura cada canteiro. Com exceção do tratamento 1 (Testemunha), foi realizada 
incorporação do composto orgânico 1 dias antes do plantio. As mudas foram mantidas em estufa 
até o momento do transplantio a campo. 
 O plantio da rúcula foi realizado no dia 8 de maio de 2014 com a cultivar folha larga no 
espaçamento de 7 x 20 cm, e as avaliações foram realizadas no dia 8 de junho, tendo em vista 
que a cultura da rúcula possui um ciclo de 30 dias. Devido aos intempéries encontrados no 
período de condução do experimento, foi necessário a realização de irrigação, sendo esta feita 
nos períodos mais frescos do dia (manhã e tarde). 
 As avaliações agronômicas foram efetuadas com 6 plantas de cada tratamento, onde 
avaliou-se a altura média de planta (cm) com o uso de régua graduada, massa fresca (g) e massa 
seca (g) pesadas em balança de precisão, bem como análise de umidade no laboratório de 
biotecnologia do IFSULDEMINAS- Campus Muzambinho - MG. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve diferença estatística significativa a 5% de probabilidade entre as diversas doses 
de composto orgânico de origem suína para as variáveis massas verde, massa seca e umidade da 
rúcula, no entanto não foi observado diferenças significativas em relação ao comprimento das 
plantas (Tabela 1). 

A massa verde, massa seca e umidade obtiveram maiores resultados quando submetidas 
a dosagens de 30 t ha-1 e 40 t ha-1 de composto orgânico de origem suína. Esse aumento ocorreu 
em consequência da matéria orgânica presente no composto, que influencia diversas 
características do solo, tais como: fornece carbono, eleva a população de microorganismos, 
disponibiliza nutrientes para a cultura, melhora a capacidade de troca catiônica (CTC), corrige a 
acidez, participa na formação de agregados do solo e consequentemente diminui a sua 
densidade, aumenta a porosidade, infiltração, retenção de água e aeração, onde sabe-se que as 
hortaliças folhosas respondem muito bem à adubação orgânica.  

Segundo Luchese et al., (2002) e Diniz Filho et al., (2007), a melhoria destas 
características são fundamentais para um maior potencial produtivo do solo, principalmente em 
ambientes tropicais e sub-tropicais. Em trabalho realizado por Parizotto (2009), contatou se o 
incremento significativo da produção de alface e melhorias dos atributos químicos do solo em 
conseqüência da utilização de composto orgânicos a base de dejetos suínos.   

De acordo com Souza (2005), na agricultura convencional, a utilização de adubos 
químicos promove, com o passar do tempo, uma redução na atividade biológica do solo 
podendo afetar o desempenho produtivo das culturas.  

Nas dosagens de 10 t ha-1, 20 t ha-1 e 50 t ha-1 não foram observadas diferenças 
significativas na massa verde, massa seca e umidade, sendo que em todas as dosagens de 
composto aplicado não originou interferência no comprimento da rúcula. Em trabalho realizado 
por Solino et al., (2010) observou-se resultados semelhantes na massa verde, massa seca e 
comprimento da rúcula com o uso de diferentes doses de composto. 

A produção da rúcula não sofreu alteração até a dosagem de 10t/há, a partir da dose de 
20t/há  foi observado um aumento crescente neste parâmetro até a dosagem de 40t/ha, onde 
atingiu o ponto máximo produção. Quando incorporada uma quantidade maior que 40t/há houve 
um decréscimo na produção. 
 
CONCLUSÕES 
 De acordo com os resultados obtidos as dosagens de 30t/ha e 40t/ha apresentaram as 
melhores médias para os parâmetros de massa verde, massa seca e umidade. As diferentes doses 
do composto orgânico suíno não influenciaram significativamente na altura de planta.  
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para as características, comprimento, massa verde, 
massa seca e  umidade da rúcula, cv. Folha Larga. 

Tratamento 
Altura de 

planta(cm) 
Massa 

Verde(g/planta) 
Massa 

Seca(g/planta) Umidade(%)  
Testemunha 28,38a 28,45b 2,48b 90,91b 

Composto 10t/há 30,33a 28,33b 2,28b 91,94b 
Composto 20t/há 28,38a 27,30b 2,46b 90,97b 
Composto 30t/há 30,66a 34,64a 2,86a 91,72a 
Composto 40t/há 31,11a 37,89a 3,1a 91,81a 
Composto 50t/há 30,44a 30,79b 2,51b 91,82b 

CV 4,94 12,12 11,30 12,36 
 

 
Figura 1. Gráfico demonstrativo do incremento produtivo da rúcula, cv Folha Larga, de acordo 
com a variação de dosagem de composto de origem suina. 
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Resumo 
 

Este artigo buscou através da criação de um acervo de artrópodes construir uma visão mais 
detalhada sobre a riqueza da biodiversidade da fauna existente destes, afim de proporcionar um 
estoque e armazenamento das principais e importantes espécies de artrópodes da região. Sendo 
assim, este recurso pode ser uma possível ferramenta a ser explorada por professores de 
Biologia, instigando o interesse dos alunos pelo conteúdo ministrado, contribuindo para um 
melhoramento em relação as abordagens aplicadas durante as aulas, o que confere uma 
versatilidade e suporte, que podem garantir uma maior interação dentro das práticas da 
disciplina, aproximando os alunos da realidade e contextualizando os mesmos sobre a 
abrangente e importante variabilidade de espécies,  a relação da biodiversidade de artrópodes 
existentes nesta localidade, a vasta gama de indivíduos, suas adaptações morfológicas e a 
complexidade abrangentes do filo referido, de maneira mais concisa.  

Palavras-chave: Biologia, Coleção Zoológica, Recurso Didático. 

Introdução  

A partir da coleção e posterior criação de um acervo de artrópodes, este projeto 
pretende ampliar a visão que se tem sobre a riqueza da biodiversidade deste tipo de fauna na 
região estudada, dando ênfase à utilização do recurso didático criado que poderá facilitar a ação 
e exploração do professor de Biologia em sala de aula, instigando de maneira eficiente o 
interesse do aluno sobre o conteúdo ministrado. A proposta pretende demonstrar que, a prática 
docente poder ser facilitada através do uso de recursos como este, onde a assimilação do 
discente poderá ser bem mais aproveitada. Quanto ao ensino da Zoologia, especificamente dos 
artrópodes, pode-se dizer que é tratada superficialmente, reforçando conceitos preconcebidos 
por falta de conhecimento. Dentro dessa perspectiva, o uso do acervo criado poderá contribuir 
na mudança de conceitos, tornando o recurso uma alternativa viável para facilitar o aprendizado 
de conteúdos científicos, considerando-se os conhecimentos pré-existentes dos alunos.  

Fica evidente que, o conhecimento impresso no acervo criado funciona como um 
arquivo móbil, fonte disseminador de saber e poderá subsidiar as aulas práticas do Curso de 
Ciências Biológicas, beneficiando não apenas os alunos, mas todos aqueles que se dedicam a 
pesquisas desta natureza.  

Com o exposto, compreende-se também que, a implementação do acervo didático 
constitui um veículo de aprendizagem eficaz, apoiando as disciplinas que utilizam lotes 
biológicos como meio de ensino, fase em que, o aprendizado poderá ser efetivo e imediato 
quando os interessados se encontram diante do material objeto de estudo (Papavero, 1994). 
Argumento consolidado pelo seguinte: “o conteúdo teórico como ferramenta para a construção 
do conhecimento, a aula prática funciona como propulsora na concretização deste processo, 
promovendo a vivência prática que contribui para a fixação do conteúdo” (Peixoto, 2012).  

Brandão et al (1998) asseveram que, os benefícios de uma coleção zoológica 
representam um recurso de grande valor didático ao fornecer suporte às atividades de ensino 
fundamental e médio, assim como para outros níveis de estudo, auxiliando a promover a 
sensibilização do público em relação às questões ambientais e à preservação da biodiversidade, 
pois todos passam a compreender a importância destes animais para o ecossistema. Mas além do 
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exposto é bom ressaltar também que, hodiernamente, existe uma crescente valorização dos 
recursos biológicos devido às novas técnicas de biotecnologia, que aumentaram a demanda por 
informações e serviços das coleções e acervos científicos em geral. 
 

Material e Métodos 
 

Para tal proposta foram necessárias duas placas de isopor com altura de 1m e largura 
de 75mm cada, que serviram como base para colocação e sustentação de recipientes tubulares 
de acrílico transparentes, que possuem 2 cm de largura e 8 cm altura. Estes que continham 
amostras das espécies embebidas em álcool 70%, para garantir a durabilidade do material. 
Também foi utilizado 4 m de adesivo autocolante (Contact®) verde para o revestimento das 
placas. Foram coletados até o momento 45 artrópodes nas imediações do IFSULDEMINAS – 
Câmpus Muzambinho situado no estado de Minas Gerais, e arredores, dos quais todos foram 
identificados e classificados, até nível taxonômico de ordem, segundo Brusca & Brusca (2007). 
Todos os materiais citados são de baixo custo, permitindo uma grande viabilidade em relação ao 
seu uso. Além de conferir uma estabilidade maior em relação aos demais modelos de Acervos 
existentes. 

Estas amostras de artrópodes, foram distribuídas em Subfilos, Classes e Ordens sendo 
sua disposição na placa de isopor em forma de cladograma, que considera suas divisões 
respectivamente, tal como apontado por Ruppert et al (2005).  
Todos os indivíduos foram capturados por coleta ativa, com a utilização de redes 
entomológicas, pinças e recipientes para armazenamento. O acervo encontra-se disponível no 
Laboratório de Zoologia do IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho e pode ser utilizado para 
aulas práticas; debates sobre evolução; análises de classificações tanto em relação a cladística 
quanto a nomenclatura; e coleta, confecção e montagem de artropodários. 

 
Resultados e Discussão 

  
Além de seu valor didático, o acervo elaborado registra de forma permanente o 

material natural coletado que, poderá servir de base para outros estudos diversos, tais como: 
descrições e reconstruções evolutivas das espécies coletadas. Podendo ser utilizado tanto como 
um modelo de amostragem da biodiversidade local existente, como ferramenta de ensino-
aprendizagem, pois sua disposição permite tal procedimento. 

Devido a isso, este possível recurso didático criativo e de baixo custo, no qual não só 
professores, mas alunos podem trabalhar de maneira dinâmica conteúdo da disciplina, facilita a 
visualização das estruturas morfológicas, suas principais características, aspectos evolutivos, 
diferenciações de cada indivíduo de diferentes denominações.  
Possibilita também o manuseio dos mesmos, garantindo uma observação completa do referido 
animal. Caracterizando tal pratica como uma iniciativa que pode servir de base para pesquisas 
posteriores, pois artrópodes constituem uma vasta gama de indivíduos, fazendo com que esta 
coleção possa ser ampliada e abordada em diferentes aspectos. 

 
Conclusão 

 
O conhecimento e a aprendizagem são normas do mundo contemporâneo, uma norma 

que deve ser acompanhada de conscientização e inclusão de novos métodos no meio educativo. 
Métodos que inovem na forma de aprender, facilitem a intervenção do professor em sala de aula 
e assegurem a aquisição de conhecimento ao aluno. Dessas prerrogativas surge o interesse em 
coletar os animais, desenvolver um modelo didático e demonstrar através deste trabalho a 
aplicação dessa construção no ensino de invertebrados, especificamente, artrópodes ou mesmo 
em outras áreas afins.  

Nesse sentido, este Acervo de Artrópodes visa proporcionar essa versatilidade, tanto em 
caracteres educacionais como também, no que diz respeito as pesquisas que englobem tal 
temática.  Pois a tríade desenvolvida coaduna além de importantes aspectos científicos, a 
contribuição com as práticas educativas, promovendo a sua qualidade, subsidiando o trabalho 
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educativo de professores e aprimorando a absorção de saberes por parte dos alunos. Tal efeito 
corrobora a ideia de mudanças em relação as práticas obsoletas existentes, tornando o Acervo 
um recurso inovador em sua proposta, que pode ser aprimorado ainda mais, levando em 
consideração o avanço da tecnologia, tal como afirma Santos (2010). 
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EVIDÊNCIAS DE RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM UM DIÁRIO 

REFLEXIVO 

Flávia Luciana Campos Dutra Andrade12 

Resumo 

Propõe-se nesse estudo discutir sobre os benefícios que os diários reflexivos podem trazer para 
a formação continuada de uma professora, que ao mesmo tempo em que constrói seus dados de 
pesquisa, reflete sobre suas ações presentes voltando ao passado na tentativa de ressignificar sua 
prática. Sendo assim, o corpus analisado são diários reflexivos narrados pela professora-
pesquisadora, numa perspectiva crítico-reflexiva (MAGALHÃES, 2010; MELLO, 2010 e ela 
está pautada em conceitos Vygotskianos e referendada linguisticamente pela gramática 
sistêmico-funcional de Halliday.(1994). Como os diários encontram-se em fase de construção, 
propõe-se nessa investigação inicial fazer um levantamento das reflexões dessa professora-
pesquisadora, apontando a contribuição do gênero diário para o desenvolvimento pessoal e 
profissional e consequentemente para a melhoria do ensino na instituição onde atua.  

Palavras- Chave: formação de professores, identidade; reflexão crítica. 
 
Introdução 
 

Nesta pesquisa me propus a descrever minhas aulas num diário em numa  perspectiva 
crítico-reflexiva objetivando questionar ações e razões que alicerçam esta prática e transformá-
la. (Liberali, Magalhães e Romero, 2003) 

O gênero textual, diário já remonta sua relevância há muito tempo na história, porém 
tem crescido impressionantemente nos últimos quinze anos. (Reichmann, 2013). Os diários de 
bordo utilizados nas navegações desencadearam uma soma de acontecimentos que 
transformaram o mundo. Tal é a sua relevância que o diário da viagem de Vasco da Gama à 
Índia foi inscrito recentemente na lista do patrimônio Memória do Mundo pela UNESCO. 

Romero (2013) relata que, dentre outros benefícios que os diários reflexivos  possuem, 
eles incentivam a criticidade,  autonomia, reflexão e autoanálise, além de registrarem o 
desenvolvimento de professores em formação inicial ou continuada e contribuírem para a 
construção da identidade e transformação docente.  

Zabalza (2004) destaca a reflexão como um elemento fundamental do diário. Além de 
ser um importante instrumento de pesquisa, muito mais que a criação de um material escrito que 
venha a ser analisado pelo pesquisador, o diário proporciona um “diálogo que o professor, por 
meio da leitura e reflexão, trava consigo mesmo em relação à sua atuação nas aulas.” (p. 45) 

Aponto a relevância desta pesquisa pautada nos conceitos da Linguística Aplicada. 
Como na LA “não criamos problemas para pesquisar, mas pesquisamos os problemas que já 
existem” (LEFFA, 2001, p.7), parto de um problema inserido dentro do meu contexto de ensino 
e procuro solucioná-lo enfrentando os desafios que estão por vir, abrindo as portas da minha 
sala de aula e deixando de “navegar em terras firmes” (LEFFA, 2001, p.4) para procurar 
soluções que possam beneficiar os participantes envolvidos e construir o conhecimento juntos. 

O objetivo geral dessa pesquisa é refletir sobre minha formação docente buscando 
alternativas para minimizar as dificuldades de aprendizagem em língua inglesa dos alunos do 
curso técnico integrado ao ensino médio. 

 
 
 
Material e Métodos 

                                                           
12 Aluna do Mestrado Profissional em Educação- UFLA orientada pela Profª. Drª. Tania Regina de Souza Romero. 
Professora de língua inglesa do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. E-Mail: 
flavia.dutra@ifsudestemg,.edu.br 
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Esta pesquisa está sendo realizada no meu lócus de trabalho e trata-se de um estudo 

de caso sobre a atuação de uma docente de língua inglesa no contexto de um curso técnico 
integrado ao Ensino Médio de uma instituição Federal do Sudeste de Minas Gerais. Optei 
pelo uso da abordagem qualitativa, pelo fato desta investigação estar focada mais no processo 
e significado do que simplesmente nos resultados ou produtos e sua análise é subjetiva. 
(BOGDAN & BIKLEN, 1994) 

Esta pesquisa pode ser classificada também como narrativa, pois conforme aponta 
Mello (2010) ela parte de uma experiência vivenciada, possibilitando a construção do 
conhecimento numa esfera pessoal, profissional e social. Minhas narrativas, descritas em um 
diário reflexivo, meu instrumento de pesquisa, são meu objeto de estudo e método que usarei 
para interpretar os fenômenos vivenciados na minha prática docente. 

Segundo   Magalhães   (2010),   as   narrativas   nos   proporcionam   enxergar   
formas diferentes de realidades, produzindo um cenário que vai além de contar histórias, 
instigando a transformação daqueles que dela fazem parte e, vou além, daqueles que as 
analisam, pois as narrativas podem ser analisadas tanto pela própria pessoa que a escreveu, 
como no meu caso, quanto por outros professores-pesquisadores. (TELLES, 1999) 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional em 
Educação da Universidade Federal de Lavras (UFLA), na área de Linguística Aplicada. 
Proponho, então, nesta fase incipiente do meu trabalho analisar alguns excertos narrados em 
oito diários reflexivos já construídos para verificar se e como estou me desenvolvendo 
profissional e pessoalmente e transformando minha identidade, já que as identidades não são 
fixas e são constantemente reposicionadas. “A construção da identidade depende do significado 
que os participantes do discurso dão a si mesmos e aos outros engajados no discurso.” 
(MOITA,1998) 

 
Resultados e Discussão 
 
“Após a aula fiquei pensando a respeito da alerta que fiz aos alunos sobre a escolha do curso.” 
(Diário 1) 
 
“Fiquei pensando no meu comportamento de antes e o de agora em relação aos alunos não terem 
feito a tarefa de casa. Creio que evoluí muito ao elogiar o único aluno que fez ao invés de ficar 
brava com os demais.” (Diário 2) 
 
“Refletindo sobre minha prática, fiquei pensando se até hoje não fui muito “gramatiqueira”, 
pois gosto de ensinar gramática, principalmente quando faço analogia com a nossa língua.” ( 
Diário 3) 
 
“Estou pensando em, de repente, trazer as respostas dos exercícios para os alunos checarem 
sozinhos.”( Diário 4) 
 
“Penso que ao invés de ter escrito no quadro a forma correta daquilo que eles queriam dizer, 
poderia ter pedido aos colegas que ajudassem o grupo a formar aquela frase.” (Diário 5) 
 
Essa aula serviu para comprovar que os alunos não querem mesmo saber de gramática, ou pelo 
menos não dessa forma que ensinei. (Diário 6) 
 
“Ao recontar essa aula, fui pensando como gosto de fazer o que faço. Mesmo com as 
dificuldades que há na profissão, não me vejo fazendo outra coisa.” (Diário 7) 
 

Como esta pesquisa está em fase inicial de desenvolvimento e por limitação de espaço 
nesse trabalho não foi possível colocar mais excertos dos diários, porém é possível, observar 
nos fragmentos a presença constante dos verbos  pensar, refletir e crer, todos processos  mentais 
(Halliday, 1994), o que prova que os diários fizeram a professora refletir e repensar  a fim de 
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ressignificar sua prática, além de contribuir para a construção de sua identidade e 
desenvolvimento pessoal  e profissional evidenciados principalmente e respectivamente  nos 
diários 7 e 2.  

Referências Bibliográficas 

BOGDAN, R. C. & BIKLEN, S. K. Investigação Qualitativa em Educação. Portugal: Porto 
Editora, 1994. 

HALLIDAY, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. 2nd. Edition. Nova 
York: Edward Arnold,1994. 

LEFFA, V. J. A linguística aplicada e seu compromisso com a sociedade. Trabalho apresentado 
no VI Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada. Belo Horizonte: UFMG,          7-11         
de          outubro          de          2001. Disponível em: 
<http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/la_sociedade.pdf>. Acesso em: 8 de dez. de 2014. 

LIBERALI, F.C.; MAGALHÃES, M.C.C.; ROMERO, T.R.S. Autobiografia, Diário e Sessão 
Reflexiva: atividades na formação crítico-reflexiva de professores. In L. Barbara e R. C.G. 
Ramos (Org.). Reflexão e Ações no ensino-aprendizagem de Línguas. Campinas, São 
Paulo: Mercado de Letras, 2003. 

MAGALHÃES, M. C. C. A narrativa na formação de professores numa perspectiva reflexiva- 
crítica. In: Tania R. S. Romero. (Org.). Autobiografias na (re)constituição de identidades de 
professores de línguas: o olhar crítico-reflexivo. 1ed.Campinas: Pontes, 2010, v. 3, p. 23-33. 

MELLO, D. M. Pesquisa Narrativa: Fenômeno estudado e método de pesquisa. In: Tania R. S. 
Romero. (Org.). Autobiografias na (re)constituição de identidades de professores de 
línguas: o olhar crítico-reflexivo. 1ed.Campinas: Pontes, 2010, v. 3, p. 171-187. 

MOITA LOPES, L.P. Discurso de identidade em sala de aula de leitura de L1. In: Inês Signorini 
(Org.). Língua(gem) e identidade. São Paulo: Mercado de Letras, 1998. p. 303-330. 

REICHMANN, C. L. Apresentação. In C. L. Reichmann (Org.). Diários Reflexivos de 
Professores de Línguas: ensinar, escrever, refazer-(se). Campinas, São Paulo: Pontes Editores, 
2013. p. 15-16. 

ROMERO, T.R.S. Prefácio. In C. L. Reichmann (Org.). Diários Reflexivos de Professores de  
Línguas: ensinar, escrever, refazer-(se). Campinas, São Paulo: Pontes Editores, 2013. p. 9-14.  

TELLES, J. A. A trajetória narrativa: Histórias sobre a formação do professor de línguas e sua 
prática pedagógica. Trabalhos em Linguística Aplicada, v. 34, 1999. 

ZABALZA, M.A. Diário de Aula: um instrumento de pesquisa e desenvolvimento profissional. 
Porto Alegre: Artmed, 2004.160 p.  

http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/la_sociedade.pdf


209 

 

MOTIVAÇÃO DE ALUNOS DE NÍVEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA USO 
DE OBJETO DIGITAL DE APRENDIZAGEM 
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Científica (PIBIC) 

Resumo 
Objetivo: Identificar a motivação para uso de tecnologia digital educacional “Anatomia e Sinais 
Vitais”. Metodologia: estudo quantitativo, foi desenvolvido em uma escola técnica de Ribeirão 
Preto/SP. A população compreendeu alunos do curso técnico de enfermagem. O instrumento 
utilizado foi “Escala de Princípios da Motivação em Interfaces para Objetos de Aprendizagem”. 
Os sujeitos que atenderam aos critérios de inclusão foram convidados e, aqueles que aceitaram 
participar, foram instruídos para acessar e navegar livremente na tecnologia “Anatomia e Sinais 
Vitais” em ambiente na internet. Após, os participantes acessavam o ícone “Avaliação” para ter 
acesso ao instrumento de coleta de dados online. Resultados:  Em relação a avaliação para 
motivação no uso da tecnologia digital educacional demonstrou que o sistema permite interação, 
assim como leva em consideração o conhecimento prévio do aluno. Conclusão:  As tecnologias 
digitais educacionais podem ser utilizadas como estratégias para facilitar a interação na sala de 
aula, desenvolver habilidades de raciocínio, estimular o processo de ensino-aprendizagem. 
Palavras Chaves: Educação em Enfermagem; Educação Profissionalizante; 
Motivação; Instrução por Computador. 
 
INTRODUÇÃO  
Partindo do princípio que auxiliares e técnicos constituem a maioria dos trabalhadores de 
enfermagem (COFEN, 2013), faz-se necessário que sua formação seja permeada pelos 
princípios norteadores do SUS, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 
1996) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. 
Compreende-se que a aprendizagem, em uma perspectiva critico reflexiva, deve 
necessariamente ser adequada aos interesses do grande contingente da sociedade brasileira, na 
busca da transformação social (SAVIANI, 2003), neste sentido a visando a qualidade na 
formação (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB e pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico buscam promover a utilização de 
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem para alcançar objetivos científicos, 
tecnológicos, relacionando a teoria com a prática, sendo assim, motivamo-nos a desenvolver a 
tecnologia para a educação profissional técnica (EPT) em enfermagem nomeada "Anatomia e 
Sinais Vitais", da qual aborda a temática de sinais vitais, articulados com a avaliação do sistema 
cardiorrespiratório. É um sistema interativo, de multimídia construído para a WEB e 
bidimensional (2D). Foi organizado em módulo teórico e módulo de simulações. O módulo de 
simulação apresenta jogo educativo digital (cenário de unidade de saúde) com simulações de 05 
ações de cuidado relacionadas ao tema, totalizando 07 questões. Ao final da avaliação do 
paciente o usuário tem a oportunidade de realizar o registro de enfermagem (GÓES et al, 2013).  
 Associando a motivação tecnológica para a formação do Ensino Profissional Técnico e o 
Software interativo sobre a verificação de sinais vitais, buscou-se com esse estudo Identificar a 
motivação para uso de tecnologia digital educacional “Anatomia e Sinais Vitais”. 
METODOLOGIA 
Trata-se de uma abordagem quantitativa o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética CAAE n. 
17168013.8.0000.5393. Foi desenvolvido em uma escola técnica do interior do Estado de São 
Paulo que oferece curso profissionalizante em enfermagem com 366 alunos matriculados no 
curso Técnico de Enfermagem, no período da manhã, tarde e noite, no entanto, a população 
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compreendeu 92 alunos do curso técnico de enfermagem da instituição, os quais já tinham 
cursado 50% das disciplinas oferecidas. Justifica-se a inclusão de alunos desses alunos, pois 
garantirá que os estudantes já tenham tido contato com os conteúdos que se relacionam a 
tecnologia “Anatomia e Sinais Vitais”. Os sujeitos que atenderam aos critérios de inclusão 
foram convidados e, aqueles que aceitaram participar, foram instruídos para acessar e navegar 
livremente na tecnologia “Anatomia e Sinais Vitais” em ambiente na internet. Após, os 
participantes acessavam o ícone “Avaliação” para ter acesso ao instrumento de coleta de dados 
online. 
O instrumento utilizado para avaliar a motivação foi a “Escala de Princípios da Motivação em 
Interfaces para Objetos de Aprendizagem” que é uma escala do tipo Likert, com cinco opções 
de respostas:  conteúdo com apresentação significativa; fixação de metas próximas, objetivos e 
informações claras; aprendizagem centrada no usuário; funcionalidade e, interatividade. 
RESULTADOS:  
A coleta de dados foi realizada de setembro de 2013 até julho de 2014. 
Na instituição de ensino, onde os dados foram coletados, havia 3 turmas que atendiam os 
critérios de inclusão. As turmas, A, B e C comportam 30, 26 e 36 alunos, respectivamente.  
Deste total, 32 (34,8%) alunos aceitaram participar do estudo, sendo 29 (90,6%), do sexo 
feminino e 3 (9,4%) do sexo masculino. Com relação a idade houve variação da faixa etária de 
19 a 46 anos, sendo a médica de 30 anos. Com relação a atividade a profissional, 04 (12,5%) 
deles não trabalham e 17 (53,1%) participantes declaram trabalhar, dos quais 04 (12,5%) atuam 
em áreas relacionadas a saúde. 
Após navegar pela tecnologia “Anatomia e Sinais Vitais” os alunos avaliaram relação da 
motivação para o uso de Objeto Digital de Aprendizagem. A avaliação da motivação para o uso 
da tecnologia digital educacional “Anatomia e Sinais Vitais” demonstrou que a ferramenta tem 
aplicação para o ensino de enfermagem (Tabela 1).  
A utilização da tecnologia somente será significativa se alunos e professores estiverem 
motivados para novas formas de ensinar e aprender. Assim, a motivação pode estar diretamente 
relacionada à utilização da estratégia de ensino (SOUZA, 2010).  
Estudos têm demonstrado a importância da avaliação de tecnologias, pois, 
a depender da interação homem-máquina o sujeito poderá ou não sentir 
prazer e satisfação na execução da tarefa (NORMAN, 2008, PREECE; 
ROGERS, SHARP, 2002; NIELSEN, LORANJER, 2007).  As vantagens da 
tecnologia educacional que justificam sua utilização consistem na 
possibilidade de construir o próprio conhecimento, transformando e 
utilizando-a como recurso dinâmico e inventivo (FONSECA et al, 2013), 
respeitar o ritmo de aprendizagem (FONSECA et al, 2013; LOPES; ARAÚJO; 
SILVA, 2000) e maleabilidade de tempo e acesso (JULIANI, 2003). Além 
dessas repercussões que afetam diretamente o aprendizado, destaca-se a 
motivação em buscar atualizações relacionadas à sua prática em base de 
dados científicos e informações sobre diversos cursos oferecidos, ampliando 
sua visão e fornecendo melhorias na sua capacitação (LEVETT-JONES et al., 
2009). 
Rouse (2000) afirma que há necessidade de o ensino mudar a ênfase do 
ensino e aprendizagem, do professor que dirige o ensino de forma passiva, 
para uma aprendizagem interativa. Rodrigues e Caldeira (2008) e Silva e 
Sena (2006) ressaltam esse ponto de vista apresentando a realidade das 
metodologias ativas, referenciais inovadores que visam o “aprender 
fazendo”, ou seja, vivenciar situações e estudar com base nelas (ação-
reflexão-ação). No ensino tradicional, pouco dinâmico, nem sempre se 
oferece a experiência de trabalho real e manuseio prático, o que pode ser 
obtido por meio da tecnologia. Nessa lógica, a tecnologia utilizada na 
educação em enfermagem pode auxiliar o estudante na ligação rápida e 
eficiente entre teoria e prática, também pode possibilitar a aprendizagem 
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significativa e a autonomia. O uso da tecnologia na educação em 
enfermagem possibilita, também, inclusão digital dos futuros profissionais 
de enfermagem que certamente a utilizarão no seu cotidiano profissional.  

 
CONCLUSÃO  
Analisar a motivação para uso de uma tecnologia de aprendizagem no 
ambiente escolar denotou a importância da temática para a área do ensino 
em enfermagem e também permitiu compreender que, talvez, as 
tecnologias digitais educacionais possam ser utilizadas como estratégias 
para facilitar a interação na sala de aula, desenvolver habilidades de 
raciocínio, estimular o processo de ensino-aprendizagem e garantir que o 
aprendizado seja significativo, ou seja, contribuir para a motivação 
acadêmica e diminuir os índices de desmotivação e consequentemente 
abandono do curso.  
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(1) (2) (3) (4) (5) 
O conteúdo considera seu 
conhecimento prévio e utiliza 
situações do cotidiano 

1 1 4 13 2 

Você é informado das ações que 
deve realizar no objeto   1 3 13 4 

Os objetivos e informações são 
claros     6 10 5 

A forma de construção do objeto 
respeita seu ritmo de 
aprendizagem- 

  1 5 11 4 

O objeto permite que você realize 
suas tarefas e é interativo     2 15 4 

Tabela 1: Fatores de Motivação para o uso dos Objetos Digitais de Aprendizagem entre alunos de curso técnico em 
enfermagem, 2014. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo facilitar o aprendizado dos alunos de ciências e biologia do ensino 
fundamental e médio. Facilitando a aprendizagem e fixação do conteúdo. E a utilização de jogos 
educativos como material didático é uma alternativa que auxilia esse processo. E também como uma 
consequência a melhora do relacionamento entre professor e aluno, pois proporciona um momento mais 
descontraído e informal. O jogo possui um total de oitenta cartas, cada uma contendo uma característica 
diferente de um determinado sistema. E um dado que contém, em cada um de seus lados, o nome de um 
sistema, e as características obedecem a esse. Pode ser jogado com até seis participantes. Este foi 
aplicado aos alunos de ciências biológicas do Instituto Federal do sul de Minas - Campus Muzambinho, e 
foi obtido um resultado satisfatório, respondendo aos objetivos prepostos pelo trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: CARTAS, TECIDOS BIOLÓGICOS, ENSINO BÁSICO. 
 

INTRODUÇÃO 
 
Cada dia é mais frequente identificar obstáculos que dificultam a aprendizagem 

do aluno no ensino da disciplina Histologia ou desse conteúdo no Ensino Básico. Este 
fato se deve à característica da Histologia que é descritiva, possuindo muitos nomes 
de células, componentes extra-celulares e das estruturas formadas por esses.  

O excesso de nomes e estruturas pode ser particularmente desmotivante, 
levando o aluno a simplesmente decorar, sem dar importância para este conteúdo, 
afetando a aprendizagem significativa.  

Existe uma tendência atual de inovar em diversas áreas do conhecimento, para 
facilitar o processo de aprendizagem, tais como a criação de atlas digitais 
(MONTANARI, 2010). Porém, ainda existe a necessidade de um crescimento no uso 
de novas ferramentas para o estudo da Histologia, como foi observado por JÚNIOR et 
al., 2013, quando analisaram o uso das Tecnologias de Inovação e Comunicação 
(TIC) e observaram que o uso ainda é pouco significativo. A utilização de jogos está 
em grande ascensão. Vários autores têm proposto jogos como maneira de estimular o 
interesse nas disciplinas e também aumentar a aprendizagem (CAMPOS et al., 2003).  

O Objetivo desse trabalho foi desenvolver um jogo de Histologia, que possa 
auxiliar no processo de aprendizagem deste conteúdo no Ensino Básico e Superior.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O jogo, com nome de HISTOUNO, foi confeccionado em papel cartão, com 

oitenta cartas possuindo 5x7 cm e um dado possuindo 6 lados (figura 1). Cada uma 
das 80 cartas contém a característica de um tecido específico (figura 2). Em cada lado 
do dado está presente um ou mais tecidos, onde aquele que possui mais que um, 
possui também uma interrogação. 

O jogo, aplicado aos próprios colegas de turma, possuía as seguintes regras: 
seis pessoas devem iniciar, recebendo 8 cartas variadas. Um jogador inicia jogando o 
dado e esse deve descartar na mesa uma carta referente a característica do tecido 
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sorteado. Caso o jogador erre, ele tem que adquirir duas cartas extras da mesa. Caso 
ele não tenha nenhuma carta referente ao tecido, também deve comprar uma carta. 
Se o dado cair em algum lado com dois tecidos, o jogador pode escolher qual tecido 
vai procurar a caraterística. Todos os jogadores participam na sequência e ganha 
quem eliminar todas as suas cartas. 

Durante e após o término do jogo, discutiu-se como o jogo deve ser melhorado 
para a aplicação no Ensino Básico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O jogo foi aplicado nos alunos de Ciências Biológicas do Instituto Federal do 

sul de Minas - Campus Muzambinho, apresentou grande aceitação entre os alunos e 
todos quiseram participar. Ao longo do jogo, pode-se perceber algumas melhorias para 
adaptação ao Ensino Básico, tais como adaptação da linguagem e a preocupação com 
questões que poderiam levar ao mal entendimento do jogo. 

Outro fato observado foi a integração entre os alunos (Figura 1), que formaram 
duplas de apoio e todos faziam o máximo para acertar as questões e todos com muita 
animação. Sempre quando ocorria um erro, discutia-se a melhor possibilidade para a 
questão. 
 

CONCLUSÃO 
De acordo com os resultados obtidos e a forma como os alunos interagiram 

entre si, observados no teste realizado em sala, pode-se concluir que o jogo contribui 
para a fixação e aprendizagem do tema proposto e também útil para a discussão de 
estratégias pedagógicas para o Ensino Básico. 
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Figura 1: Dado e cartas do jogo HISTOUNO, confeccionados em material simples. 
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Figura 2: Cartas, contendo as características dos diferentes tecidos. 

 

 

Figura 3: Aplicação do HISTOUNO na turma de Ciências Biológicas do Ifsuldeminas -
Muzambinho 
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RESUMO 
 

 
O tema do referido trabalho “portadores de paralisia cerebral: inclusão na área social e escolar”, tem 
como objetivo estabelecer meios eficazes de instrumentos adequados que possibilitem a inclusão com 
qualidade, tendo como proposta dar ênfase à deficiência física, a qual refere-se ao comprometimento do 
aparelho locomotor que compreende o sistema ósteo-articular, o sistema muscular e o sistema nervoso. A 
revisão da literatura pautou-se nas políticas inclusivas e suas implicações na proposta da inclusão social, 
abordagem sobre a deficiência física, contribuição do atendimento educacional especializado para a 
autonomia do aluno com deficiência física e finaliza com o sentido das “diferenças”, caracterizando a 
autonomia e a identidade, evidenciando  que existem diversas possibilidades de promover o acesso do 
aluno com deficiência física ao conhecimento e ao ambiente escolar. Por meio da revisão da literatura do 
referido trabalho, torna-se possível saber, que os recursos e os serviços apropriados ao aluno com 
deficiência física, estão garantidos por lei e devem ser exigidos ao poder público e, para tanto, a escola 
atual carrega um novo e grande desafio: comprometer-se com estudos teóricos a respeito do processo de 
desenvolvimento dos alunos com deficiência física, nesse caso, com paralisia cerebral, principalmente no 
que diz respeito às suas potencialidades, dificuldades e possibilidades de transformação física e psíquica. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Paralisia cerebral, inclusão, sociedade, escola. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema do referido trabalho intitula-se “Portadores de paralisia cerebral: inclusão na 
área social e escolar”. A proposta é dar ênfase à deficiência física refere-se ao 
comprometimento do aparelho locomotor que compreende o sistema ósteo-articular, o 
sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer 
desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros de limitações 
físicas de grau e gravidade variáveis, segundo o segmento(s) corporais afetados e o 
tipo de lesão ocorrida.  

A encefalopatia crônica não progressiva é uma lesão de uma ou mais partes do 
cérebro, provocada muitas vezes pela falta de oxigenação das células cerebrais. 
Também conhecida como paralisia cerebral ("PC"), esta doença define um conjunto de 
lesões permanentes no cérebro que ocorrem no período pré-natal, peri-natal ou pós 
natal, ou seja, antes, durante ou após o nascimento. Pode ocorrer também alterações 
mentais, visuais, auditivas, de linguagem e/ou comportamento com movimentos ativos 
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intermitentes. As lesões cerebrais variam conforme a área afetada, o tempo de lesão e 
intensidade da mesma, porém neste tipo de encefalopatia a lesão não é progressiva. 

O desafio da educação inclusiva é o desenvolvimento dos alunos e da pedagogia, uma 
pedagogia capaz de educação bem-sucedida de todos os alunos, incluindo aqueles 
com deficiências e desvantagens severas. Isso só é possível, se o professor tiver o  
espírito de exploração, busca de conhecimentos para criar, recriar, planejar, 
replanejar, descobrir, experimentar, provar, ensinar e aprender. Não apenas seguir o 
conhecimento que está pronto, mas podendo modificá-lo e adaptá-lo à sua própria 
realidade. Mudar sua prática quantas vezes forem necessárias, sempre almejando o 
melhor para o grupo, acreditando no que faz e, principalmente, no desenvolvimento de 
seus alunos.  

Dessa forma, a inclusão social das pessoas com deficiências significa torná-las 
participantes da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus 
direitos no âmbito da sociedade, do estado, do poder público e inclusão escolar de 
alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular, refletindo sobre o 
papel da Educação Especial como sistema de suporte e recursos especializados 
nesse contexto. 

Para que a elaboração desse trabalho consiga explicar todo esse contexto, foi 
necessário levantar o seguinte problema: quais os recursos adotados para que 
aconteça, efetivamente, o desenvolvimento da identidade e autonomia do deficiente no 
contexto de sua inclusão no ambiente social imediato? 

A escolha do referido tema, quer mostrar que é imprescindível o desenvolvimento da 
identidade e autonomia do educando na educação infantil, dentro do processo de 
inclusão para, consequentemente, interagir com autonomia no contexto social e 
escolar. A importância da escolha consiste na experiência pedagógica obtida e 
associada aos estudos apresentados referente à paralisia cerebral. 

No que diz respeito à atuação profissional, tanto a metodologia quanto as práticas 
pedagógicas, foram realizadas para alcançar os objetivos, o processo de investigação 
teórica e de ação prática para a concretização da humanização do educando. 

É preciso inserir o deficiente no ambiente social imediato, onde ele encontre apoios 
personalizados que o leve a exercer suas habilidades, o desenvolvimento de suas 
capacidades integrais e as descrições qualitativas da organização especial de seus 
comportamentos, possibilitando-lhe a reorganização de sua atividade cognitiva. 
Embora existam obstáculos a serem enfrentados, o mais importante é buscar os meios 
e os instrumentos que possibilitem ao deficiente uma vida concebida às suas 
características intelectuais, garantindo-lhe maior dignidade para a sua existência e 
vivência cultural. 

Para isso levantou-se o objetivo geral que é estabelecer meios eficazes de 
instrumentos adequados que possibilitem a inclusão com qualidade; e, também, 
alguns objetivos específicos como: realizar e aprofundar estudos sobre as relações 
interpessoais do deficiente no processo da inclusão e inserir o deficiente no ambiente 
social e possibilitar-lhe o desenvolvimento de suas capacidades íntegras. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, para a elaboração desse artigo, serão 
necessárias inúmeras leituras para a montagem do tópico intitulado por revisão da 
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literatura. Essas leituras incluir-se-ão livros de autores renomados, revistas, artigos, 
trabalhos monográficos e dissertação que estão disponibilizados na web e têm caráter 
científico. 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas 
publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, buscam conhecer e analisar 
as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado 
assunto, tema ou problema (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 65). 

Vergara (2009) qualifica a pesquisa em relação aos meios, onde se usou o 
levantamento bibliográfico, pois será necessária a revisão da literatura que abordará 
os seguintes tópicos: educação especial e inclusiva, deficiência física, encefalopatia 
crônica não evolutiva da infância e inclusão dos portadores de paralisia cerebral na 
área social e escolar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Quanto aos matérias e métodos para a elaboração desse artigo, foram necessárias 
ser inúmeras leituras, baseadas em  livros de autores renomados,  de : apostilas do 
Curso de Especialização em Atendimento Educacional Especializado da UEM 
Universidade Estadual de Maringá,  revistas, jornais,  artigos, trabalhos monográficos 
e dissertação que estão disponibilizados na web e têm caráter científico. 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas 
publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, buscam conhecer e analisar 
as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado 
assunto, tema ou problema (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 65). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho não foi realizado uma pesquisa de campo, 
somente pesquisas bibliográficas, as quais possibilitaram-me aquisição de 
conhecimentos específicos a respeito  do  processo de  inclusão, de portadores de 
paralisia cerebral,  dentro do contexto escolar e social; passei a atuar na docência com 
maior segurança, eficiência e sabedoria  perante os desafios que devemos enfrentar 
em prol dos educandos portadores de necessidades especiais.. 

 

CONCLUSÃO 

 

[...] embora existam obstáculos a serem enfrentados, o mais importante é buscar os 
meios e os instrumentos que possibilitem ao deficiente uma vida concebida às suas 
características intelectuais, garantindo-lhe maior dignidade para a sua existência e 
vivência cultural (GARCIA, 2011). 
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RESUMO  
Com o quadro tecnológico presente, as universidades procuram professores com competência 

e capacidade criativa para integrar com seus alunos às disciplinas básicas como a anatomia. O objetivo 
deste estudo é criar uma ferramenta de auxilio no ensino-aprendizagem através da localização dos 
acidentes ósseos nos ossos do membro inferior utilizando a pintura. O docente da disciplina de anatomia 
separou os discentes em grupos demonstrou e pintou os locais a serem destacados, posteriormente 
pediu aos discentes que repetissem, facilitando o processo de aprendizagem e memorização das 
estruturas, após a secagem das peças pintadas, o professor confeccionava vídeos e publicava em um 
canal de anatomia no youtube®, que posteriormente se tornou disponível para os alunos. Obteve-se  uma 
melhora no desempenho que foi refletido no quadro geral de notas dos discentes participantes desta 
atividade. Portanto torna-se indispensável a reflexão e amadurecimento de ideias que visam facilitar o 
processo ensino aprendizagem dos discentes. 

PALAVRAS-CHAVES: Tecnológico.  Ensino Aprendizagem, Anatomia Humana.  

INTRODUÇÃO  
Com a implementação da modalidade do ensino à distância o perfil atual dos 

discentes sofreu mudanças bruscas, temos um quadro de alunos trabalhadores que 
dispõem uma parte do seu tempo para buscar sua formação acadêmica através da 
interação pessoa – máquina - pessoa, bem diferente de alguns anos atrás que a 
formalização do ensino era realizada em um ambiente fechado e centralizado entre 
aluno e professor, sendo assim as universidades procuram docentes com capacidade 
criativa para adequar e integrar seus alunos às disciplinas básicas através de 
ferramentas auxiliares. 

O modelo educacional adotado na disciplina de anatomia humana, nas 
grades curriculares das universidades vem mostrando uma incapacidade pedagógica 
de atender um público que tenha um tempo limitado para estar presente a sala de aula 
destas instituições de ensino superior. O método mais utilizado para o ensino de 
anatomia ainda é o estudo em cadáveres ou figuras ilustrativas em livros de anatomia, 
porém este método implica agravamentos, como o desgaste dos cadáveres devido ao 
uso intensivo, a dificuldade em se obter corpos, a limitação do material disponibilizado 
em reproduzir as condições reais do corpo humano e o pouco ou inadequado 
detalhamento apresentado por ilustrações. Sabendo-se que as buscas às informações 
estão mais facilitadas pelos meios de comunicação atuais, sendo a internet composta 
por meio de vários recursos, podendo classificá-lo em um meio múltiplo de estratégia a 
propagação do conhecimento a Realidade Virtual tem colaborado no processo ensino 
aprendizagem através da construção de ferramentas sofisticadas para as mais 
diversas áreas. (FORNAZIERO, 2010). 

De acordo com Campus Neto et al., 2008, o educador precisa atuar 
eficazmente, com didáticas inovadoras e possuir competência não somente no 
domínio dos conteúdos da disciplina que ministra, como também no conhecimento de 
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propostas alternativas, exigindo mais do aluno na disciplina, cabendo-lhe não apenas 
o exercício de sua capacidade de memorização das estruturas anatômicas, mas de 
sua correlação com as ciências morfológicas e com a prática do curso. Objetivo desse 
estudo foi criar uma ferramenta de auxílio ao ensino da modalidade 
musculoesquelética na disciplina de anatomia humana para discentes do curso de 
educação física EAD.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Utilizou-se para a confecção das pinturas: Estruturas ósseas do membro 
inferior, pincéis e tinta guache, essa didática foi realizada no laboratório de anatomia 
humana do CLARETIANO - Centro Universitário de Batatais. Participaram 20 alunos 
previamente divididos em cinco grupos. Antes da pintura o docente já havia 
disponibilizado o conteúdo da matéria para o estudo, sendo assim os discentes 
deveriam vir para essa aula já com algum conhecimento prévio sobre o assunto, 
diminuindo assim as chances de erros de localização dos acidentes ósseos e 
superfícies articulares a serem pintadas.  

Após a pintura as estruturas ósseas eram colocadas em ambiente propício 
para a secagem da tinta, posteriormente o professor de anatomia confeccionava 
vídeos que seriam publicados em um canal de anatomia no Youtube® como mais uma 
ferramenta de estudo para os discentes.    

Para gravação dos vídeos, foi utilizada uma câmera Canon modelo SX10is, 
com resolução de 640x480 pixels. Também foi utilizado um tripé para maior 
estabilização da câmera. A mesma câmera foi utilizada para as fotografias que 
compõem os diversos materiais elaborados. Os vídeos foram gravados, em sua 
maioria, no laboratório de anatomia. Apesar de elaborar um texto previamente 
estruturado do que seria dito e mostrado, em todas as situações antes da gravação 
era feita uma encenação de como ficaria o vídeo: posições, falas, deslocamento de 
câmera etc. A equipe optou por vídeos curtos, com conteúdo direcionado. Os vídeos 
longos apesar de informativos são cansativos ao aluno, que logo se desinteressam ou 
não conseguem acompanhar. Vídeos curtos, que podem ser visualizada rápida e 
repetidamente ajudam a fixar o conteúdo. Os vídeos têm em sua maioria até 30 
segundos e os maiores apresentam 45 segundos de gravação. Após as filmagens, os 
vídeos eram descarregados em computador e se fosse necessário, com o auxílio de 
programas de licença livre, eram feitas pequenas alterações como aumento do áudio 
ou rotação da gravação. Nenhuma manipulação de imagem foi feita nos vídeos. Com 
os vídeos prontos, o conteúdo era enviado ao Youtube® através da ferramenta da 
própria página. Após o envio, os vídeos eram renomeados e editados utilizando 
também as ferramentas disponíveis do site. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Para que o ensino de Anatomia Humana cumpra sua principal finalidade, que 

é de apresentar ao discente a forma do corpo humano saudável é preciso que o 
docente desta disciplina saiba selecionar e planejar as matérias utilizadas em sua sala 
de aula e melhor ainda se ele for capaz de desenvolver seu próprio material de uso 
para passar o conhecimento ao seu aluno utilizado às tecnologias contidas na internet 
(VIDSIUNAS, 2008). Segundo Moraes et.al., 2013 a melhoria na qualidade do ensino 
pode ter relação com a formação dos professores. Eles necessitam, em sua 
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graduação, ter relações entre a teoria e a prática através da experimentação. A 
maioria dos cursos a distância não oferece conteúdo que torne os profissionais aptos 
tanto na teoria quanto na prática. Por isso a criação de um recurso que favoreça o 
conhecimento prático na EaD se torna de fundamental importância, visto que os 
indivíduos que buscam as aulas a distância geralmente o fazem por falta de tempo 
para se  disponibilizarem com horários fixos. O custo benefício é o diferencial dessa 
modalidade, já que o aluno pode assistir as videoaulas em tempo real, no local e 
horário desejado.  Sendo uma criação recente, este recurso está em teste, não 
apresentando resultados finais, porém, vale ressaltar a importância de métodos 
tecnológicos e alternativos no aprendizado da disciplina de anatomia humana, visto 
que os discentes normalmente demonstram dificuldades em relacionar nomes, 
estruturas anatômicas principalmente estudantes EAD, que não tem contato 
presencial, possibilitando através dos vídeos um contato real e constante.  
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Resumo 
As intervenções para modificar o estado nutricional de individuo vão além de apenas promover 
conhecimentos nutricionais. A Educação Nutricional busca sempre estratégias pedagógicas em busca por 
hábitos alimentares saudáveis para a promoção de saúde e bem-estar. Portanto o objetivo do trabalho 
avaliar o conhecimento dos alunos 6º e 7º anos do ensino fundamental de duas escolas estaduais de 
Muzambinho, MG, em relação a nutrição promovida através da alimentação e manutenção da saúde. O 
tema foi trabalhado utilizando um boneco humano com as peças anatômicas internas e externas do 
corpo. Aplicou-se também um jogo de ligação, relacionando os nutrientes essenciais com a saúde. 
Através deste, foi possível notar uma boa assimilação do conteúdo, onde foi evidenciado uma melhor 
compreensão dos itens água e gordura. Acredita-se que os alunos conseguiram diferenciar os nutrientes 
essenciais e ainda relaciona-los a sua utilidade no organismo humano, o que espera-se pequenas 
mudanças em seus hábitos alimentares. 
 
Palavras chave:  Educação alimentar; Prática Pedagógica; Nutrientes. 

Introdução 
De acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN (1998), no terceiro 

ciclo, representado pelos atuais 6º e 7º anos, os estudantes terão que saber 
diferenciar os tipos de nutrientes, suas funções na constituição saúde do indivíduo, de 
acordo com suas necessidades, e reconhecer aspectos relativos à alimentação 
humana, como a fome endêmica e doenças resultantes de carência nutricional 
(proteica, vitamínica e calórica). 

Os nutrientes são substâncias químicas normalmente consumidas como 
componente de um alimento e proporciona energia. A carência nutricional pode 
ocasionar mudanças químicas e/ou fisiológicas em uma pessoa. Para solucionar este 
empecilho é necessário o crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde e da 
vida (SOUZA, 2014).  

A dieta diária não deve ser entendida apenas como suficiente, no sentido de 
evitar déficits de nutrientes, mas sim como uma nutrição ótima com o objetivo de 
adquirir mais qualidade de vida. O conceito de nutrição ainda se encontra em evolução 
ao ganhar enfoque terapêutico, preventivo e atuar na promoção da saúde (VIZZOTTO, 
2010).  

A transferência informações e veículos de comunicação de massa, tem-se 
mostrado um excelente canal para mudanças desejáveis no comportamento da 
população. Isso reforça que os indivíduos contemplem informações a partir da pré-
escola até o 2º grau, visando a modificação de hábitos alimentares para o controle de 
carências nutricionais (RAMALHO, 2000). 

Bizzo e Leder (2005) afirmam que a praticabilidade das intenções visa melhorar 
a qualidade da dieta, ajudar em modificar o estado nutricional ou prevenir a obesidade. 
Assim as intervenções vão muito além de apenas promover conhecimentos 
nutricionais. Na pesquisa deles, seus achados mostram também a necessidade de se 
avaliar melhor e aperfeiçoar os instrumentos de investigação do hábito alimentar de 
crianças. Sendo assim, este trabalho visa avaliar conhecimento dos alunos 6º e 7º 
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anos do ensino fundamental de duas escolas estaduais de Muzambinho, MG, em 
relação a nutrição promovida através da alimentação e manutenção da saúde.  
 

Material e Métodos 
O trabalho foi realizado em duas escolas estaduais na cidade de Muzambinho: 

Escola Estadual Coronel José Martins e Escola Estadual Cesário Coimbra. O 
desenvolvimento foi embasado na prática pedagógica realizada com três turmas de 6º 
anos e cinco turmas de 7º anos.  O estudo abrange o tema “Educação Alimentar” que 
consta nos Temas Transversais abordados pelos PCN’s e foi aplicado entre os meses 
de março e abril de 2015. 

De início, houve uma breve explicação sobre nutrição alimentar e corpo 
humano nas turmas, abordando os nutrientes essenciais ao organismo, cada um 
apresentado separadamente, ressaltando sua importância. Discutiu-se a relação 
destes com as células e órgãos do corpo humano, mostrando tanto a sua 
necessidade, quanto sua função como um todo.  

Piaget (1976), ao refletir que o aluno constrói conhecimento interagindo com o 
meio e com as pessoas, mostra que a construção do conhecimento é explicada como 
resultado das interações do sujeito com o objeto do conhecimento. Portanto, para uma 
melhor visualização utilizou-se um boneco didático com todos componentes internos, 
facilitando o entendimento e a relação dos nutrientes com o corpo humano.  

Para a verificação do conhecimentos dos alunos acerca do assunto, a 
avaliação foi feita por intermédio de um jogo de ligação de um nutriente com uma 
breve descrição relacionado a este nutriente. Abordou-se todas as divisões 
apresentadas, classificadas de maneira geral em proteínas, gorduras, água, vitaminas 
e minerais. Este jogo foi corrigido em sala de aula e debatido com os alunos, que 
conseguiram assimilar com mais clareza o conteúdo. 

 
Resultados e Discussão 

A educação nutricional quando aplicada de maneira correta pode ter resultados 
satisfatórios e garantir benefícios ao indivíduo ou à coletividade (SOARES et al, 2009). 
De acordo com os Gráficos 1 e 2 estima-se que houve uma boa assimilação do 
conteúdo pelos alunos. Nestes é visto que houve um grande número de alunos que 
obtivem 3 e 5 acertos no jogo apresentado, mostrando que ambas as series, 6º e 7º 
anos, tiveram um bom rendimento no resultado final. 

A diferença entre as séries ocorreu de maneira diferente conforme a escola 
aplica, sendo que a primeira escola, representada no gráfico 1, o 6º ano teve melhor 
desempenho quanto ao número de acertos. Já a segunda escola, representada no 
gráfico 2, os 7º anos obtiveram desempenho melhor. 

Um maior número de acertos na classificação denominada gordura e água foi 
observado em ambas escolas e em todas as turmas, como é visto no Gráfico 3 e 4. 
Isso, justifica a quantidade de alunos que obtiveram três acertos no jogo de ligação. 
Pode-se considerar que os nutrientes classificados em proteínas, vitaminas e minerais, 
foge de certa maneira ao cotidiano dos alunos, diferente da água e da gordura que são 
muito comentados em jornais, revistas, televisão e em até mesmo uma conversação 
informal. 

A falta de conhecimento destes nutrientes pode ser explicado através das 
respostas apresentadas nos questionários no trabalho de Righi et al (2011), onde 
mostra que os alunos possuem concepções prévias sobre alimentação independente 
do ano. São respostas pouco elaboradas e pouco se aproximam do conhecimento 
científico, mesmo que essa abordagem de alimentação já tenha sido trabalhado pelo 
professor. Assim, há um maior desconhecimento destes itens abordados.  

 
Conclusão 
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Constatou-se pelo trabalho que o objetivo foi alcançado, pois foi visto que os 
alunos puderam notar a diferença entre os nutrientes essenciais no organismo 
humano e sua utilidade. Porém, é visto a necessidade de trabalhar ainda mais a 
classificação destes nutrientes com os alunos nesta faixa etária. Acredita-se na 
importância de trabalhar o tema com fundamento teórico científico para que ocorra a 
consentização dos alunos sobre os nutrientes que são fundamentais para o nosso 
organismo. Percebe-se a necessidade de realizar uma prática pedagógica para fins de 
proporcionar uma verdadeira mudança  nos hábitos alimentares. 
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Grafico 3. Numero de acertos por nutriente                        Gráfico 4. Quantidade de acertos por                                                                             
da Escola Coronel José Martins                                             nutriente da Escola Cesário 
Coimbra 
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RESUMO 
Este artigo aborda a mediação pedagógica na educação a distância e a formação docente dentro da 
perspectiva reflexiva. A educação a distância está em ascensão no Brasil e forma milhares de futuros 
professores anualmente, dessa forma é importante discutirmos a mediação pedagógica nesses cursos de 
formação docente e  debater a reflexão nessa formação. Este estudo tem como objetivo analisar as 
concepções de uma formação reflexiva, quais as suas vantagens e como colocá-la em prática, além 
também de apresentar a formação docente na educação a distância, as possibilidades de uma formação 
reflexiva nessa modalidade de ensino e a mediação pedagógica nesse contexto.   
 
PALAVRAS-CHAVE: formação docente; reflexão; EaD  
 
 
INTRODUÇÃO 

Muito de debate atualmente na formação de professores a questão do 
professor reflexivo. Tanto no ensino presencial como no a distância, a reflexão é 
elemento central na formação inicial e na continuada, favorecendo a produção de 
conhecimento e a transformação do contexto escolar.   

 A expressão professor reflexivo tem referência inicialmente nos estudos de 
Schön (1992), o qual inspirou-se em John Dewey, um filósofo, psicólogo e pedagogo 
norte-americano, que influenciou o pensamento pedagógico contemporâneo. 
(CAMPOS;PESSOA ,2007)  

Schön agrupa o desenvolvimento de uma prática reflexiva em três ideias 
centrais, são elas: o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a 
reflexão na ação. O conhecimento na ação consiste em aceitar que os profissionais 
carregam um “saber escolar” e um conhecimento “espontâneo, intuitivo, experimental” 
que os possibilitam agir. Já a reflexão na ação é o momento que gera mudanças, onde 
a observação e a reflexão na ação podem encontrar caminhos para solucionar 
problemas do meio escolar. (CAMPOS;PESSOA ,2007)  

 A produção teórica de Schön não se refere especificamente aos professores, 
mas à formação de profissionais de outras áreas, inicialmente a de arquitetos. Em 
suas pesquisas sobre formação profissional ele busca entender como se dá a 
aquisição dos saberes por esses profissionais. Schön propõe uma formação tutorada e 
uma aprendizagem na ação, onde ocorre o aprender-fazendo mediado pelo diálogo 
entre o tutor e o estudante, onde a reflexão de ambos consistem em aprender a 
prática de um prático, praticando, a esse processo ele nomeia  “círculo vicioso de 
aprendizagem”. (CAMPOS;PESSOA ,2007)  
 Nesse contexto é pertinente pensarmos o termo mediação pedagógica. 
Segundo Masetto (2010), entende – se por mediação pedagógica a atitude, o 
comportamento do professor que se apresenta como um facilitador, um incentivador 
da aprendizagem que se coloca como uma ponte entre o aprendiz e a aprendizagem. 
A forma como se apresenta um assunto é que faz com que o aprendiz organize e 
relacione as informações, interaja com os colegas e professores, até chegar a 
produção do conhecimento que é significativo para ele e o ajuda a compreender e até 
interferir sua realidade humana e social. 
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 Segundo Masetto (2010), quando falamos em mediação pedagógica e as 
novas tecnologias, estamos nos referindo ao uso do computador, da internet, de todos 
os recursos tecnológicos que dispomos e podem colaborar significativamente para 
uma educação mais eficiente e eficaz. Essas novas tecnologias podem cooperar para 
o ensino presencial, mas também para o a distância, pois elas atendem às 
necessidades atuais e essa modalidade de ensino. Discutindo o uso das novas 
tecnologias numa perspectiva de mediação pedagógica, podemos destacar algumas 
técnicas que podem ser usadas no ensino a distância, como por exemplo: 
teleconferência , chat, fóruns, correio eletrônico, uso da internet, CD-ROM e Power 
Point. Essas técnicas são ricas, mas não substituem de forma alguma a presença e a 
ação do professor, elas apenas colaboram com as ações do professor e do aluno em 
busca da aprendizagem, trabalhadas dessa maneira elas favorecem a auto- 
aprendizagem e a interaprendizagem. Masetto (2010) ainda acrescenta que para que 
as técnicas utilizadas a partir das novas tecnologias possam ser mediadoras da 
aprendizagem é imprescindível que o professor se assuma como um mediador 
pedagógico.  
  A educação a distância requer novas posturas e conhecimentos, de forma que 
alunos, professores, tutores e todos os envolvidos nessa modalidade de ensino devem 
ser preparados para integrarem esse ambiente e promover, de fato, bons resultados 
no processo ensino – aprendizagem.  Pois o ensino a distância possui suas 
particularidades em relação ao presencial, portanto é necessário que toda a equipe 
envolvida conheça as características do curso, a proposta pedagógica e as 
ferramentas disponíveis, a fim de um bom desenvolvimento possibilitando uma 
educação de qualidade.( ROSINI,2007; GUAREZI, MATOS, 2009) 
 De acordo com Moran (2007) citado por Valente (2011) há diferentes 
abordagens que podem ser adotadas na EaD. Valente (2011) relata que há modelos  
que vão desde uma educação bancária, do tipo broadcast, onde os recursos 
tecnológicos são utilizados para enviar as informações ao aprendiz sem haver 
nenhuma interação educando – educador, até o  “estar junto virtual” que apresentarei 
a seguir.  
 Dentre as abordagens pedagógicas da EaD chamo a atenção a uma 
abordagem que se enquadra nos conceitos de mediação pedagógica e formação 
reflexiva, trata-se do “ estar junto virtual”, uma denominação criada por Valente. 
Segundo Prado e Almeida (2009), trata- se de uma concepção de ensino que destaca 
o ato de aprender mediante relações que se estabelecem na rede, as quais 
desenvolvem atividades reflexivas que favorecem a reconstrução do conhecimento.   
  Essa abordagem pedagógica é pautada na reflexão, a qual estabelece um 
ciclo de ações que mantêm o aluno no processo de realização de atividades 
inovadoras, que geram conhecimento sobre como desenvolver essas ações, mediante 
o suporte do professor. Nesse ciclo de ações o aluno age e produz resultados que 
podem servir de objeto de reflexões, essas podem gerar questionamentos e 
problemas que o aluno pode não conseguir resolver, nessa situação ele pode relatar 
ao professor o que está ocorrendo, o professor reflete sobre o relato do aluno e envia 
sua opinião a fim de auxiliá-lo na resolução do problema. O aluno ao receber as ideias 
do professor tenta colocá-las em prática, o que pode gerar novas dúvidas, que 
poderão ser resolvidas com o auxílio do professor, desta forma estabelece-se um ciclo 
de ações que ocorre mediante interações e reflexões. A interação pode ocorrer 
também entre aprendizes, onde um auxilia o outro com o conhecimento que possui , 
formando uma verdadeira rede de aprendizes, inclusive com a participação do 
professor que pode aprender ao mesmo tempo que mantém o ciclo de ações 
funcionando . (VALENTE , 2011)  
 A educação a distância está cada vez mais ganhando espaço na sociedade 
atual, um número considerado de futuros professores estão se formando nessa 
modalidade. Portanto é necessário que estudos sejam realizados sobre essa questão.  
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Dessa forma, este artigo tem como objetivo trazer considerações a cerca da formação 
reflexiva de professores e como a educação distância pode abordar esse foco na 
formação docente, contribuindo para uma educação de qualidade.   

 
 

MATERIAL E MÉTODOS  
 
 A metodologia usada nesta pesquisa teve como abordagem estudos 
qualitativos, utilizando-se como instrumentos de coleta de dados o levantamento 
bibliográfico e posterior leitura e análise crítica das obras. Além da utilização de livros, 
de autores reconhecidos na área pesquisada, como fundamentação teórica, foi feita 
uma pesquisa no portal de periódicos da Capes na busca por artigos relacionados a 
educação a distância e  a formação docente.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Após os estudos teóricos realizados, percebe-se que o professor deve ser visto 
como um ser humano que possui todas as suas complexidades e particularidades, 
mas ele também deve ter consciência de sua importância no processo de ensino, pois 
uma educação de qualidade exige um profissional reflexivo que pense sua prática de 
ontem e de hoje a fim de melhorar a de amanhã.  
 A formação docente deve ser entendida como um processo contínuo onde 
teoria e prática não são trabalhadas isoladamente, pois uma necessita da outra para 
que realmente sejam produzidas transformações positivas na prática pedagógica, de 
forma que a pesquisa faça parte desse processo, pois é a partir dela que ocorrem 
novas descobertas e questionamentos que viabilizam a produção de novos 
conhecimentos.  
 Contudo, vimos que os recursos tecnológicos que a educação a distância pode 
utilizar aliados à ações de um professor que se coloca como um mediador pedagógico, 
podem favorecer o processo ensino – aprendizagem e colaborar para um ensino de 
qualidade, mas é fato que trata-se de um desafio, pois requer mudanças de postura e 
aceitação de implementação às novas propostas. É importante entendermos que a 
realidade exige um profissional pesquisador e reflexivo para ter condições de atender 
às necessidades atuais e as diversidades sócio-culturais, podendo assim contribuir 
para uma sociedade mais justa e igualitária. 
 
 
REFERÊNCIAS  
 
CAMPOS, Silmara & PESSOA, Valda Inês. Discutindo a Formação de Professoras e 
Professores como Donald Schön. In: GERALDI, Corinta Grisolia. 141. Cartografias do 
Trabalho Docente: professor(a)-pesquisador(a). Campinas: Mercado de Letras, 
1998. 
 
GUAREZI, Rita de Cássia M. ; MATOS, Márcia Maria de. Educação a Distância sem 
segredos. Curitiba. Editora Ibpex. 2009 
 
MASETTO, M. T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: MORAN, J. M.; 
MASETTO M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 10 
ed. Campinas. São Paulo. Papirus. 2010. 
 
PRADO, M. E. B. B.; ALMEIDA, M. E. B. Formação de educadores: fundamentos 
reflexivos para o contexto da educação a distância. In: VALENTE, J. A.; 



232 

 

BUSTAMANTE, S. B. V. Educação a distância: prática e formação do profissional 
reflexivo. São Paulo: Avercamp, 2009. 
 
ROSINI, Alessandro Marco. As novas tecnologias da informação e a educação a 
distância. São Paulo. Editora Thomson. 2007 
 
VALENTE, J. A.; ARANTES, V. A.; MORAN COSTAS, José Manuel. Educação a 
Distância: Pontos e Contrapontos. 1. ed. São Paulo: Summus Editorial, 2011. 



233 

 

CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ARTROPODÁRIO DIDÁTICO 
COMO FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA 

 
Teodoro¹, Naim da Silva; Cohene², Fiulyan F. Carvalho; Lucio-Oliveira³, Fabiana 

 
1, 2 Discente de Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – 

Câmpus Muzambinho. Muzambinho/MG, e-mail: (1) naimteodoro@gmail.com; (2) fiulyan@gmail.com 
 3 Docente de Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – 

Câmpus Muzambinho. Muzambinho/MG, e-mail: fabilucio@gmail.com. 
Resumo 

Este artigo tem por finalidade propor a utilização de um modelo didático portátil e transparente de artropodário, 
buscando uma maior interação de ensino-aprendizagem entre o aluno e a imensa biodiversidade de indivíduos do Filo 
Artropoda, considerando a morfologia desses animais, geralmente frágeis e alguns de difícil acesso.  Propõe-se sua 
visualização externa, transformando o mencionado recurso em um facilitador de aprendizagem, aproximando os 
alunos da realidade, aguçando o seu interesse estimulado pela observação, ampliando a sua percepção dos fatos. 
Contextualmente, este tipo de abordagem deverá ser consolidado através da hábil intervenção do professor. Devido a 
sua versatilidade, o método didático representa uma fonte inovadora de recurso prático no ensino de artrópodes, de 
fácil produção e baixo custo. Atrairá de forma reflexiva e bastante produtiva o interesse dos alunos, podendo 
melhorar o desenvolvimento das práticas convencionais que abordam o ensino conceitual das espécies de forma 
abstrata dificultando o entendimento dos alunos. 

Palavra-chave: Zoologia, Filo Artropoda, Didática Alternativa. 

Introdução 
O ensino de Biologia nas escolas vem acontecendo de forma tradicional, 

convencionadas as antigas práticas de leitura, memorização de conteúdo e algumas atividades 
extraordinárias simples. É evidente que esse pressuposto dificulta o aprendizado do aluno que 
muitas vezes não consegue entender, muito menos compreender, a dinâmica do funcionamento 
da biodiversidade exposta, mais precisamente, no que se refere ao ensino de animais 
invertebrados. De acordo com Rocha e Mello (2010) a utilização de modelos didáticos amplia 
as possibilidades de aprendizado de conteúdos teóricos em sala de aula, desse modo, o uso de 
mecanismos alternativos no ensino de artrópodes promove uma melhor assimilação por parte 
dos alunos. O modelo didático oportuniza a interação entre a intervenção prática e o exame 
teórico, tornando-se uma ferramenta útil para tratar de forma diferente dificuldades educativas, 
entre os quais, a falta de entendimento do conteúdo ministrado (Pérez, 2000). 

Nesse sentido, a proposta é facilitar o entendimento e o conhecimento dos discentes na 
disciplina de biologia – cujo conteúdo abordado esteja relacionado a aspectos de zoologia, com 
enfoque em artrópodes - de maneira mais dinâmica, demonstrativa e ilustrativa a fim de 
proporcionar uma maior proximidade com os ambientes externos, demonstrando assim as mais 
variadas estruturas, a biodiversidade e variabilidade das amostras de espécimes coletados, 
ressaltando suas características e funções a adaptações morfológicas. É preciso rever o processo 
de ensino e aprendizagem da Biologia no espaço escolar, pois o modelo que vem sendo 
utilizado deixa de lado a necessária percepção e reflexão crítica do aluno, por isso, convêm 
desenvolver e adotar novas metodologias que valorizem a capacidade de perceber e analisar o 
conteúdo que está sendo apresentado, e que o conhecimento ocorra de forma natural e não sob a 
pressão da necessidade de memorização.   

 
Material e Métodos 

 
Os artrópodes foram coletados nas imediações do IFSULDEMINAS – Câmpus 

Muzambinho situado no estado de Minas Gerais, e arredores. Foram identificados seguindo 
bibliografia consultada, da qual os mesmos foram classificados até nível taxonômico de ordem. 
Ao todo foram coletadas 45 amostras de artrópodes, sendo sua disposição na placa de isopor em 
forma de cladograma, que considera suas divisões respectivamente. Para a construção do 
Artropodário utilizou-se uma placa de isopor com altura de 1m e largura de 75mm, que serviu 
como base para colocação e sustentação de recipientes tubulares de acrílico transparentes, estes 
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que possuem 2 cm de largura e 8 cm altura. As amostras foram embebidas em álcool 70%, para 
garantir a durabilidade do material. Também foi utilizado 2 m de adesivo autocolante 
(Contact®) verde para o revestimento da placa. Todos os materiais citados são de baixo custo, 
permitindo uma grande viabilidade em relação ao seu uso.  

A abordagem desta aula dinâmica, ocorrera no Laboratório de Zoologia do 
IFSULDEMINAS, Campus Muzambinho, onde os alunos poderão observar as características 
gerais do filo referido.  Após as análises e explicações em relação as diferenciações de filo, 
subfilo, classe e ordem, os alunos serão questionados a respeito do sucesso evolutivo e a 
abundância dos mesmos. A avaliação final acontecerá através de um questionário simples no 
qual os estudantes serão divididos em grupos e formularão hipóteses para estes 
questionamentos, estimulando assim um pensamento reflexivo sobre este conteúdo. 

 
Resultados e Discussão 

 
Espera-se que os alunos demonstrem um grande interesse em suas observações e 

constatações, além de adquirirem um conhecimento mais aprofundado sobre artrópodes. O 
interesse e a curiosidade ao observar as diferentes classes expostas, pode ser um indicador da 
necessidade evidente de uma maior contextualização do conteúdo para a assimilação da 
disciplina. Com este modelo alternativo os alunos podem, além de compreenderem a disposição 
e organização de um Artropodário, que destaca as mais variadas estruturas, a biodiversidade e 
variabilidade das amostras de espécimes coletados existentes - estes estando tão próximos a 
realidade destes alunos, ressaltando também suas características, funções a adaptações 
morfológicas, constatando assim sua eficácia como um modelo a ser explorado e abordado 
dentro da sala de aula.  

O estudo desta área é complexo e geralmente acarreta dificuldades para os professores 
na hora de abordá-los e mais ainda, o aluno se sente desmotivado para aprender tais conteúdos 
vividos somente em teoria muitas vezes. Nesse contexto, Santomé (1998) questiona a utilização 
desmedida de livros didáticos e sustenta a necessidade de utilizar outros recursos alternativos 
que contribuam para preparar cidadãos solidários, responsáveis e democráticos com capacidade 
de compreender, intervir e transformar a realidade. Segundo Oliveira (2005), é possível 
encontrar novas metodologias voltadas para o ensino das diversas áreas de Biologia. E, ao 
aprofundar a questão da utilização de recursos alternativos no ensino de Biologia, Marandino, 
(2009) cita que na escola, a experimentação didática acompanha tradições, mas sofre 
transformações em resposta as finalidades historicamente registradas, a preocupação não é 
formar biólogos, e sim proporcionar aos alunos vivencias culturais criativas através de 
atividades que os ajudem a fazer relações com os conhecimentos escolares em Biologia.  

Almeida (2007), por exemplo, desenvolveu modelagens tridimensionais de animais e 
cladogramas para auxiliar no ensino dos invertebrados, o qual tinha por objetivo proporcionar 
aos alunos uma melhor visualização das estruturas desses animais e uma melhor aprendizagem 
dos conceitos, pois geralmente a aprendizagem se dá por meio de fotos e ilustrações. 

 
Conclusão  

. 
São claras as diversas tentativas de dinamizar as aulas de zoologia. As propostas de 

modelagens de artropodários feitas em biscuit ou maquetes e outros desenvolvidos sob as mais 
diversas formas são relativamente comuns, porém ainda não foram apresentados trabalhos que 
envolvam a construção de um artropodário cuja base seja um recipiente transparente e durável, 
cujo custo benefício poderá ser significativo, levando em conta os aspectos positivos que podem 
acrescentar no ensino-aprendizagem dos alunos e o custo dos materiais utilizados extremamente 
acessíveis. Compreende-se que é fundamental que o professor entenda dois aspectos essenciais 
do processo de aprendizagem: a necessidade de ser contínua e possuir versatilidade, pois sempre 
haverá diferenças individuais e diversidade das condições ambientais.  

Metodologias demonstrativas, expositivas, dialogadas e lúdicas aplicadas no estudo 
das ciências biológicas conseguem motivar e envolver os alunos dinamizando as aulas e   
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favorecendo a interação entre os participantes. Segundo Santos (2010), há de se considerar 
também a geração destes alunos, que convivem com o avanço acelerado das novas tecnologias, 
fator que requer o uso cada vez mais de recursos inovadores que busquem aperfeiçoar o 
momento da construção de conhecimento, inserido na realidade do cenário social atual e futuro, 
mudando as práticas obsoletas por outras mais renovadas.  

Dessa forma, esse modelo didático de artropodário pode contribuir de maneira mais 
eficiente para a contextualização dinâmica do conteúdo em questão, proporcionando uma 
melhora no desenvolvimento das práticas convencionais. 
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Resumo 

  
O objetivo deste artigo é apresentar as possibilidades da prática e aplicação de Projetos Ambientais na 
Área Educacional utilizando a Educação à Distância de forma contextualizada e interdisciplinar. As ações 
distribuídas em vários módulos e etapas propõem a imersão dos participantes no Parque Nacional do 
Itatiaia, buscando a construção de novos conhecimentos em ambiente natural. A efetivação deste projeto 
poderá se tornar uma referência para futuros programas de Educação Ambiental e Educação a Distância. 
 
Palavras chaves- Educação Ambiental. Educação a Distância 
 
 
Introdução 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o PROJETO PNIVE como uma 
experiência exitosa de um trabalho de Educação Ambiental aliado à Educação à 
Distância (EAD).  O PNIVE nasceu de discussões e preocupações trazidas à Câmara 
Técnica de Educação Ambiental (CTEA) do Conselho Consultivo do Parque Nacional 
de Itatiaia (CCPNI). Preocupações ratificadas por situações constatadas ao longo dos 
anos pelo Setor de Uso Público e Negócio (SPeN) e pelo Núcleo de Educação 
Ambiental (NEA) do Parque Nacional do Itatiaia (PNI), a respeito da necessidade de 
transformar as visitas formais em visitas orientadas, nas unidades de conservação da 
natureza, pertencentes a um sistema legal (SNUC – Sistema Nacional de Unidade de 
Conservação) , principalmente àquelas oriundas de escolas públicas e particulares, 
usuários especiais do PNI. Tornava - se necessário que um novo olhar fosse 
construído, voltado para a educação ambiental, que ultrapassasse a ideia de 
conservação e fosse além, proporcionando uma mudança de mentalidade em relação 
à qualidade de vida, diretamente ligada ao tipo de convivência que se mantém com a 
natureza e que implica em atitudes, valores e ações. 
 
Material e Métodos 
O caminho encontrado para tal abordagem, à primeira vista, tão simples, mas, ao 
mesmo tempo, tão complexa em função do que já está estabelecido nas ideias e nas  
 
maneiras de pensar e agir dos visitantes em foco, foi estabelecer o caminho inverso - 
“O Parque vai à escola”. Este desafio foi lançado pela CTEA/CCPNI e aceito pela 
Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), instituição mantenedora de Ensino 
Superior no Município de Resende com assento a oito anos ininterruptos no Conselho 
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Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia, através do Centro de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão (CPGE/AEDB). (ATAS do CCPNI e CTA, 2008), sendo o 
PNIVE em 2013, encampado pela Sala Verde Tymburibá sob a chancela da Secretaria 
das Salas Verdes do Ministério do Meio Ambiente. 
Tendo por base os pressupostos aqui narrados, o PNIVE, nasceu como Projeto Piloto 
com a duração de dois anos, dividido em duas etapas com início em junho de 2012 e 
término previsto para julho de 2014. A primeira etapa, preparatória, teve como 
finalidade formar multiplicadores através de módulos presenciais, iniciantes em 
Educação Ambiental, capazes de realizar visitas escolares orientadas no Parque 
Nacional de Itatiaia, para na segunda etapa “levar o Parque à Escola”. Trabalhou com 
alunos graduandos da Associação Educacional Dom Bosco - AEDB, na qualidade de 
voluntários, chegando ao final um grupo de dez multiplicadores, cognominados 
“Pioneiros do PNIVE”. Na segunda etapa, em parceria com duas Secretarias 
Municipais de Educação conveniadas, levaram, “o Parque à Escola e a Escola ao 
Parque”. O êxito alcançado pelo projeto piloto determinou sua continuidade com 
alguns ajustes. O principal deles foi tornar a etapa preparatória semipresencial.  Esta 
decisão foi gerada pela necessidade de tornar os futuros multiplicadores da 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, comprometidos com uma visão de educação dialogada e 
crítica, possuidores de uma abordagem reflexiva e emancipatória, propiciando 
autonomia de estudos e investigação criativa dos temas, uma vez que deverão 
trabalhar com crianças de diferentes níveis, ao longo do Ensino Fundamental, 
procurando lincar – educação ambiental-currículo da escola-qualidade de vida e 
Parque Nacional do Itatiaia na realização de visitas orientadas. Outro aspecto 
importante que contribuiu para eleger a educação à distância como enriquecedora 
dialógica foi a interdisciplinaridade do projeto. Sendo a Educação Ambiental 
transdisciplinar, o PNIVE é aberto ao voluntariado de todos os cursos da AEDB, 
independentes de área, tecnológica ou humana. O princípio interativo da EAD, 
enriquece o diálogo e as trocas de experiências das diferentes áreas, trazendo riqueza 
investigativa e maior criatividade. Em todo este processo, no entanto, torna-se papel 
chave o trabalho da equipe de planejamento, monitoramento, construção do material 
didático e dos ambientes virtuais de aprendizagem. Tendo por base, Carvalho (2014) 
podemos afirmar que a qualidade desta equipe e o compromisso com a valorização da 
realidade e conhecimento do aluno como ponte, fará com que as atividades síncronas 
e assíncronas sejam elaboradas e conduzidas com o êxito desejado. O cuidado em 
promover o diálogo e a preocupação com os temas geradores perpassam todos as 
atividades, facilitando a valorização dos saberes trazidos, a comparação entre 
realidades distintas e a construção colaborativa e dialógica do conhecimento. Neste 
sentido, os módulos instrucionais do Projeto PNIVE, elaborados por especialistas 
conhecedores da realidade regional, amantes da natureza e da Educação Ambiental 
com um novo olhar a ser oferecido para nossas crianças hoje, tendo como base o uso 
da tecnologia, do diálogo para a qualidade de vida, para o amor pelas belezas cênicas 
que envolvem sua região através do Parque Nacional do Itatiaia, fazem toda a 
diferença e garantem grande parte do resultado esperado. O curso é estruturado em 5 
MÓDULOS, com carga horária de 86 horas teórico/práticas e 48 horas de imersão no 
Parque Nacional do Itatiaia, perfazendo no total 134 horas de atividades preparatórias. 
O Módulo 1, trata do aprofundamento de estudos sobre Parâmetros Curriculares 
Nacionais, Transversalidade e Interdisciplinaridade. Tem como objetivo discutir e 
refletir sobre pontos básicos do Currículo do Ensino Fundamental e dos princípios que 
regem a transdisciplinaridade, proporcionando embasamento teórico para o 
entendimento da Educação Ambiental. O Módulo 2 trabalha sobre a Educação 
Ambiental, discutindo seus conceitos e fundamentos teóricos e legais, relacionados 
com a realidade regional e local, enfocando sua importância para a qualidade de vida 
sustentável e amor a natureza através da interpretação da natureza e sensibilização 
ambiental. O MÓDULO 3, apresenta o Parque Nacional do Itatiaia, aprofundando 
estudos sobre sua história, importância regional e local e situação legal frente ao 
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Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Belezas cênicas e 
paisagísticas, como incentivo a sensibilização para um novo olhar e para criação de 
novas atitudes. O MODULO 4, trata de procedimentos e técnicas Didático 
Pedagógicas, bem como elaboração de projetos socioambientais. O Módulo 5, leva a 
uma “imersão no Parque Nacional do Itatiaia”, com o objetivo de relacionamento 
teórico\prático e desenvolvimento de atividades didáticas compatíveis com o Currículo 
do Ensino Fundamental e realidade de vida sustentável e preocupação com as 
riquezas do meio ambiente.  No presente ano (2015), 17 alunos voluntários dos cursos 
de Engenharia de Produção e Engenharia Civil, Biologia, Comunicação Social e 
Pedagogia da AEDB,constituem o grupo PNIVE 2015 , estando na fase final de 
Imersão. A partir de julho, levarão o “Parque à Escola” e em seguida, “a Escola ao 
Parque”. Três Municípios situados no entorno do PNI, participam do PNIVE através de 
suas Secretarias Municipais de Educação (Itatiaia e Resende, no Estado do Rio de 
Janeiro e Bocaina de Minas, no Município de Minas Gerais). 
 
Resultados e Discussão 
 
 O PNIVE é   avaliado como um projeto exitoso no sentido de poder mostrar a 
importância da Educação à Distância, como estratégia que congrega valores e 
possibilita um trabalho de educação dialógica, rica em possibilidades interativas e 
criativas.  Representa ainda, um Projeto em Parceria de grande importância, 
integrando Ensino Superior, Educação Básica em Escolas Públicas, Secretarias 
Municipais de Educação e Meio Ambiente, através do Parque Nacional do Itatiaia 
(ICMbio) e chancela da Secretaria Nacional das Salas Verdes (MMA), através Sala 
Verde Tymburibá(AEDB\CPGE). 
  
 
Conclusão 
  
 Considerando-se  a Associação Educacional Dom Bosco como uma instituição  
possuidora de  um significativo potencial,  e expressiva  contribuição  para educação 
da região Sul Fluminense ,oferecendo sistematicamente  novas reflexões sobre 
questões  ambientais  através de cursos, fóruns , seminários, etc .Vem   consolidar 
através  do Projeto  PNIVE   e a EAD uma nova  perspectiva  educacional  voltada 
para Educação Ambiental , utilizando-se da Educação  à Distância como efetiva  
estratégia de execução. Desta forma estará evidenciando aos jovens aprendizes 
muitas questões ambientais, que serão multiplicadas nas Unidades de Ensino 
Municipais.Assim, contribui para uma educação diferenciada, construída pelos 
próprios alunos, num ambiente interativo, em contato direto com o ambiente natural, e 
tendo esta construção de conhecimento interiorizada e em condições de ser 
multiplicada. 
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RESUMO 
 Este projeto busca organizar e aplicar de forma didática e abrangente os preceitos da legislação 
de logística reversa dentro do IFSULDEMINAS - Câmpus Machado para somar esforços à implantação da 
Coleta Seletiva Solidária, em atendimento ao Decreto presidencial nº 5.940 de 25 de outubro de 2006. 
Através de análise investigativa foram criados pontos de coleta para o descarte adequado de pilhas e 
baterias dentro do câmpus Machado e foram feitas articulações para propiciar a logística que fará o 
encaminhamento para o descarte correto deste material. Foram elaborados e aplicados processos 
metodológicos que envolvam a interação dos docentes e discentes do Instituto através da aplicação de 
práticas de ensino envolvendo disciplinas de biologia, química e física de forma de interdisciplinar, além 
de promover a sensibilização nos alunos dos cursos técnicos integrados e estes, por sua vez, estimulados 
a atuar como agentes multiplicadores em suas comunidades.  
PALAVRA-CHAVE: Logística reversa, ecopontos, preservação ambiental. 
 
INTRODUÇÃO 
 A partir da década de 1970, os primeiros sinais de alerta surgiram no panorama 
do crescente consumo de pilhas e baterias e de como estas seriam descartadas, visto 
os riscos à saúde e ao meio ambiente que estes resíduos apresentam. Segundo 
Jacobi (1998), os problemas ambientais estão presentes na sociedade e vem 
aumentando cada vez mais, devido à urbanização desenfreada das cidades, sendo 
eles a contaminação das fontes de água, despejo inadequado de lixo, poluição do ar, e 
etc.  
 Para Tenório e Espinosa (2006) um modo de diminuir o impacto causado pelo 
descarte inadequado das pilhas e baterias é a substituição de produtos com curto 
tempo de uso por aqueles com maior durabilidade, como por exemplo, o uso de pilhas 
alcalinas ou de baterias recarregáveis no lugar de pilhas comuns. De acordo com o 
Relatório Interno do Centro de Tecnologia Mineral (1999) o Brasil possui o consumo 
per capita em torno de 5 pilhas/ano enquanto em países de primeiro mundo o 
consumo gira em torno de 15 pilhas/ano. A análise evidencia que a evolução 
tecnológica aumenta definitivamente no consumo do dia a dia do homem moderno 
para atender as demandas de aparelhos como rádios, brinquedos, relógios, 
calculadoras, telefones e computadores etc. o que consequentemente potencializa o 
comércio de pilhas e baterias. 
 A resolução do CONAMA nº401/2008 estabelece que todos os pontos de 
venda de pilhas e baterias do país devem oferecer pontos de coleta para receber os 
produtos descartados pelos consumidores e encaminhar aos importadores e 
fabricantes que deverão encaminhar para o serviço de reciclagem e ou descartar em 
aterros sanitários licenciados. Na prática estes pontos de vendas muitas vezes deixam 
de cumprir com a sua responsabilidade. .                                                
 Ao identificar esta problemática na cidade de Machado em especial, no 
IFSULDEMINAS - Câmpus Machado, a proposta deste trabalho se dá através do 
planejamento, da estratégia e do compromisso de estruturar o câmpus com ecopontos 
a partir de galão de água de 20 litros reutilizáveis e sensibilizar os discentes para que 
façam o descarte correto das pilhas e baterias. Visando atender, portanto a legislação 
da logística reversa e somar esforços para o funcionamento da Coleta Seletiva 
Solidária, em cumprimento do Decreto nº 5.940 de 25 de outubro de 2006 que institui 
a separação dos resíduos descartados pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta e indireta. A Instituição assume o compromisso de destinar estes 
resíduos sólidos recolhidos para o local adequado e se empenha para que este projeto 



240 

 

seja crescente e contínuo, formando cidadãos críticos e conscientes com a 
problemática ambiental. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 O projeto foi implantado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Câmpus Machado no período de agosto de 2014 
a maio de 2015. Para iniciar o processo de educação ambiental foi necessário 
estruturar o câmpus com coletores e a solução sustentável se deu através do 
aproveitamento de três galões de água mineral de 20 litros, foi pintado de prata com 
tinta spray em aerossol, furado e adesivado com os dizeres “Coletor de Pilhas e 
Baterias”, estes foram alocados em pontos de intenso fluxo de pessoas, como na 
cooperativa e mecanografia (IMAGEM 1). 
 Através de articulação com a Comissão do Plano de Logística Sustentável do 
IFSULDEMINAS - ficou definido que as pilhas e baterias recolhidas no câmpus serão 
destinadas para a cidade de Pouso Alegre, local onde fica instalada a Reitoria e esta 
será um ponto de recolhimento central de todas as unidades que fará o 
encaminhamento através da parceria com o Projeto Lixo Eletrônico integrante do 
Programa Cas@Viva do Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) 
coordenado pela Prof.ª Débora Costanti Justino Ribeiro. Para o processo de 
sensibilização e conscientização foram envolvidos todos os discentes dos cursos 
técnicos integrados ao ensino médio: Técnico em Agropecuária, Técnico em 
Informática e Técnico em Alimentos, sendo 250, 125 e 99 alunos, respectivamente, 
abrangendo todos os níveis do ensino médio. Foi organizado um estudo didático 
dividido em quatro etapas para melhor análise e interpretação dos resultados. Na 
primeira etapa foi aplicado um diagnóstico qualitativo para avaliar o conhecimento 
prévio e o nível de conscientização dos discentes quanto ao descarte adequado 
(APÊNDICE 1). Na segunda etapa foi feita a tabulação e interpretação deste 
diagnóstico qualitativo para identificar a melhor forma de atuação para a implantação 
do projeto e a forma de coleta. 
 Na terceira etapa, foi proposta a temática: descarte correto de pilhas e baterias, 
vinculando ao conteúdo do ensino médio, utilizando atividades que contemplem a 
interdisciplinaridade. Tais atividades tiveram foco na conscientização e sensibilização 
dos alunos, estimulando-os em sua formação como cidadãos responsáveis e 
conscientes. Foi solicitado aos professores responsáveis pelas disciplinas de biologia 
e física a redigirem a metodologia para ser adotada na implantação deste projeto. 
Sendo que, na disciplina de física, foi proposta a temática: funcionamento de uma 
pilha e bateria, consumo e armazenamento de energia. Em biologia foi proposto que 
os alunos desempenhassem um papel educacional, informando aos seus colegas e 
professores a respeito da maneira adequada de fazer o descarte desse material. As 
demais disciplinas receberam suporte para montar as atividades interdisciplinares.                                                                     
.    
 Na quarta etapa foram aplicadas as dinâmicas e atividades propostas por cada 
disciplina, a fim de mobilizar todo o corpo discente quanto a esta temática. Nesta 
etapa, os alunos foram mobilizados e incentivados a coletarem o maior número 
possível destes resíduos sólidos. Atuando como agentes multiplicadores em suas 
comunidades. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 Através da implantação deste projeto, o câmpus Machado recebeu coletores de 
pilhas e baterias de forma rápida, criativa e econômica. Foi possível coletar, no 
período de fevereiro/2015 à Maio/2015, 3506 unidades de pilhas e baterias onde estas 
foram destinadas de forma correta. Contempla o envolvimento dos professores da 
instituição de forma interdisciplinar que contribuiu para a conscientização, 
sensibilização e o despertar da responsabilidade ambiental dos discentes dos cursos 
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técnicos. Obteve resultados expressivos através do questionário no qual apontou que 
os alunos possuem conhecimento sobre os danos causados pelo descarte incorreto de 
pilhas e baterias e sabem da importância deste ato e que eles não fazem o descarte 
adequado por não terem conhecimento de pontos de coletas. Isso reforça a 
necessidade do constante trabalho de sensibilização e conscientização da 
comunidade acadêmica com objetivo claro, de que é necessário garantir que o sistema 
dos pontos de coleta de pilhas e baterias seja contínuo, divulgado e que a sociedade 
faça o descarte adequado.  
 Desta forma, o papel da escola se reafirma através deste projeto, de formar 
cidadãos críticos e conscientes com as questões ambientais, incentivar a 
responsabilidade individual e coletiva quanto ao cumprimento do descarte adequado 
de pilhas e baterias e reforçar o papel da população quanto ao seu comprometimento 
com a causa ambiental. Favorecendo assim sua própria qualidade de vida e atuando 
com o desenvolvimento sustentável da região, no qual há a preocupação com as 
futuras gerações. 
 

CONCLUSÃO 
 Através da implantação deste projeto, foi atingido o objetivo proposto de 
instalar coletores nos principais pontos onde há intenso fluxo de pessoas no câmpus 
Machado. No período de 4 meses foram coletadas 3506 unidades de pilhas e baterias 
e, portanto, com essa quantidade recolhida ficou claro que o processo de educação 
ambiental foi eficaz pois promoveu a sensibilização e conscientização ambiental na 
comunidade acadêmica, formando também assim agentes multiplicadores.   
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BRASIL. Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Brasília, DF: [s.n], 2010. 
Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/decreto/d7404.htm. Acesso em: 14 de maio de 2015. 
JACOBI, P. Educação Ambiental e Movimentos Sociais na Construção da 
Cidadania Ecológica e Planetária. In: LOUREIRO, C. F. B.;  
LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. (ORGS). Educação Ambiental: repensando o 
espaço da cidadania. São Paulo, Cortez, 2005.p. 69-97. 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Resolução Conama n° 401, de 4 de novembro 
de 2008. Publicada no DOU nº 215, de 5 de novembro de 2008, Seção 1, página 108-
109. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=589. 
Acesso em 04 de abril de 2014. 



242 

 

PROVAZI, K.; ESPINOSA, D. C. R.; TENÓRIO, J. A. S. Estudo eletroquímico da 
recuperação de metais de pilhas e de baterias descartadas após o uso. REM: R. 
Esc. Minas, Ouro Preto, 65(3), 335-341, 2012. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037044672012000300009&lng
=pt&nrm=iso. Acesso em 04 de abril de 2014.  
Reciclagem de Pilhas Secas, Relatório Interno do Centro de Tecnologia Mineral/CNPq, 
Rio de Janeiro, 1999.  

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO:  

Diagnóstico: Nível de conhecimento acerca de 
pilhas e Baterias  
1. Você usa pilhas e/ou baterias? 
a. ( ) Sim;     b. ( ) Não; 
c. ( ) Utilizo esses materiais, mas com pouca 
frequência. 
2. Em sua concepção, as pilhas e baterias usadas, 
quando descartadas no lixo constituem um risco 
para o meio ambiente e para a saúde da 
população? 
a. ( ) Sim;    b. ( ) Não. 
3. Como é feito o descarte das pilhas e baterias 
usadas em sua casa? 
a. ( ) No lixo comum;  
b. ( ) No quintal ou em alguma mata; 
c. ( ) Entregues a estabelecimentos comerciais que 
coletam esses tipos de materiais; 
d. ( ) São separadas juntamente com lixo reciclável. 
4. É conhecedor (a) de alguma lei que trata do 
descarte de pilhas e baterias? 
a. ( ) Sim;           b. ( ) Não. 

5. Em sua concepção, qual a importância sobre a 
discussão desse tema em sala de aula? 

a. ( ) Nenhuma, pois não tenho interesse em 
conhecer sobre esse assunto; 
b. ( ) Nenhuma, pois não mudará em nada 
meu estilo de vida; 
c. ( ) É importante, pois quero contribuir na 
preservação ambiental; 
d. ( ) É importante, pois a cada dia que passa, 
as pessoas parecem se importar menos com 
os assuntos relacionados ao meio ambiente. 
e. ( ) Não tenho opinião formada. 
6. Você já viu algum ponto de coleta de pilhas 
e baterias? 
a. ( ) Sim;        b. ( ) Não. 
7. A informação sobre o descarte correto de 
pilhas e baterias já foi abordado em sala de 
aula? 
a. ( ) Sim;          b. ( ) Não. 
 
 IMAGEM 1. Fonte: Assessoria de 
comunicação do  IFSULDEMINAS  - Câmpus 
- Machado. 
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Resumo 
Neste trabalho é apresentada uma ferramenta didática baseada em técnicas dos jogos de Role-

Playing Game (RPG) denominada Aventura-Solo. Foi escolhida a matéria de Análise Combinatória do 
currículo de Matemática para ser fixada nos conhecimentos dos alunos. Foram inseridos também no 
desenvolvimento do jogo personagens famosos da história da Matemática, a fim de apresentar para os 
alunos um pouco da vida e da obra de alguns cientistas célebres históricos. Neste trabalho utilizou-se o 
software Microsoft Word®. para gerar e apresentar a um grupo de estudantes a atividade, utilizando-se 
para isso o laboratório de informática do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca CEFET/RJ. Os resultados apontaram a eficiência da metodologia ao mesmo tempo em que 
sugeriu sua extensão para a linguagem HTML a fim de disponibilizá-la como atividade online. 

PALAVRAS-CHAVE: RPG, educação, matemática. 

 

Introduçao 
A exemplo de inúmeras tentativas de melhorar o ensino de matemática e o 

mau desempenho do aluno em sala de aula (GOMES, 1999),  apresentamos uma 
proposta metodológica abordando o conteúdo de Análise Combinatória, baseada no 
modelo de uma Aventura-Solo, a partir de um texto anteriormente criado pelo autor em 
“Um Livro-jogo Como Ferramenta Didática” (CARVALHO, 2005) que ao mesmo tempo 
é um jogo. Tal iniciativa se coaduna à premissa de NOGUEIRA (2005) quando afirma 
que “É preciso que o ensino abra um espaço maior para a inserção da manipulação de 
objetos, brinquedos, instrumentos e, principalmente, a utilização de jogos criativos e 
inovadores”. Uma alternativa seria a prática dos jogos no estilo dos Role-Playing 
Games (RPG), um jogo onde cada participante faz o papel de um personagem, 
tomando parte de uma aventura imaginária guiada por um árbitro denominado Mestre. 
Sob esse aspecto, propõe-se o uso da Aventura-Solo, que dispensa o árbitro e que 
pode servir, dentre outras coisas, como um tipo de estudo dirigido, uma forma de 
estudar orientada de forma específica para frisar certos conceitos e obter respostas 
determinadas por parte do aluno. 

Os RPGs começaram em 1974 com jogos de estratégia e da fantasia medieval 
criaram o Dungens & Dragons (D&D), o primeiro RPG (Role Playing Game) da história 
(NOGUEIRA, 2005). Nesse jogo cada jogador assume o papel de um personagem 
com habilidades pessoais marcantes (o guerreiro é bom com espadas, o elfo com o 
arco e flecha, o mago com sua magia, entre outros). A aventura acaba quando o grupo 
(ou parte dele) cumpre a missão. 

Na Literatura não é muito precisa a definição de Aventura-Solo como sendo um 
RPG. É costume tratá-lo não como um tipo de RPG, mas como um livro-jogo. Não 
pretendemos discutir isso, pois nosso foco é aproveitar as qualidades dessa 
importante ferramenta educacional que é a Aventura-Solo. Objetivamos justamente 
agregar à Aventura-Solo a interdisciplinaridade e o dinamismo dos RPGs. Dentre os 
muitos títulos lançados com esse estilo destaca-se o livro-jogo “A Floresta da 
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Destruição” de autoria de Ian Livingstone, o mais conhecido e importante autor dos 
livros de Aventuras-Solo no mundo (LIVINGSTONE, 1984).  

Baseados nos resultados obtidos a partir de trabalhos envolvendo jogos de 
RPG (NOGUEIRA, 2005) e apoiados no fato de que não foram encontradas 
referências a trabalhos científicos específicos com Aventuras-solo como ferramenta 
pedagógica, podemos supor que o uso da aventura-solo possa contribuir - tal como 
um RPG - na interpretação de textos, criatividade entre outras vantagens.  

A estrutura de uma aventura solo é a de um texto fragmentado em números 
que não deve ser lido na ordem, da primeira a última página como um livro comum. Os 
parágrafos são numerados e conduzem o leitor a uma série de tomadas de decisão. 
Cada decisão tomada o leva para o número do parágrafo correspondente àquela 
decisão.  O leitor vai sendo levado pelo enredo, indo e voltando nas páginas. O leitor 
geralmente é o personagem principal. O contexto da história é explicado nas páginas 
iniciais. Em geral, eram histórias medievais com cavaleiros, reis, tesouros e seres 
fantásticos. É relevante considerar que o jogador pode chegar ao fim do jogo sem 
conseguir concluí-lo por não ter passado nos lugares certos (parágrafos-chave) e 
recolhido objetos ou informações necessárias à sua conclusão. Isto posto, supõe-se 
que a Aventura-solo tem a estrutura geral de um estudo dirigido, no qual, compondo 
cuidadosamente a história de forma a conduzir propositalmente o aluno através de 
parágrafos-chave, deve ser possível obter uma melhor fixação de conteúdos através 
de situações-problema específicas.  

A fim de motivar o aluno a aprender ou simplesmente fixar alguns 
conhecimentos de matemática de maneira lúdica e espontânea, pensamos, então, em 
unir as qualidades e o potencial didático que uma Aventura-Solo possui com o ensino 
de Matemática e, para isso, elaboramos um texto baseado na História da Matemática 
com desafios envolvendo o conteúdo programático de Análise Combinatória, desde o 
Princípio da Multiplicação até as Combinações. 

 

Material e Métodos 
Aplicamos este trabalho para uma turma de 22 alunos de 2ª série, com média 

de idade de 16 anos, no laboratório de informática do CEFET/RJ utilizando 
simplesmente o texto no formato de documento do Microsoft Word®. O software foi 
usado somente para leitura sem a utilização de nenhum dos seus recursos além da 
barra de rolagem (recurso equivalente a virar as páginas de um livro). Pediu-se para 
que os alunos escolhessem os computadores e mantivessem atentos à explicação das 
regras do jogo. Nesse momento, muitos quiseram fazer o trabalho em grupo. Assim, 
propus que pelo menos 3 pessoas mantivessem fazendo o trabalho individualmente. 
Os outros alunos ficaram divididos em grupos variando de 2 a 5 integrantes. O 
trabalho teve duração de 1h 30min aproximadamente. No final do trabalho foi aplicado 
um questionário com 11 perguntas nos quais os alunos conseguiriam responder 
apenas 10 delas, pois uma questão excluía uma outra. Com exceção da primeira 
pergunta, todas as outras permitiam que o aluno comentasse sua resposta. Os 
questionários respondidos foram entregues em algumas horas depois da aplicação. 

 
Resultados e Discussão 
Analisando as respostas dos alunos a partir do questionário aplicado todos 

responderam que a aula ficou mais dinâmica, pois, nas palavras de um dos alunos, 
“Desta forma fica mais fácil discutirmos, tirar dúvidas e até mesmo mais interessante e 
divertido”. Quanto à inserção da história da matemática no trabalho três alunos 
responderam que isso foi “Regular” e os outros 19 acharam “Bom”.  

Dos três que responderam regular, um não comentou a resposta, outros 
disseram que “É muito trabalhoso no quesito de ler e gastar tempo, porém traz mais 
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conhecimento”. Os alunos que responderam “Bom” valorizaram a cultura que a história 
trazia ao jogador e o conhecimento sobre alguns matemáticos. Apenas uma aluna 
respondeu que a exposição da matéria não auxilia a resolver questões, sem mais 
comentários.  

Quanto aos que fizeram o trabalho individualmente, perguntamos se prefeririam 
fazê-lo em grupo. Um não soube opinar. Os outros dois responderam que preferiam 
ter feito o trabalho em grupo.Foi perguntado sobre a estrutura do jogo. Seis alunos 
acharam “Regular”. Suas críticas foram não achar prático ter que ir e vir nas páginas e, 
principalmente, usando a barra de rolagem do Microsoft Word®. Dezesseis alunos 
acharam “Bom”. 

 
Conclusão 
A Aventura Solo mostrou-se uma ferramenta de incentivo à leitura, visto que 

todos os alunos acharam a história do jogo criativa e estimulante com alguns 
comentários do tipo “você não para de jogar enquanto não descobre, pelo menos eu 
não queria parar”. Nenhum aluno achou a estrutura do jogo ruim. Esses resultados 
aproximam a Aventura Solo de um estudo dirigido. Isso, aponta que o caminho traçado 
pelo personagem atinge os objetivos do método fixando conceitos de análise 
combinatória. Houve socialização na medida em que os alunos trabalharam bem em 
grupo. As dificuldades relacionadas às questões da aventura-solo não parecem 
invalidar o método, uma vez que isto foi planejado propositalmente com questões em 
ordem crescente de dificuldade, desafiando mas o aluno ao final do jogo. Todos os 
alunos consideraram que esta forma de avaliar o conteúdo torna a aula mais dinâmica. 
Além disso, caracterizam que este método foge da rotina das aulas tradicionais, 
tornando-as mais atraentes e divertidas. Foi apontada como negativa a falta de 
praticidade nas passagens das páginas, por usar a barra de rolagem do Microsoft 
Word. Com relação a isso, podemos pensar na sua evolução para linguagem HTML. 
Em linhas gerais o método apresentou resultados animadores  
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Resumo 
Neste trabalho é apresentado um relato de prática escolar no ensino de matemática utilizando jogos de 
estratégia, puzzles topológicos e construção de sólidos geométricos com o objetivo de desmistificar a 
visão dos alunos com relação à aprendizagem de matemática como sendo algo inalcançável, difícil ou 
ruim.  Mostramos, aqui, a metodologia que foi utilizada e os resultados obtidos com a aplicação dessas 
atividades com alunos do Instituto Federal Fluminense do campus Bom Jesus de Itabapoana. Por fim, são 
feitas considerações sobre aperfeiçoamentos e resultados da experiência de aplicar tal trabalho com os 
alunos. 
Palavras-chave: Puzzles, Desafios, Jogos. 
 
Introdução 

É comum ouvirmos críticas a respeito da qualidade do ensino no nosso país. 
Grande quantidade de alunos reprovados e pouco aprendizado (GOMES, 1999). Essa 
problemática se deve a muitos fatores que vão desde problemas dentro de sala de 
aula até aqueles relacionados à gestão de políticas públicas (GOMES, 2005). 

A Matemática que muitas vezes não é bem vista pelos alunos, normalmente é 
qualificada como chata e abstrata com pouco ou nenhuma aplicação no cotidiano 
(DOMINGUES, FERREIRA, 2006). Com isso, é normal ver alunos desmotivados e 
desinteressados em ir à escola. 

A exemplo de inúmeras tentativas de minimizar esses problemas relacionados 
ao mau desempenho do aluno em sala de aula, em especial no ensino de Matemática 
(GOMES, 1999), neste trabalho, apresentamos um relato de prática escolar com base 
num projeto, intitulado Boatemática, criado e desenvolvido no Instituto Federal 
Fluminense nos anos de 2012 e 2013.  

Com o apoio da FAPERJ, o projeto contava com duas pesquisadoras 
orientandas: Ingrid Vitória da Silva e Gabriela Gualhano, ambas alunas do ensino 
médio, bolsistas do programa Jovens Talentos. 

Através do jogo esperamos abrir espaço para a presença do lúdico na escola, 
não só como sinônimo de recreação e entretenimento, mas ajudando a desenvolver o 
raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a concentração, a criatividade 
e a capacidade de resolver problemas. 

Jogos de tabuleiros, enigmas, desafios espaciais, lógicos e algébricos foram 
resolvidos pelos participantes durante as oficinas, sendo que os mesmos foram 
estimulados a trabalhar em equipe, tanto nos jogos, como na resolução dos desafios 
propostos. 

Este trabalho foi desenvolvido visando promover ao jovem uma motivação à 
aprendizagem de matemática através de curiosidades, jogos e desafios, utilizando o 
lúdico para desenvolver no o gosto pela disciplina. 

Não propomos que todo o conteúdo programático do ano letivo seja totalmente 
baseado nessas atividades, mas que estas possam ser usadas em algum momento do 
curso de Matemática para auxiliar o professor em sua dinâmica em sala de aula. 

 
 
Material e Métodos 
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Este trabalho foi aplicado a alunos do ensino médio do Instituto Federal 
Fluminense do campus Bom Jesus do Itabapoana. Foram montadas duas mesas onde 
ficaram dispostas os materiais para manipulação dos alunos.  

Uma das mesas foi nomeada de Mesa de Desafios, onde se encontravam 
vários puzzles e desafios que estimulavam a visão espacial, propriedades topológicas 
(no caso dos objetos de montagem) e aritméticas (no caso dos jogos de Nim), além de 
aspectos cognitivos, como estimular o raciocínio lógico, a concentração e interação 
social. A outra mesa foi nomeada de Mesa de jogos de tabuleiro onde ficaram 
expostos os tabuleiros do jogo Quoridor (também chamado de Labirinto), Hex e Liga 
quatro. Os objetivos desses jogos eram de estimular o raciocínio lógico, tomadas de 
decisões, estimular a criatividade, mostrar a importância de regras bem definidas 
(característica tão forte da ciência Matemática), estimular a capacidade de 
concentração, visão plana e espacial, entre outros. 

No início da aula foi explicada a importância do trabalho que seria feito em tal 
dia enaltecendo que, apesar de estamos utilizando materiais lúdicos em aula, não 
seria uma aula puramente de brincadeiras, mas sim de trabalharmos aspectos e 
características matemáticas presentes em cada produto levado para a sala. 

Após a organização, foram explicadas a história e as regras de cada material e 
distribuídos aos alunos. Ao manipularem os materiais, observamos grande prazer, por 
parte dos alunos, de estarem naquele momento desfrutando de uma aula de 
matemática não-tradicional. Foi muito comum ouvirmos comentários do tipo: 
“Professor, podia ser sempre assim!”.  

Foram destacados aspectos importantes durante a aula, que os alunos, à priori, 
não estavam conscientes tais como o de planejar movimentos futuros antes de alguma 
jogada, algo muito comum na resolução de questões, onde o aluno deve planejar 
todos os procedimentos de resolução de uma questão, antes de começar a tentar 
resolvê-la. 

Foram discutidos conceito e propriedades de poliedros ao lidar com os sólidos 
geométricos apresentados nos puzzles. Desenvolvendo assim, a visualização 
espacial. 
 
Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos na aula foram positivos e sendo assim o esperado, pois, 
os participantes da mesma alegaram ter sido muito divertido e, em relatos posteriores, 
alguns alunos indicaram que já conseguiriam perceber a diferença em relação à 
atenção em sala de aula e, até mesmo, na melhora de suas memórias. Já durante o 
acontecimento da aula foi possível perceber um avanço no raciocínio lógico de cada 
um que participou do evento 

Esta aula foi muito proveitosa e, mesmo o projeto estando em andamento, 
percebeu-se como o raciocínio lógico é importante para a resolução não só de 
problemas matemáticos, como também em resoluções de problemas do cotidiano.  

Este trabalho foi desenvolvido visando promover ao jovem uma motivação à 
aprendizagem de matemática através de curiosidades, jogos e desafios, utilizando o 
lúdico para desenvolver no o gosto pela disciplina. Acreditamos ter alcançado tal 
objetivo com este trabalho. 
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RESUMO 

 
Este estudo teve como objetivo verificar a educação apresentada aos alunos em situação de 

inclusão escolar. É uma pesquisa acadêmica com valorização do conhecimento do professor de escola 
inclusiva através de pesquisa de campo desenvolvida nos ensinos fundamental II e médio em escola 
estadual em uma cidade do sul de Minas Gerais. Aplicamos um questionário e analisamos as respostas 
de cada professor, tecendo nossas considerações finais. Observamos que as políticas educacionais 
beneficiam poucos alunos e os cursos de capacitação não qualifica os professores para os desafios da 
sala de aula. Esperamos com nosso trabalho propor aos professores reflexão da prática pedagógica, com 
entendimento de que todo indivíduo aprende, e o grande desafio do educador é descobrir caminhos e 
formas para estimulação adequada. Propomos trabalhar projetos aliado a tecnologia para desenvolver 
capacidades e potencialidades buscando transformar nossa educação em educação inclusiva. 

 
Palavras chaves: Educação, Inclusão Escolar, Formação Docente. 
 

1. Introdução 
 
A pesquisa aborda a inclusão social através da inclusão escolar, focando na 

formação de professores. Projetos de inclusão inicia com os governantes, passando 
pelas escolas, professores e atingindo a sociedade. O objetivo deste trabalho é 
analisar a compreensão de docentes que atuam na Educação Inclusiva na perspectiva 
de sua formação e analisar a inclusão escolar na escola pública pesquisada sugerindo 
formas de intervenção focando na reflexão da inclusão social através da inclusão 
escolar com a ideia de que diante da diversidade temos o direito de ser diferentes.  

 

2. Material e método: 
 
 Pesquisa acadêmica qualitativa e quantitativa, com atividades pedagógicas 

valorizando o conhecimento do professor de escola inclusiva através de pesquisa de 
campo realizada no ensino fundamental II e médio de uma escola estadual, em uma 
cidade do sul de Minas Gerais com quarenta e cinco professores graduados em curso 
superior, três deles com pós-graduação e um mestrado. Na pesquisa foi utilizado um 
questionário com nove perguntas, aplicado no dia 26 de novembro de 2013 a onze 
professores, escolhidos aleatoriamente sendo oito atuantes em sala de alunos 
deficientes. Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido autorizando 
a participação e responderam todas as perguntas. 

 

3. Análise e discussão dos resultados  
 

De acordo com o questionário, quando abordamos o tema inclusão, todos 
demonstraram entendimento de inclusão e do papel da escola em socializar e integrar 
o aluno na sala de aula. Porém em nenhuma resposta houve menção sobre 
aprendizagem formal do aluno, levando-nos a ideia de que inclusão escolar remete a 
socialização do aluno. Não foi relatado o tipo de metodologia aplicada para o 
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aprendizado dos alunos com deficiência, ficando “vago" o trabalho pedagógico com 
este grupo. Sobre sua formação com disciplina específica de inclusão, dos onze 
entrevistados, seis afirmam não ter tido a disciplina, descumprindo a portaria 1.793/94 
do MEC. Sobre sentir-se preparado para atuar como docentes em escola inclusiva, a 
maioria revelou-se despreparados para a diversidade com dificuldade de desenvolver 
o currículo adaptado, remetendo-nos a questionar a qualidade dos cursos de formação 
e capacitação. Como a maioria dos alunos deficientes não possuíam diagnóstico da 
deficiência, para os portadores de laudos não foi relatada participação de professor de 
Atendimento Educacional Especializado, dificultando a intervenção pedagógica. Sete 
dos onze professores afirmaram não utilizar a adequação curricular a seus alunos sem 
laudos. Perguntados se acreditam que a sociedade irá incluir os alunos quando saírem 
da escola, a maioria não acredita no papel social da escola, formando uma sociedade 
despreparada para diversidades. 

 

4. Conclusão 
Acreditamos que o fracasso da intervenção pedagógica resulta insucessos na 

aprendizagem e nossa educação está longe de ser uma educação inclusiva. O 
caminho para inclusão seria reformular matrizes dos cursos de formadores de 
professores com estágios em escolas inclusivas, compartilhando práticas e técnicas 
que deram certo. Sugerimos introdução na educação do recurso da informática aliado 
a desenvolvimento de projetos educacionais buscando competências e habilidades do 
aluno com ferramentas conhecidas e dominadas pela maioria deles. A pedagogia de 
projetos em sala de aula aliada ao computador, se bem orientado, acreditamos 
conseguir controlar a indisciplina e o interesse do aluno em aprender mais e melhor, 
inclusive os alunos deficientes, alcançando resultados surpreendentes, numa 
educação considerada falida. 

 
5. Referências bibliográficas 

ANDRADE, S. G. Ação docente, formação continuada e inclusão escolar, 
2005.205f. Tese (pós-graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2005. Disponível em <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br. Acesso em 25 
out.2013. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9394, de 20 de 
dezembro de 1996. 
BRASIL. Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos. O acesso de alunos com 
Deficiências às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular. Brasília, (2004). 
 
FERREIRA, M. E. C. O enigma da inclusão: das intenções às práticas 
pedagógicas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.33, n.3, p. 543-560, set./dez. 
2007. Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 2007. Disponível em 
WWW.scielo.br. Acesso em: 18 mai 2013. 
 
FERREIRA, W. B. Direito das pessoas com deficiência e inclusão nas escolas, 
s.d. Universidade Federal da Paraíba, centro de educação e programa de pós-
graduação. Disponível em < http://www.dhnet.org.br. Acesso em 25 out.2013. 
 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia, Saberes necessários à prática      
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (digitado em 2002). 
 
FRIAS, E. M. A. Inclusão social do aluno com necessidades educacionais 
especiais: contribuição ao professor do ensino regular, 2008-2009.36f. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/
http://www.scielo.br/
http://www.dhnet.org.br/


252 

 

Dissertação (Material didático-pedagógico: Programa de Desenvolvimento 
Educacional- PDE) – Faculdade de Educação Ciências e Letras de Paranavaí e 
Universidade Estadual de Maringá. Disponível em 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1462-8.pdf. Aceso em 25 
out.2013. 
 
MANTOAN, M. T. E. O que é? Por quê? Como fazer? 2 ed.São Paulo: Moderna, 
2006. 
MANTOAN, M. T. E; PRIETO, R. G. inclusão escolar: pontos e sobrepontos.  4 ed. 
São Paulo: Summer, 2006. 
MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira (Lei 9394, de 20 
de Dezembro de 1996). Ministério da Educação. Brasília - DF, 2001.  
 
MOREIRA, A. S. Inclusão escolar: Por uma inclusão além da escola, 2011.f.35. 
Dissertação (Programa de pós-graduação em processo de desenvolvimento humano e 
saúde)- Universidade de Brasília, 2011. Disponível em <http://bdm.bce.unb.br. Acesso 
em 25 out.2013. 
 
NARDI, R. G. . Informática na Educação: Perspectivas de Inclusão. O Mundo da 
Saúde, São Paulo, v. 26, p. 383-389, 2002. Disponível em <http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&
nextAction=lnk&exprSearch=366557&indexSearch=ID 
 
NARDI, R.G.: Computador: um recurso no contexto de sala de aula com crianças 
portadoras de paralisia cerebral. In: SOUZA, Angela.M.C; FERRARETTO, Ivan: 
Paralisia cerebral : Aspectos práticos. 2 ed.São Paulo: Memnon, 2001pp361-369. 
 
 PADILHA, A. M. L. Práticas pedagógicas na Educação Especial. 4. Ed. Campinas. 
São Paulo: Autores associados, 2007. 
 
POKER, R. B. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL: Avaliação e ação 
pedagógica na sala de recursos multifuncionais. 2012.  
Portal.mec.gov.br. acesso em 22 out.2013. 
 
Projeto Escola Viva. Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na 
escola: alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília: (MEC, 2000,6v). 
 
Projeto incluir: Diretrizes da Educação Inclusiva em Minas Gerais. Caderno de texto 
para formação de professores da rede pública de ensino de MG (livro 2, 2006). 
Disponível em <http://pt.scribd.com. Acesso em 30 out.2013. 
 
Presidência da República: casa civil. Disponível em <http://www.planalto.gov.br. 
Acesso em: 22 out. 2013. 
 
SAMPAIO,F.F.; Elias,M.F.: Projeto um computador por aluno: pesquisas e 
perspectivas.p.37 Rio de Janeiro-2012).Disponível em 
<http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2012/artigo_06_v112012.p
df. Acesso em 15.abr.2015 
 
SASSAKI, R. Entrevista especial à Revista Integração. Revista Integração. MEC: 
Brasília. v. 8 , n. 20, p 09-17, 1998. 
 

http://bdm.bce.unb.br/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=366557&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=366557&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=366557&indexSearch=ID
http://pt.scribd.com/
http://www.planalto.gov.br/
http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2012/artigo_06_v112012.pdf.%20Acesso%20em%2015.abr.2015
http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2012/artigo_06_v112012.pdf.%20Acesso%20em%2015.abr.2015


253 

 

GÊNERO E SEXUALIDADE NO CONTEÚDO CIRCO: UMA EXPERIÊNCIA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL II. 

 
Aline Andrade Dos Santos¹; Allan Augusto Dos Santos²; Mateus Camargo Pereira³; Gustavo 

Melo Garcez4; Hingredy Priscila Silva5; Diego Dos Santos Silva6. 
 

¹IFSULDEMINAS-Câmpus Muzambinho/MG, e-mail: alinexandrade@hotmail.com; 
²IFSULDEMINAS-Câmpus Muzambinho/MG, e-mail: allan_dac@yahoo.com.br; 
³IFSULDEMINAS-Câmpus Muzambinho/MG, e-mail: matunicamp@gmail.com; 

4IFSULDEMINAS-Câmpus Muzambinho/MG, e-mail: gustavo.mega@hotmail.com; 
5IFSULDEMINAS-Câmpus Muzambinho/MG, e-mail: hingredypriscila@hotmail.com; 

6IFSULDEMINAS-Câmpus Muzambinho/MG, e-mail: diego.dos.santos.silva@hotmail.com. 
 

Resumo: 
O presente trabalho apresenta o relato de experiência do subprojeto de educação física 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) em uma escola do Sul de 
Minas Gerais. O relato se desdobra em apresentar relações de gênero e sexualidade no conteúdo 
circo, com atividades de slackline e malabares, juntamente com a prática dessas atividades, 
também foram transmitidos contextos para debates, embasados por vídeos históricos e culturais 
sobre a temática. Para coleta de dados foram utilizados de diário de campo, filmagem das aulas 
e entrevistas com os alunos. Entendemos que o tema transversal gênero e sexualidade precisam 
ser trabalhados na escola. A educação física possui um espaço privilegiado para está 
abordagem, com isso, nós “pibidianos”, tivemos o intuito de levar o tema para as aulas e tentar 
desfazer alguns tabus impostos pela sociedade.            
Palavras Chave: educação física, PIBID, prática pedagógica. 
 
Introdução: 
  

Este trabalho objetiva relatar as experiências de um grupo de intervenção organizado a 
partir do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no subprojeto 
educação física do IFSULDEMINAS – campus Muzambinho, em uma escola pública de ensino 
fundamental II, situada numa cidade do Sul de Minas Gerais. A intervenção foi pautada pela 
abordagem do conteúdo circo e os temas transversais gênero e sexualidade. Buscamos organizar 
o trabalho a partir dos princípios pedagógicos enunciados pela tendência Crítico Superadora da 
educação física (SOARES et al, 1992). Para esta tendência, a educação física trata da cultura 
corporal historicamente produzida pela humanidade, sendo a aula um espaço de vivência e 
reflexão sobre ela. A ação pedagógica é organizada em três momentos: diagnóstico do 
conhecimento prévio e valores cultivados pelos alunos; vivência e problematização das práticas; 
superação das velhas formas e valores com síntese de uma nova prática balizada pelos valores 
da solidariedade e cooperação. Ao longo do processo buscamos problematizar os papéis sociais 
culturalmente estabelecidos para os gêneros feminino e masculino dentro de vivências do circo 
malabares e corda bamba (Slackline), na perspectiva de apresentar novas possibilidades e 
críticas dentro da temática em questão, fazendo possíveis referências a contextos diários dos 
alunos, tanto escolar quanto social e familiar. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) definem gênero como uma das vertentes 
englobadas no escopo da educação física: 

  
“No que tange à questão do gênero, as aulas mistas de Educação Física 

podem dar oportunidade para que meninos e meninas convivam, observem-se, 
descubram-se e possam aprender a ser tolerantes, a não discriminar e a 
compreender as diferenças, de forma a não reproduzir estereotipadamente 
relações sociais autoritárias.” (BRASIL, 1997. p. 25). 

mailto:alinexandrade@hotmail.com
mailto:allan_dac@yahoo.com.br
mailto:matunicamp@gmail.com
mailto:gustavo.mega@hotmail.com
mailto:hingredypriscila@hotmail.com
mailto:diego.dos.santos.silva@hotmail.com
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Tal conceito é definido por Goellner (2010, p.7) no plural gêneros. Para a autora: 

“(...) masculinos e femininos, são construções sociais e culturais, esse processo 
continua durante toda a vida. Gênero difere do sexo biológico, homem e 
mulher. Sexualidade se refere à forma de vivenciar seus desejos e prazeres 
corporais com outras pessoas.” 
 

A discussão do tema é proposta também nas atividades circenses, pois segundo Bortoleto 
e Carvalho (2003 apud Bortoleto, 2008, p. 236): 

  
“(...) a escola é um dos principais meios de transmissão e produção de cultura e, 
considerando o Circo como parte importante da cultura corporal podemos 
justificar a inclusão deste conhecido universo educativo como um conteúdo 
pertinente. Mais especificamente, como um conteúdo particular ao professor de 
Educação Física, responsável por para relevante da transmissão da cultura 
corporal”. 

 
Metodologia: 

Sabemos que a pesquisa é de fundamental importância, pois é um processo de 
investigação que requer métodos e técnicas necessárias à compreensão e à transformação da 
realidade. Este trabalho foi realizado numa escola pública de ensino fundamental II de 
Muzambinho-MG, em diferentes turmas, sendo uma de 6º ano e outras duas de 7º ano. Os 
alunos escolheram o conteúdo a ser desenvolvido pelos “pibianos” através de um questionário 
aplicado no início das primeiras intervenções. Este tinha como objetivo diagnosticar quais dos 
conteúdos sugeridos, no caso circo ou atletismo, teriam maior aceitação pelos estudantes. 
Posteriormente, no intuito de trabalhar a temática transversal “gênero e sexualidade” junto à 
prática de vivências circenses - prática eleita pelos alunos - foi colocado em prática o 
cronograma composto por doze aulas de cinquenta minutos, realizadas entre maio e junho de 
2015. 
            Os materiais utilizados nas aulas foram Slackline, fazendo alusão à corda bamba, e os 
diversos malabares circenses: Bolinhas, lenços, argolas, swing poi e diabolô. As aulas foram 
construídas na tentativa de seguir um cronograma que tramitaria entre aulas práticas, que 
possibilitaram vivências diversas através dos de Malabares e da “Corda Bamba”, seguidas por 
outras aulas que trariam contextos para debates, embasados por vídeos de contextos históricos e 
culturais vinculados às temáticas. 

As aulas, falas e posturas dos estudantes foram anotadas em diário de campo, 
objetivando captar tudo o que era observado por parte dos “pibidianos”. Na tentativa de maior 
visualização e avaliação do processo, foram realizadas filmagens das aulas e de entrevistas com 
os alunos, relatando sobre suas experiências e percepções sobre o tema proposta em aula.  

 
Resultados E Discussão: 

Julgamos que contextualizar o conteúdo circo historicamente, demonstrando os papéis 
masculinos e femininos foi um grande instrumento para condução de nossos debates, facilitando 
as aulas. Entrevistamos alguns alunos e falas marcantes foram colocadas em evidência, as quais 
eles citavam fatos e opiniões ocorridas nas aulas: 
     _ “Os meninos não escolheram esse (swing poi) porque acham que é coisa de meninas”. 
(menina 1) 
     _ ”Os meninos podem brincar com o swing também, porque temos direitos iguais”. (menina 
2) 
  _ “Só os meninos escolheram o diabolô, é difícil, mais a gente tentaria aprende”. (meninas 1) 
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     _ ”O swing poi é fácil pras meninos e pras meninas”. (menina 3) 
     _ ”Só conhecia o circo normal, com palhaços, equilibrista”. (menina 2) 
     _ ”Não vi menino com o swing poi”. (menina 4) 
     _ ”Escolhi o swing poi porque é mais legal que os outros, mais divertido”. (menino 1) 
     _ ”Teve meninas que não gostaram do diabolô”. (menino 1) 
     _ ”O diabolô eu não consegui fazer, esse aqui (swing poi) é mais fácil e eu não machuco 
ninguém”. (menino 2) 
     _ “As meninas foram as que mais conseguiram gira o swing poi”. (menino2)                                         
            

Ao final dessa sequência pedagógica não podemos afirmar se a prática social de nossos 
alunos foi realmente alterada, afinal o tempo em que se deram as aulas foi muito pequeno para 
modificações com grande magnitude; porém, observamos que muitas atitudes e 
posicionamentos novos com relação aos anteriores surgiram e foram colocados em 
proeminência pelos mesmos. Se antes muitas posições eram carregadas de machismos e 
generificações, a partir das intervenções notamos em parte dos alunos um cuidado maior em 
relação a abordagens relacionadas à temática de gênero e sexualidade e demais conceitos 
correlacionados. 
 
Conclusão: 
               Entendemos que o tema transversal gênero e sexualidade precisam ser trabalhados na 
escola. A educação física é um espaço privilegiado para a abordagem e problematização destas 
questões. Com isso nós “pibidianos”, tivemos o intuito de tentar desfazer alguns tabus impostos 
pela sociedade, agindo na intenção de instigar os alunos notarem que tanto meninos quanto 
meninas podem e devem participar de qualquer atividade proposta nas aulas de educação física, 
partindo das vivências circenses que corroborarão nas diversas questões de igualdade e 
formação de opinião crítica frente a paradigmas socialmente hegemônicos. 
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RESUMO 
A temática do estudo consiste na avaliação das possibilidades do ensino do Atletismo a partir de 
novas tecnologias, como aplicativos e jogos on-line da rede mundial de computadores, 
buscando a construção de sequência pedagógica para que os mesmos jogos virtuais sejam 
praticados de forma real, estimulando assim nossas crianças e jovens a partir de vivências 
virtuais a conhecerem uma modalidade esportiva. Para a realização do trabalho foram realizadas 
pesquisas na rede mundial de computadores e loja virtual com finalidade de encontrar jogos on-
line gratuitos de Atletismo. `A partir desta pesquisa estes jogos foram testados e foram criadas 
brincadeiras relacionando saltos, corridas e arremessos. Por fim, pôde-se avaliar a transposição 
das práticas virtuais através dos jogos, para a realidade, por meio das brincadeiras e a 
viabilidade deste método para ensinar o Atletismo. Os jogos virtuais ajudam e facilitam o 
processo de ensino-aprendizagem, tanto na interface virtual como no ambiente real.   
PALAVRAS-CHAVE: jogos virtuais; tecnologias; atletismo. 
 
INTRODUÇÃO 

A cada dia percebemos que cada vez mais estamos ligados a tecnologia e aos jogos 
virtuais.  Em nosso cotidiano, os aparelhos celulares, tablets e diversos aparatos tecnológicos 
estão presentes. Os meios de comunicação estão cada vez mais dinâmicos e uma carta que em 
outrora demorava dias ou semanas para chegar ao destinatário foi substituída por mensagens 
virtuais de um e-mail, SMS ou até pelo mais recente WhatsApp. Nossas crianças e adolescentes 
estão conectadas a rede mundial de computadores, a internet, ligadas em comunidades virtuais e 
a diferentes sites. Junto a isso, temos os jogos virtuais, presentes tanto na rede mundial de 
computadores, quanto em videogames cada vez mais sofisticados. Dessa forma, o presente 
projeto visa estudar diferentes atividades virtuais ligadas as competições e provas do atletismo, 
que sejam desenvolvidas em sites e em aplicativos para celulares e tablets nas plataformas para 
Android, IOS e Windows Phone e estabelecer relações que transponham a vivência virtual e 
atinja a prática real. A presente proposta justifica-se a partir de um estudo original que busca 
compreender essa nova relação entre o virtual e o real em relação ao ensino de uma modalidade 
esportiva.  

Esse novo tipo de interação é visto por diversos pesquisadores das ciências do 
movimento humano como algo ruim, uma vez que estimula o sedentarismo e o afastamento das 
práticas de atividades físicas regulares. Entretanto, há que se refletir se temos somente 
possibilidades negativas. Será que não temos pessoas que poderiam ser estimuladas a uma 
prática de modalidade esportiva a partir de uma vivência ou experimentação virtual? 
Acreditamos que esse caminho seja possível. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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O presente trabalho é de natureza qualitativa e consistiu em uma pesquisa bibliográfica 
e de campo. Para a realização da pesquisa bibliográfica, baseada na proposta de Severino 
(2007), levantando dados em Sistemas de Bibliotecas, em especial do IFSULDEMINAS e da 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) e em periódicos online. Para a pesquisa de campo 
buscamos jogos em sites especializados em jogos virtuais gratuitos da modalidade de atletismo, 
foi utilizado como mecanismo de busca o site Google e palavras-chave relacionadas as provas 
de atletismo em português e em inglês. Finalizada a pesquisa em sites e lojas de aplicativos para 
tablets e celulares, foram elaboradas aulas de iniciação esportiva integrando jogos virtuais e 
jogos reais na experimentação do atletismo.  

Para a realização da pesquisa e experimento foram utilizados aplicativos e jogos 
encontrados em sites especializados e na loja virtual Play Store, presente em tablets e celulares 
do tipo Android. Este tipo de sistema foi escolhido por ser mais moderno e rápido, sendo o mais 
interessante para a pesquisa por suportar os mais variados aplicativos. Já o site Google foi 
escolhido por se tratar do site de busca mais completo e eficiente que há atualmente. As 
palavras-chave foram usadas em português e inglês para aumentar as possibilidades de sucesso 
nas pesquisas e por se tratar da língua que rege os comandos dos jogos, como idioma oficial. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo Callois (1986) o homem sempre interagiu socialmente através dos jogos, aliás, a 
prática do jogo sempre foi uma representação da vida cotidiana, afinal vivemos em disputas, em 
interações mais (ou menos) enérgicas e assim como no dia a dia, o jogo nos faz sentir tristeza, 
alegria, medo, vergonha, etc. Schwartz (2007) inclui o lazer virtual como uma nova 
possibilidade do lazer, somando-se a outras seis possibilidades trazidas por Dumazedier (1980) 
e Camargo (1986). A partir dessa nova proposta o professor traz para o debate uma nova forma 
de interagir pautada em um novo mundo tecnológico e com relações mais dinâmicas.  

Nesse universo de possibilidades encontram-se a interação por meio das redes e 
comunidades sociais, tais como o Linkedin, Facebook, Twiter, dentre outros. Além disso, 
encontramos também diversos jogos, diferentes daqueles propostos por Caillois (1986), que nos 
trazem a possibilidade da interação virtual, quer seja por meio de um controle ou com o próprio 
corpo em relação não a um adversário ou participante real, mas em relação a imagem projetada 
em tela. Dessa forma, torna-se necessário repensar o papel da atividade física enquanto 
promotora do movimento voltado para a educação, para o esporte de rendimento, para a saúde 
ou mesmo para o lazer.  

Uma importante contribuição trazida ao debate é feita por Bryce (2000), que discute a 
relação do lazer virtual enquanto uma importante relação humana. O autor traz que existem 
diversas possibilidades de se utilizar e se apropriar deste lazer, seja de forma positiva ou seja de 
forma negativa, como ele destaca como lazer desviante.  O interessante é que o autor nos mostra 
que o ambiente virtual por si só não é benéfico ou maléfico para o ser humano. Essa condição se 
dará única e exclusivamente do tratamento que este ser humano dará para o virtual, ou seja, o 
ambiente e o espaço virtual são neutros, a forma com que utilizaremos isso vai se dar de forma 
positiva ou negativa. Essa contribuição nos ajuda a desmistificar o espaço virtual como algo 
problemático como diversas pesquisas na área de saúde tentam comprovar.  O sedentarismo, a 
obesidade, a hipertensão e a diabetes não podem ser atribuídas ao espaço virtual, mas sim ao uso 
que o indivíduo irá fazer deste espaço. Sendo assim, é de extrema importância considerar a 
possibilidade de que os jogos virtuais possam estimular as pessoas a despertar interesse pela 
prática de uma modalidade esportiva e assim, transpor o espaço virtual para a prática real.  
Dessa forma, a pesquisa justifica-se na tentativa de produção acadêmica voltada para essa nova 
área que surge:  o movimento virtual, pensando em possibilidades do ensino do atletismo. 

Dentre os jogos e aplicativos testados, destacamos o jogo on-line Sprinter, que está 
disponível em: <http://jogueaqui.ig.com.br/jogosonline.php?jogo=sprinter>. O jogo é simples e 
proporciona ao jogador a experiência de uma corrida competitiva de 100 metros rasos. Os 
comandos são fáceis, utilizando-se das setas direcionais do teclado do computador, clicando 
alternadamente. Quanto mais rápido se clica, mais rápido o corredor se desloca no jogo. Ao 
término da vivência, é projetado na tela a colocação do corredor e seu respectivo tempo, 
comparando com os outros competidores virtuais.  

http://jogueaqui.ig.com.br/jogos
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Outro jogo on-line que merece destaque é o Olympic Challenge, disponível em: 
<http://jogueaqui.ig.com.br/jogos-online.php?jogo=olympic>. O jogo também é simples e leva 
o jogador à experiência de uma corrida competitiva de 100 metros rasos. Com comandos fáceis, 
setas direcionais para correr e a tecla espaço para saltar as barreiras. Ao término da experiência, 
é projetado na tela a colocação e tempo do corredor e comparação a outros jogadores virtuais. 

Quanto ao aplicativos para celulares e tablets, destacamos o Javelin Master 2 
(Lançamento de dardo). Neste aplicativo o jogador pressiona alternadamente os dedos nas 
marcas impressas na tela do aparelho, simulando uma corrida para em seguida realizar o 
lançamento do dardo. O sucesso do lançamento dependerá do momento correto de iniciar e 
finalizar a corrida e também o posicionamento ideal do dardo. É um jogo disputado on-line para 
uma melhor colocação no ranking. O jogo possui ainda posições personalizáveis dos botões, 
treinador para dar a você instruções e para animá-lo, dardos com diferentes dinâmicas, Mural da 
Fama e é totalmente gratuito. Outro aplicativo que chamou atenção é o Atletismo 2015, um jogo 
de Corrida. Use seus dedos como se fossem as pernas na tela do seu aparelho e escolha entre 
100, 200 e 400 metros rasos para testar a sua resistência de velocidade. Proporciona a real 
experiência de um corredor na primeira pessoa, sendo divertido e totalmente gratuito. 

Para a iniciação esportiva integrando jogos virtuais e jogos reais na experimentação do 
atletismo foram elaboradas aulas com o foco principal na aprendizagem inicial do atletismo e 
princípios didáticos das modalidades, de acordo com a faixa etária. A transposição do virtual 
para o real será realizada através de brincadeiras lúdicas e jogos que envolvam subir, descer, 
pular, saltar, arremessar e lançar, ampliando gradualmente o conhecimento e o controle sobre o 
corpo, utilização de recursos de deslocamento e das habilidades de força, resistência, velocidade 
e flexibilidade nos jogos e brincadeiras, valorização das conquistas corporais e manipulação de 
diferentes objetos, materiais e brinquedos, com materiais alternativos para simular os 
implementos oficiais das modalidades. Como exemplos, os bastões utilizados nas corridas de 
revezamento são substituídos por cabos de vassoura ou canos PVC; para as corridas com 
obstáculos e saltos, utilizaremos caixas, tocos de madeira, pneus, bancos etc. 

Esta experiência virtual pode ser proporcionada pelos professores aos alunos a fim de 
oferecer a vivência do esporte através de outra perspectiva e após esta fase em que haverá o 
contato dos alunos com a interface dos jogos poderá ser proposta a vivência das brincadeiras 
citadas anteriormente e conciliar as duas realidades: a virtual e a real. Acredita-se que este 
processo facilitará o aprendizado e compreensão dos alunos, uma vez que muitos deles se 
sentem motivados a praticar jogos virtuais. O ambiente virtual pode auxiliar no ensino de regras 
e vivências mais complexas como a corrida de barreiras, lançamento de dardo, salto com vara, 
etc. 
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RESUMO  
Este trabalho teve por objetivo mostrar como a Educação Ambiental Crítica tem sido trabalhada 
em alguns museus e centros de ciências brasileiros e a relevância que essa prática assume na 
comunidade onde estão inseridos. Para tal análise, utilizou-se de referenciais teóricos que tratam 
da comunicação e divulgação científica em museus e centros de ciências, sustentabilidade e da 
concepção de educação ambiental crítica. Para seleção das instituições, realizou-se buscas nas 
páginas eletrônicas e selecionou-se aquelas que tinham projetos ambientais considerados 
relevantes na perspectiva de uma Educação Ambiental Crítica. A análise de dados foi feita 
através da análise de conteúdo. Avaliou-se que diante da complexidade da crise ambiental não é 
fácil para os museus de ciências desenvolverem uma práxis de Educação Ambiental crítica, mas 
é possível. Estes têm buscado a interação entre sociedade e escolas, proporcionam 
possibilidades de estudos e discussões de temas relevantes contribuindo para o ensino-
aprendizagem e a formação cidadã. 

PALAVRAS - CHAVE: Espaço de Educação Não- Formal. Sustentabilidade. Educação não-
formal. 
INTRODUÇÃO 

Diante de tantos problemas ambientais enfrentados pela sociedade, torna-se importante 
voltarmos o nosso foco para a implantação de uma Educação Ambiental Crítica (EAC), 
importante instrumento para a emancipação do cidadão. Entende-se, no entanto, que a EAC não 
precisa ser trabalhada exclusivamente em ambientes formais de educação, Gohn (2008) explica 
que a transmissão de conhecimentos e o processo de ensino-aprendizagem podem ocorrer 
através da educação formal, informal e não-formal, em espaços formais e não-formais de 
ensino. A autora ainda explica que a educação formal é aquela que ocorre dentro da escola, tida 
como a educação oficial; a educação informal decorre de processos espontâneos ou naturais e a 
não-formal observa-se a intencionalidade de ensino, se aprende no dia-a-dia, através das 
relações interpessoais, experiências e em lugares diferentes do espaço escolar tradicional. 

Assim, como exemplos de espaços de educação não-formal, observa-se que muitos 
museus e centros de ciências têm trabalhado a temática ambiental nas suas programações, visto 
o direcionamento dado em seus sites ou através de outras atividades. A Educação Ambiental 
(EA) trabalhada nesses espaços merece atenção e deve ser analisada de forma a verificar se as 
ações intentam levar o público visitante à reflexão crítica sobre as causas dos problemas 
ambientais ou se o foco das atividades tem tido apenas um caráter reducionista. 

Portanto, diante do exposto, este trabalho teve por objetivo mostrar ao leitor como a 
Educação Ambiental Crítica tem sido trabalhada em alguns museus e centros de ciências 
brasileiros e a relevância que essa prática assume na comunidade onde estão inseridos. 
Paralelamente, objetivou-se mostrar dois importantes cenários: a evolução histórica das ações 
político-econômicas envolvendo a Educação Ambiental e a evolução do foco das mostras nos 
museus de ciências, saindo de um caráter apenas expositivo e não problematizador, para uma 
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organização em que se busca a interação entre o público e o exposto, numa clara 
intencionalidade educativa.  
MATERIAL E MÉTODOS: 
 

O presente estudo classifica-se como descritivo e foi desenvolvido durante as aulas da 
Disciplina Linguagens, Tecnologias e Espaços de Educação em Ciências do curso de Mestrado 
Profissional em Educação da Universidade Federal de Lavras (UFLA). A pesquisa bibliográfica 
trouxe o aporte teórico necessário para se discorrer sobre o tema. Foram consultados artigos 
científicos, livros, dissertações e teses pertinentes ao tema para que os pesquisadores se 
apropriassem de metodologias e instrumentos que poderiam ser utilizados na presente pesquisa. 
Após a seleção do aporte teórico, os pesquisadores passaram às visitas às páginas eletrônicas de 
alguns museus e centros de ciências brasileiros. As informações utilizadas neste trabalho são de 
domínio público, disponibilizadas pelos próprios MCC’s em seus endereços eletrônicos. 

A análise de conteúdo apoiou-se na verificação qualitativa das informações 
socioambientais divulgadas pelos museus e centros de ciências. Diante do grande número de 
projetos e instituições encontrados na pesquisa online e devido ao pouco tempo que se dispunha 
para a apresentação do trabalho, os pesquisadores optaram por selecionar uma amostra de três 
exemplos de projetos desenvolvidos por estes espaços não-formais de educação: o Museu de 
História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Museu 
de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e 
o Museu de Ciências da Universidade de São Paulo (USP). Esses projetos foram considerados 
relevantes porque privilegiam o estudo da educação ambiental crítica, abordando questões 
sustentáveis fundamentais para a sociedade atual e de forma a contribuir também para a 
formação cidadã.  

Para analisar as informações coletadas, utilizou-se a análise de conteúdo que, segundo 
Bardin (1977), a análise de conteúdo é formada por conjunto de instrumentos metodológicos 
que se aplicam a discursos diversificados, e é tida como um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG é um órgão suplementar 
ligado diretamente à Reitoria da UFMG. O Centro de Extensão (CENEX) desenvolve projetos 
que aproximam o museu da comunidade, conta com o programa “Educação Ambiental e 
Patrimonial” voltado para alunos e professores da educação básica de escolas públicas e 
privadas e também atende alunos e professores universitários e demais visitantes da sociedade. 
É realizado por intermédio de professores e funcionários técnico-administrativos, com a 
participação de estudantes de cursos de graduação da UFMG que atuam como bolsistas do 
projeto.  

E corroborando com o exposto, Gaspar (1993), explica que é visível a aproximação da 
escola e do professor com esses lugares, ora chamados de centros, ora de museus, de espaços 
não-formais ou de núcleos de divulgação científica. Percebe-se também que os MCC’s, têm 
ganhado destaque no ensino de Educação Ambiental Crítica através de seus projetos, exposições 
ou mesmo apresentações, que podem ser visitados in loco pelo público ou virtualmente.  

Quanto ao Museu de Ciências e Tecnologia, fundamentado nos princípios institucionais 
da PUCRS, tem por missão gerar, preservar e difundir o conhecimento por meio de seus acervos 
e exposições, contribuindo para o desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura. O 
Museu é mantido em parceria com professores, alunos de graduação e pós-graduação da 
PUCRS e possui a Feira de Ciências e Inovação, iniciativa que busca incentivar a produção 
científica por meio de projetos e experimentos e promover a divulgação da ciência junto à 
sociedade. 

Em relação ao Museu da PUCRS, é possível dizer que o mesmo se preocupa com 
questões ambientais através de seus projetos e exposições, e Carvalho (1993), complementa ao 
dizer, que em uma época com tantos problemas ambientais, os museus de ciências têm o papel 
de divulgar conhecimento científico, dirigindo-o especialmente àqueles para os quais o saber é 
escasso, ou mesmo inexistente, sendo responsabilidade dos museus de ciências, por meio de 
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seus pesquisadores e em especial dos professores universitários a eles vinculados, propagarem o 
saber que vão adquirindo com o passar do tempo.  

Já o Museu de Ciências da USP promove exposições temáticas e tem apoiado o 
desenvolvimento de acervos virtuais que permite maior acessibilidade por parte do público em 
geral. O Museu de Ciências não possui acervo físico, pois seu objetivo é o de realizar a difusão 
das diversas exposições e outras atividades museológicas realizadas pela USP. A USP 
desenvolveu o programa USP Recicla baseando-se no princípio dos 3Rs: reduzir, reutilizar e 
reciclar. Esse princípio visa à adoção de atitudes sustentáveis e, consequentemente, à redução da 
pegada ecológica das pessoas e das instituições.  

A importância e a necessidade de abordar a complexidade ambiental decorrem da 
percepção sobre o incipiente processo de reflexão acerca das práticas existentes e das múltiplas 
possibilidades de pensar a realidade de modo complexo. A preocupação com o desenvolvimento 
sustentável passa a representar a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que não 
comprometam os sistemas ecológicos e sociais que sustentam as comunidades (JACOBUCCI, 
2008). 

 
CONCLUSÃO 
 

Ao finalizar o presente trabalho, conclui-se que diante da complexidade da crise 
ambiental não é fácil para os museus de ciências desenvolverem uma práxis de Educação 
Ambiental crítica, mas é possível. E considerando que a Educação Ambiental Crítica busca 
descrever as origens de problemas ambientais e se preocupa em propor estratégias que 
contribuam para a mitigação ou erradicação destes, percebeu-se diante da pesquisa que muitos 
MCC’s têm se preocupado em trabalhar dentro deste contexto. 
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Resumo 
O presente trabalho teve por objetivos avaliar a viabilidade ambiental, econômica e social da 
utilização de subprodutos do café pela agricultura familiar no tingimento do fio de algodão que 
é utilizado na tecelagem local para a confecção de vestuário que atenda um nicho de mercado 
nacional e internacional, que busca produtos sem corantes artificiais. Meadas de algodão foram 
tingidas com materiais extraídos de folhas e galhos de pés de café e de borra de café, fixados 
com mordente de ferro. A partir dos estudos realizados foi possível concluir que, 
ambientalmente, todos os líquidos utilizados na confecção das tinturas reduzem o impacto 
ambiental, com exceção da borra de café, porém, deve-se analisar novamente sem umidade e 
com menor número de dias de armazenamento, além de avaliar o pH da água utilizada para 
lavagem do fio já tingido; economicamente e socialmente  é viável, pois agrega renda para as 
famílias. 
Palavras-chave: Resíduos. Sustentabilidade. Meadas. 

 
Introdução 

A cafeicultura é uma atividade agrícola que apresenta significativa importância tanto 
para o cenário interno brasileiro, quanto para o cenário externo, por gerar empregos e divisas. A 
partir de sua entrada no país, em meados do século XVI, a cafeicultura mostrou-se como uma 
grande geradora de riqueza, impulsionando o crescimento e desenvolvimento brasileiro, com o 
café vigorando por muitos anos como principal produto de exportação nacional. Ainda hoje, o 
café é um produto importante para a economia brasileira, pois além da geração de renda, ainda é 
responsável pela fixação do homem no campo, devido sua utilização intensiva de mão-de-obra, 
principalmente em regiões nas quais a mecanização não é possível devido à topografia 
acidentada (GOMES; ROSADO, 2005; ANUNCIAÇÃO, 2010) 

Mesmo com o elevado crescimento obtido pela produção de alimentos nas últimas 
décadas, o sistema produtivo, na qual a cafeicultura se insere, vem sendo fonte de intensas 
preocupações. Segundo Gliessman (2009), o uso crescente de insumos químicos, a monocultura, 
caracterizada pelo cultivo do solo de modo intensivo e com baixa diversidade e a manipulação 
genética de plantas vêm promovendo a degradação dos recursos naturais, geração uma situação 
de instabilidade em longo prazo.  
 Ao mesmo tempo, a minimização ou o reaproveitamento de resíduos oriundos de 
processos industriais vêm ganhando destaque, uma vez que, aproximadamente, 70% dos 
resíduos que têm como destino o lixo poderiam ser reciclados ou transformados em adubos 
orgânicos (SILVA; JERÔNIMO, 2012). A sociedade mundial vem buscando produtos 
diferenciados, que diminuam o impacto no meio ambiente e que ao mesmo tempo sejam 
socialmente justo e rentável para quem os produza. O reaproveitamento de subprodutos naturais 
que seriam descartados e considerados como resíduo é uma forma sustentável de diminuir o 
impacto ambiental e gerar renda. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi o de avaliar a viabilidade ambiental, econômica e 
social da utilização de subprodutos do café pela agricultura familiar no tingimento do fio de 
algodão que é utilizado na tecelagem local para a confecção de vestuário que atenda um nicho 
de mercado nacional e internacional, que busca produtos sem corantes artificiais.  
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Material e métodos 
O trabalho foi conduzido no Município de Muzambinho/MG, através da utilização de 

dois tipos de tintura para fios de algodão. 
A primeira tintura extraída de folhas e galhos extraídos de pés de café, que após 

lavagem e fragmentação em pequenos pedaços, foram cozidos por cerca de 15 minutos em água 
sem cloro, com posterior filtração do líquido em um pano de algodão. A segunda tintura foi 
feita utilizando-se 3 quilogramas de borra de café com alta umidade, colocados em uma panela 
com água sem cloro e cozidos por 15 minutos, com posterior filtragem em pano de algodão. 
Foram preparadas 30 meadas de 100 gramas de fio de algodão, mergulhadas em água morna por 
aproximadamente vinte minutos para a retirada das impurezas. Em seguida, foram mergulhadas 
em um líquido composto por proteína de soja batida com água após repouso. Após as meadas 
serem mergulhadas nesse líquido, foram levadas ao sol até a secagem completa. Metade das 
meadas obtidas foi mergulhada em cada uma das duas tinturas por cerca de 20 minutos. 
Transcorrido esse período, foram torcidas e colocadas no mordente de ferro (fixador) por mais 
20 minutos.  

O mordente de ferro foi obtido através da mistura de 750 gramas de pregos, arames e 
restos de barras de ferro usados em construções com 50 gramas de cloreto de sódio, que auxilia 
na liberação da ferrugem. Depois de 24 horas, o material foi colocado em uma panela com 750 
ml de vinagre branco e cozido por 30 minutos. A mistura foi deixada em repouso por 72 horas. 
Transcorrido esse período, procedeu-se a filtração do líquido em um pano de algodão e a 
mistura do material obtido com cinco litros de água.  

As meadas, após o período de mergulho no fixador, foram enxaguadas e levadas ao sol 
para a secagem. Desse modo foram obtidas as meadas com colorações folha e borra de café. 
Uma amostra de cada uma das tinturas foi levada ao Laboratório de Bromatologia e Águas do 
IFSULDEMINAS, campus Muzambinho, para a análise de pH.  

Foi feita uma estimativa dos custos para a obtenção de cada uma das tinturas e também 
do valor líquido recebido por cada processamento do fio colorido. Para os cálculos, levou-se em 
consideração os valores dos produtos utilizados para a confecção das tinturas e o número de 
meadas que podem ser produzidas em cada processamento. 

 
 Resultados e discussão 

 Em relação aos valores de pH, ambas as tinturas apresentaram pH ácido, com a tintura 
folha apresentando um pH mais elevado (5,20) que o da tintura borra de café (3,93). Os valores 
de pH do mordente de ferro (4,78) e da mistura da proteína de soja batida com água (4,30) 
também mostraram-se ácidos, o que pode ter influenciado no pH das tinturas. A maior acidez na 
tintura borra de café também pode ser explicada pelo fato da borra de café ter sido armazenada 
com elevada umidade por 10 dias antes da sua utilização, propiciando sua fermentação, com 
acidificação do meio e tal condição ter sido repassada à tintura Assim, se cuidados com relação 
à melhor secagem e armazenamento desta borra antes de sua utilização poderiam resultar em 
valores de pH mais elevados.  

O custo total para a produção das meadas com as tinturas foi de R$ 59,80, 
considerando-se os custos de aquisição do cloreto de sódio, do vinagre branco, da proteína de 
soja, do rolo de fio de algodão e do pano de algodão utilizado para as filtragens. 

  Com a quantidade de corante produzida, foi possível o tingimento de 30 meadas, 
utilizando-se 3 quilogramas de fio de algodão. Cada meada foi vendida a R$ 3,35, totalizando 
um lucro bruto de R$ 100,50 por processamento. Assim, desse valor retirando-se o custo total, 
foi obtido um lucro líquido para cada processamento de R$ 40,70. Cada família consegue, em 
média, realizar 12 processamentos por mês, o que agrega cerca de R$ 488,40 mensais a cada 
uma delas.  

Com o fio de algodão colorido, são feitos novelos e conduzidos aos teares para 
fabricação do tecido. Com estes tecidos podem ser feitos peças exclusivas de vestuário, como 
blusas, casacos, entre outros. 

 
 

Conclusões 
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A partir dos estudos realizados foi possível concluir que, ambientalmente, todos os 
líquidos utilizados na confecção das tinturas reduzem o impacto ambiental, com exceção da 
borra de café, porém, deve-se analisar novamente sem umidade e com menor número de dias de 
armazenamento, além de avaliar o pH da água utilizada para lavagem do fio já tingido; 
economicamente e socialmente  é viável, pois agrega renda para as famílias.  
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Resumo 

 
O Sistema Integrado de Pacientes (SIP) constitui um banco de dados de informações sobre a 
história clínica do paciente e se apresenta como um recurso eletrônico para o armazenamento e 
a recuperação de eventos clínicos de um indivíduo de forma que todos os profissionais de saúde 
possam ter acesso, possibilitando assim uma melhor assistência ao paciente. Este estudo teve 
como objetivo relatar a experiência de elaboração e desenvolvimento dessa ferramenta para uso 
no Sistema Municipal de Saúde. Ela tem sido utilizada pelos acadêmicos dos cursos da área da 
saúde para seguimento de 125 pacientes adultos, hipertensos, de alto e muito alto risco. Espera-
se que o SIP seja implantado como ferramenta de planejamento e gestão do cuidado 
interdisciplinar aos pacientes apresentando hipertensão arterial sistêmica. 
  
Palavras-chave: Sistema de Informação; Integralidade do Cuidado; Prontuário Eletrônico 
 
 
Introdução 
 

A Consolidação das unidades de atenção primária à saúde como porta de entrada para o 
Sistema Único de Saúde (SUS) evidenciou a necessidade do uso de Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) para a operacionalização e para a documentação do atendimento 
assistencial pela equipe interdisciplinar no planejamento das ações em saúde (SILVA et al., 
2010). 

Nesse aspecto, a estrutura computacional que surge para atender essa necessidade é 
denominado Sistema Integrado de Pacientes (SIP), que é uma ferramenta proposta para unir 
todos os diferentes tipos de dados produzidos em variados formatos, em épocas diferentes, 
realizados por diferentes profissionais da equipe de saúde em distintos locais (MASSAD et al., 
2003). 

O SIP é um importante instrumento para registro, armazenamento e recuperação das 
informações relacionadas à atenção à saúde interdisciplinar. Consiste ele em um arquivo digital, 
via Web, contendo todo o histórico clínico do paciente, no percurso da linha de cuidado da rede 
de atenção à saúde do município. Esse sistema possibilita o acesso rápido aos registros, 
disponibilidade de acesso remota, uso simultâneo por vários profissionais, agilidade no 
planejamento terapêutico, legibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade das 
informações (MOTA, 2005). 

Na atualidade é visto que a maioria das unidades de saúde registram as informações dos 
atendimentos em formulário impresso, embora exista condição técnica para a adoção do 
prontuário eletrônico (PATRÍCIO et al., 2011). Assim, o desenvolvimento de um sistema 
integrado de gerenciamento nas unidades de saúde facilitará o registro e a consulta dos 
atendimentos realizados pelos profissionais de saúde e gestores do sistema de saúde, além de 
promover a integração da atenção primária, secundária e terciária; conciliação medicamentosa e 
contrarreferência dos pacientes. 
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O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência de elaboração e 
desenvolvimento de um Sistema Eletrônico, interdisciplinar, via Web, que possa ser utilizado no 
Sistema Municipal de Saúde. 
 
 
 
Material e Métodos 
 

Inicialmente realizou-se um estudo documental para a elaboração do software, 
utilizando-se das legislações relacionadas à saúde, protocolos clínicos, manuais e linhas guias 
publicadas nos últimos dez anos. Foram realizadas Oficinas de Trabalho com docentes da 
Instituição de Ensino Superior e profissionais da rede assistencial, com o técnico da ciência da 
computação para o desenho e o desenvolvimento do software. 

Foi desenvolvido um campo integrado para o profissional médico, farmacêutico, 
enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, cirurgião dentista, entre outros. A princípio, o sistema 
foi desenvolvido para uso institucional, entre acadêmicos e docentes em diferentes pontos de 
atenção, com a finalidade de assistência, ensino e pesquisa.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme protocolo nº 
193695 de 05/02/2013 e, para participação, os pacientes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. 

 
Resultados e Discussão 
 

O SIP é um software, desenvolvido por ciclo de vida (criança, adolescente, adulto, idoso 
e gestante), que integra inúmeros tipos de informações. Tais informações são agregadas como, 
por exemplo, além dos dados de identificação do paciente, como nome, data de nascimento, 
membros da família, endereço, existem também as informações relativas ao histórico clinico do 
paciente, as queixas atuais, tipos e resultados dos exames já realizados, prescrições, 
medicamentos que foram utilizados, nome dos médicos que realizaram os atendimentos, agenda 
das próximas consultas. Enfim, todas as informações relativas ao atendimento prestado ao 
paciente nas Unidades de Saúde (FIGURA 1).   

Essa ferramenta visa suprir uma dupla falta de integração nos serviços de saúde e entre 
os sistemas de informação, sobretudo a fragmentação dos sistemas de informação e, 
consequentemente, do processo de trabalho entre a equipe. Portanto, é interessante ressaltar que 
as TIC podem auxiliar na efetiva integralidade das ações de saúde (PATRÍCIO et al., 2011). 

O SIP tem sido utilizado pelos acadêmicos dos cursos da área da saúde para seguimento 
de 125 pacientes adultos, hipertensos, de alto e muito alto risco, residentes em cinco áreas 
adstritas de unidades saúde da família no município.  

As informações registradas podem ser acessadas em tempo real, para o 
acompanhamento do projeto terapêutico integrado do paciente, permitindo o aperfeiçoamento 
da organização do processo de trabalho interdisciplinar e a integralidade do cuidado, 
especialmente na Atenção Primária à Saúde, como centro coordenador da rede de atenção. 
 
Conclusão 
 
 Espera-se que o SIP seja implantado como ferramenta de planejamento e de gestão do 
cuidado interdisciplinar aos pacientes, por ciclo de vida. Este instrumento permitirá o 
seguimento em tempo real, nos diferentes pontos da rede de atenção à saúde, promovendo o 
fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade e garantindo a integralidade da 
assistência. 
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Figura 1 – Sistema Integrado de Pacientes, Alfenas, Minas Gerais, Brasil, 2014. 
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Resumo 

 
O desenvolvimento e a utilização da informática têm influenciado todas as áreas do 
conhecimento, permitindo novas formas de aprendizagem. O Fórum de discussão é um recurso 
da Plataforma Moodle de informação e comunicação que pode ser explorado e utilizado no 
processo de ensino-aprendizagem na Enfermagem. Este estudo, do tipo métodos mistos, 
objetivou avaliar o processo educacional de estudantes e profissionais de enfermagem, por meio 
do ambiente virtual de aprendizagem, utilizando material de apoio didático virtual e o recurso 
fórum do Moodle. Esse recurso foi avaliado como “muito adequado” pelos participantes, com 
associação estatística significativa com o material didático (P<0,001), emergindo a seguinte 
categoria analítica: Fórum de discussão como espaço para interação, colaboração e afetividade. 
Dessa forma, foi possível constatar que essa tecnologia de ensino é adequada para o processo 
educacional, tanto de estudantes, quanto de profissionais de enfermagem. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância; Informática em Enfermagem; Fórum. 
 
 
Introdução 
 

A Educação a distância (EaD) por meio da informática é marcada pela incorporação das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), em apoio aos métodos didático-pedagógicos. 
A internet facilita o acesso do estudante às aulas, a participação de discussões em fóruns, a 
realização de avaliações, o esclarecimento de dúvidas via e-mail e chat e a comunicação com 
seus tutores. Tais atividades são realizadas por meio da uma plataforma de ensino e 
aprendizagem, denominada Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA (RAMOS; OLIVEIRA, 
2010). O AVA visa romper a barreira do tempo e da distância, sendo que as ferramentas 
educacionais usadas têm permitido maior reflexão, interação e promovido mais motivação para 
os atores envolvidos (MELO-SOLARTE; BARANAUSKAS, 2009). 

A utilização da informática no aprendizado em enfermagem tem se intensificado 
atualmente. As novas possibilidades tecnológicas vêm sendo incorporadas nas práticas de 
ensino, sobretudo em iniciativas junto às universidades, sejam como apoio ao ensino presencial 
ou no desenvolvimento de atividades a distância (COGO et al., 2011). Além disso, o governo 
brasileiro está investindo na educação a distância, com o uso de novas tecnologias, como uma 
maneira de elevar o padrão de qualidade do ensino no país (RAMOS; OLIVEIRA, 2010). 

Nesse contexto, cabe às instituições de ensino superior oportunizar a aprendizagem, 
mediada pela tecnologia do computador e do uso da internet. Essas mudanças, que ocorrem em 
nível nacional e internacional, estão a exigir o desenvolvimento de novas metodologias 
pedagógicas e educacionais, sobretudo na área de enfermagem (GOYATÁ et al., 2012). 

O estudo teve como objetivo avaliar o processo educacional de estudantes e 
profissionais de enfermagem, por meio do AVA, utilizando material de apoio didático virtual e 
o recurso fórum do Moodle, como estratégias de interação, colaboração e afetividade. 
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Material e Métodos 
 

Foi realizado um estudo por meio de métodos mistos (quantitativo e qualitativo), do tipo 
descritivo e exploratório, com 51 participantes, sendo 26 profissionais da rede municipal de 
saúde de Alfenas-MG e 25 graduandos de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas-
MG. Utilizou-se a Plataforma Moodle, na qual foi disponibilizado um curso sobre Planejamento 
dos Cuidados de Enfermagem, cujas etapas foram: 1) ambientação e aplicação do primeiro 
questionário, com a finalidade de caracterizar os participantes e conhecer o nível de 
conhecimento sobre informática e recursos tecnológicos; 2) disponibilização do material de 
apoio didático virtual e fórum de discussão; e 3) aplicação do segundo questionário para 
avaliação do curso e realização do grupo focal (TRAD, 2009). 

 Para a tabulação e a análise dos dados quantitativos foi utilizado o Software SPSS 17.0 
e para o tratamento estatístico, o coeficiente de correlação de Spearman, com nível de 
significância de 5% (P<.0,05). Para análise qualitativa as falas foram transcritas, lidas e 
analisadas, utilizando-se da Análise de Conteúdo (MINAYO, 2014).   

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFAL/MG sob o 
protocolo n° 674.132/2014. 
 
Resultados e Discussão 
 

Dos 51 participantes, 92% eram do sexo feminino, a média das idades de 29 anos, 
(DP=9,087), 59% realizaram curso de informática, 91% afirmaram possuir acesso à internet em 
casa, 51% já realizaram algum curso a distância, 90% conheciam a Plataforma Moodle, 69% 
afirmaram conhecer o fórum de discussão e 25% responderam conhecer o Planejamento dos 
Cuidados de Enfermagem.  

Após a realização do curso, 91% consideraram a formatação visual muito adequada, 
100% consideraram o acesso à Plataforma Moodle e os hipertextos adequados, 80% afirmaram 
como muito adequado o tempo disponível para participar do fórum. 

O desenvolvimento de ambientes virtuais para o ensino deve ser previamente planejado 
com recursos educacionais fundamentados. Esse recurso, técnica ou ferramenta deve ser 
escolhido levando em consideração vários fatores, tais como o conteúdo que será abordado e a 
experiência do aluno no acesso e uso da internet (RODRIGUES; PERES, 2013). 

Todos avaliaram o material de apoio didático virtual utilizado para a discussão no fórum 
como muito adequado. Isso evidencia que o material didático é um dos mais importantes 
recursos educacionais. É importante alertar para mudanças drásticas no ensino, por meio de 
multimídias. Esses novos objetos de aprendizagem não devem ser vistos como substitutos dos 
conteúdos didáticos, mas sim um complemento para a aprendizagem que possibilita uma 
ressignificação do conteúdo (TRIMER, 2012). 

O fórum de discussão foi avaliado como muito adequado por 98% dos participantes, 
com associação estatística significativa, com o material de apoio didático (P<0,001). E, na 
análise de conteúdo do grupo focal, emergiu a seguinte categoria: fórum de discussão como 
espaço para interação, colaboração e afetividade, que pode ser evidenciada nas falas: 

“O fórum de discussão foi excelente, pois foi possível interagir e trocar experiências”. 
(P47) 

“Eu achei essencial, acho que uma das partes que mais gostei foi justamente esse 
processo de interação”. (P7) 

“O fórum contribui para a questão do ensino e aprendizagem, porque não fica só 
naquilo que os tutores trouxeram pra gente, é onde você tem a possibilidade de colocar o seu 
ponto de vista, o que você realmente pensa sobre aquilo”. (P5) 

“Dá pra gente ir entrosando no fórum!” (P9) 
“O fórum estimulou a gente a ler o material didático que vocês já tinham postado, 

porque estava tudo lá. Então, estimulou a gente a ler e conhecer os conceitos” (P39) 
Segundo Cogo e colaboradores (2011), os recursos do AVA favorecem o aprendizado 

do aluno em grupos cooperativos e colaborativos, devido à possibilidade de interação. Assim, 
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tanto o professor quanto os alunos assumem uma postura diferenciada no processo de 
aprendizagem, contribuindo para o trabalho em grupo. Silva, Sihler e Silva (2014), ao avaliarem 
15 cursos de pós-graduação a distância por meio da Plataforma Moodle, com 226 estudantes, 
constataram que o fórum de discussão foi de grande relevância para o processo de 
aprendizagem, sendo que as afirmativas: “as discussões nos fóruns ajudam a compreender 
melhor o conteúdo e aprofundá-lo”; “o professor solicita a participação no fórum”; “o professor 
comenta as intervenções dos alunos no fórum”; apresentaram escores altos na avaliação dos 
participantes. Isso demonstra a adequabilidade desse recurso para discussão, retirada de dúvidas 
sobre os conteúdos teóricos, de forma colaborativa e criação de vínculos afetivos. 

Por fim, 82% dos participantes qualificaram seu grau de conhecimento sobre 
Planejamento dos Cuidados de Enfermagem como alto, após a realização do curso, o que 
comprova a adequabilidade dessa tecnologia de ensino. Essas estratégias pedagógicas 
estimulam os aprendizes a desenvolverem o senso crítico, do pensamento dedutivo e hipotético, 
da observação e imaginação, da capacidade de analisar e memorizar e de se comunicar 
afetivamente (TELES; BRUM; STIUBIENER, 2014). 
 
Conclusão 
 
 Diante dos resultados conclui-se que o ambiente virtual de aprendizagem na oferta do 
Curso de Planejamento dos Cuidados de Enfermagem constitui uma tecnologia de ensino 
adequada para o processo educacional, tanto de estudantes, quanto de profissionais de 
enfermagem. Além disso, o fórum de discussão é um recurso midiático disponível na 
Plataforma Moodle que funciona como uma sala de aula virtual, que permite a interação e a 
colaboração entre os alunos e os tutores e a criação de vínculos afetivos. 
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Resumo 

O trabalho do supervisor escolar passa por uma mudança. Nem sempre o papel deste 
profissional é conhecido e muitas vezes é visto como fiscalizador das políticas educacionais 
propostas pelo Governo. O objetivo do presente trabalho é apresentar a mudança de atuação de 
uma profissional motivada pela boa formação acadêmica e que foi ao encontro do papel crítico, 
reflexivo e participativo e da supervisão que seja organizadora do trabalho administrativo e 
pedagógico nas escolas. Como resultado houve mudança no comportamento escolar levando ao 
comprometimento dos professores, à disciplina dos alunos e a uma escola que foi elogiada pelos 
pais e alunos. 
 
Palavras-chave: coordenação escolar, perfil profissional, atuação crítica e participativa, projeto 
pedagógico. 
 
Introdução 
Uma das funções de maior importância na escola é aquela do supervisor ou coordenador escolar, 
pois ele faz um trabalho organizador intermediário apoiando a direção e o corpo docente.  
Na organização do ensino, a função desse profissional está em evolução. Refletir sobre como a 
teoria e prática da ação docente e do pedagogo contribuem para construção de um novo 
conhecimento e para a mudança que pode, em última análise, melhorar as condições de ensino e 
a aprendizagem dos alunos (ITO; OLIVEIRA, 2014). 
A Legislação considera que a supervisão escolar será exercida por profissionais de educação que 
vão realizar a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para 
a educação básica. A formação desses profissionais deve ser realizada em cursos de graduação 
em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino (BRASIL, 
1996). 
A Lei é importante como norteadora e balizadora. No entanto, nem sempre é seguida, como é o 
caso da exigência que todos docentes da Educação Básica tivessem formação em Licenciatura. 
Durante anos, isso nem sempre foi possível devido a quantidade insuficiente de Licenciados de 
áreas como é o caso de Física, Matemática e Ciências que possuem carência conforme a região 
do País. 
O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo de caso de atuação de uma pedagoga 
que foi contratada como coordenadora escolar e conseguiu refletir e mudar sua prática de modo 
a ir ao encontro da legislação. 
 
Material e Métodos 
Pesquisa é um procedimento racional e sistemático utilizado na busca de resposta para algum 
tipo de questão. Ela pode ser social qualitativa quando se busca conhecer as opiniões dos 
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envolvidos (SEVERINO, 2007, GIL, 2008). Na pesquisa se busca o saber ou saberes e nas 
pesquisas qualitativas não se está preocupado com números, porcentagens ou estatísticas. Os 
estudos qualitativos incluem as pesquisas: etnográfica, documental, pesquisa-ação e o estudo de 
caso. Este último tipo de pesquisa tem que ser específico, único, e deve ser estudado de modo 
aprofundado (LUDKE; ANDRE, 2013; YIN, 2015). No presente trabalho se apresenta o caso de 
uma pedagoga jovem, 26 anos, que concluiu a pós-graduação e foi contratada por uma escola 
particular para atuar como coordenadora apesar de não possuir experiência anterior nesta 
atuação. O motivo da escolha foi pelo fato dela atender aos requisitos da legislação e teve que 
desenvolver sua atuação “on the job”. A escola de educação básica era uma escola pequena, de 
educação básica, localizada na região da grande São Paulo e que possuía em torno de 800 
alunos juntando os turnos da manhã e tarde e tinha cerca de dez anos de existência e era 
comandada pela dona e diretora. 
 
Resultados e discussão 
A professora jovem ingressou na instituição no início do ano de 2014 e já havia um ambiente de 
trabalho complexo e difícil. Os alunos eram bastante indisciplinados. Muitas vezes havia falta 
de professores. Inicialmente, a dona exigia que a coordenadora vigiasse os professores e alunos 
e atendesse as reclamações dos pais e comunidade escolar e a profissional apesar da pouca 
experiência se sentia incomodada e buscava refletir diante do que havia aprendido na graduação 
e pós-graduação. Ocorre que os supervisores têm a formação inicial na docência e tal formação 
inclui os saberes em relação às disciplinas, à organização curricular e da ação pedagógica. Os 
termos supervisão e coordenação escolar se tratam da mesma função neste contexto. A 
preocupação da profissional não era uma questão isolada indo ao encontro das considerações de 
Silva (2001), Oliveira (2011) e Ito e Oliveira (2014) no sentido de que há nas escolas uma 
crescente preocupação em torno das atividades que o pedagogo supervisor desenvolve. O 
trabalho deste profissional foi durante muito tempo identificado como um trabalho fiscalizador. 
Ao passo que a pesquisa realizada aponta para um papel relevante, deste ator, dentro do 
contexto escolar, como é o caso de Rangel (2001) e Silva (2001) que consideram interessante 
reconhecer outros níveis de atuação, centrais e intermediários, da função supervisora, à qual 
incumbem ações de naturezas pedagógicas, administrativas e além daquela de inspeção. 
A supervisora, após os meses iniciais, procurou se reunir com mais frequência com os 
professores para trabalhar um planejamento conjunto e o acerto do projeto pedagógico dos 
cursos. Inicialmente, houve alguma resistência. A profissional mostrou-se hábil em convencer a 
direção e os professores que com os procedimentos escritos e seu cumprimento, ficava fácil 
minimizar os conflitos, convencer pais e responsáveis sobre a forma de condução dos trabalhos 
voltados para o atendimento ao projeto e que este refletiria as posições, posturas e 
possibilidades de trabalho dos professores de modo, democrático, participativo, refletido e 
crítico. A mudança de paradigma na função do supervisor, de fiscalizador a organizador do 
trabalho administrativo e pedagógico, causa conflitos e incompreensões sobre o papel 
desenvolvido por este profissional. Descobriu-se ainda que há muita reflexão sobre a função do 
supervisor e sua formação começando a ser desenvolvida em cursos de graduação, pós-
graduação e na prática do dia-a-dia. 
Ao supervisor interno ou o coordenador pedagógico vem sendo atribuída a liderança no 
processo de criação de uma cultura de participação que se expressa no envolvimento ativo dos 
professores em reuniões, em trabalho em equipe, para a análise de indicadores com o objetivo 
de mobilizar a comunidade escolar na construção do PPP, Projeto Político-Pedagógico. 
Uma cultura de participação no âmbito social é um dos itens mais carentes na formação do 
cidadão nos dias de hoje. Desse modo cabe ao coordenador pedagógico ser o articulador na 
elaboração do PPP. Zelando, portanto pelo planejar, agir e replanejar. Além disso, haveria outra 
necessidade, se colocar em marcha a cultura da participação, da construção coletiva. Ficaria a 
seu cargo a valorização de todos os instrumentos que temos a disposição para efetuar um 
trabalho verdadeiramente coletivo. As agremiações, os colegiados e outras associações 
envolvendo comunidade interna e externa que precisam ser valorizadas pelos agentes que 
administram uma escola. Como decorrência do trabalho ativo e completo da supervisora escolar, 
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houve uma mudança comportamental na escola com a participação mais ativa dos professores, 
diminuição das faltas e melhora na disciplina dos alunos bem como diminuição nas reclamações 
dos pais que relataram que “a escola mudou para melhor e os alunos estavam centrados no 
aprendizado”. 
A coordenação precisa ter em mãos dados da realidade escolar, da avaliação da aprendizagem e 
da avaliação da escola a fim de identificar as fragilidades e potencialidades da escola e caminhar 
no sentido das melhorias necessárias para se alcançar os objetivos previstos nos Projetos 
Políticos Pedagógicos. Estes devem ser elaborados de forma democrática e participativa por 
todos atores da escola. Enfim, com essa dinâmica o PPP poderia representar o tipo de aluno e o 
tipo de ser humano, que a escola deseja formar. 
 
Considerações finais 
Houve uma mudança no papel da supervisão escolar nos últimos anos tendendo a melhorar o 
trabalho no sentido da maior ênfase no suporte pedagógico e não somente na fiscalização 
escolar. 
Realizou-se um estudo de caso de mudança na forma de trabalho da coordenação indo ao 
encontro da teoria em uma escola de educação básica onde a profissional passou a atuar de 
modo mais ampliado e efetivo em sua função.  
Apesar da resistência inicial na escola, um dos fatores que contribuíram para a melhoria foi a 
reflexão sobre a formação e atuação profissional que ocorreu na graduação e pós-graduação 
estudada pela coordenadora e que atendeu a legislação da LDB, Lei 9394 de 1996. 
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivos: situar a questão das políticas públicas em relação à 
democratização da escola no Brasil, reconstituir um recorte da história da educação no 
município de Cabo Verde, identificar os avanços e crescimentos ocorridos no período analisado, 
demonstrar que a gestão democrática eficiente é uma possibilidade e uma realidade e sugerir 
que o crescimento e mudanças na educação são reais a partir de ações favoráveis ao seu alcance.  
Palavras-chave: Gestão Democrática – Expansão quantitativa – Expansão qualitativa 

Introdução 
O conceito de gestão escolar passa a ser incorporado pela sociedade a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 206 que dispõe: “a gestão 
democrática do ensino público na forma da Lei” e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN, 9394/96) em seu artigo 14 destaca a gestão democrática como um dos seus 
princípios pressupondo gestão como um trabalho coletivo, participativo e dialógico.  

O conceito de gestão está associado à mobilização de talentos e 
esforços coletivamente organizados, à ação construtiva conjunta de 
seus componentes, pelo trabalho associado, mediante a reciprocidade 
que cria um todo orientado por uma vontade coletiva. (LUCK, 2005; 
p:17) 

No início da pesquisa constatou-se que foram elencados como os principais problemas com 
relação ao atendimento escolar: Critérios inadequados para criação e ampliação de escolas 
municipais: Processo de municipalização do ensino fundamental sem o devido planejamento 
entre Estado e Município; Atendimento reduzido em creches; Existência de crianças fora da 
escola (idade obrigatória); Descontinuidade do processo de nucleação das escolas rurais; 
Reduzido atendimento educacional especializado; Oferta insuficiente da educação fundamental 
de jovens e adultos. Com relação à Organização da Rede Municipal de Ensino foram 
diagnosticados problemas como: Processo de implantação de conselhos sem acompanhamento e 
avaliação; Situação precária de prédios, instalações e equipamentos escolares; Situação irregular 
de escolas extintas; Programa de transporte escolar precário sem ajuda das outras esferas de 
governo; Índices indesejados de retenção/reprovação/abandono; Dificuldades de 
acompanhamento do trabalho pedagógico pela secretaria de Educação; Distanciamento entre 
escolas e conselho tutelar; Utilização de formas tradicionais de avaliação de rendimento dos 
alunos; Elaboração de Proposta Político Pedagógica (PPP), sem participação democrática; Falta 
e/ou dificuldade de liderança do diretor dentro de sua comunidade escolar; Desarticulação entre 
comunidade escolar e pais dos alunos; Regimento escolar único; Inadequação na relação 
professor/número de alunos; Número elevado de professores em contratos temporários; Falta de 
atendimento técnico, psicóloga, nutricionista. Política de valorização do magistério 
desatualizada, elencado como principal problema: a necessidade de política mais efetiva de 
formação continuada. 
Material e Métodos  
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Neste estudo desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, envolvendo pesquisa bibliográfica com 
consultas a livros, artigos de jornais, revistas e acervos públicos da Prefeitura Municipal de 
Cabo Verde. 

O interesse por este tema deu-se a partir de leituras sobre a temática da gestão 
democrática, bem como da vivência e prática como secretária municipal de educação e diretoras 
de escolas municipais, sujeitos ativos e participantes, atuantes na rede municipal de educação 
pública do município de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais. 

 
Resultados e Discussão 

Constata-se que foram planejadas ações para a Gestão Educacional; Gestão de 
Pessoas; Conhecimento e utilização de informação; Gestão de Finanças; Comunicação e 
interação com a sociedade; Formação de Professores e Profissionais de Apoio; 
Formação continuada de professores da Educação Básica; Organização da Prática 
Pedagógica e Avaliação da aprendizagem. 

Tratando-se de organizar a Gestão Educacional foram elaborados planos de 
Articulação e Desenvolvimento do Ensino em sequência: PAR-2007/2011; PAR-
2011/2014; Composição Conselhos - CAE - FUNDEB; Elaboração PPP e Regimento 
Escolar; Plano de Desenvolvimento da Educação, apresentado pelo Ministério da 
Educação em abril de 2007. 

A partir da adesão ao Plano de Metas, o município elaborou o Plano de Ações 
Articuladas (PAR). Todas as transferências voluntárias e assistência técnica do MEC 
aos municípios, estados e Distrito Federal estão vinculadas a elaboração do PAR, feita 
em um ambiente virtual - o sistema integrado de Planejamento, Orçamento e finanças 
do Ministério da Educação (Simec). Organizou-se e implantou-se o Conselho do 
FUNDEB. Criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 
11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, vigência estabelecida para o período 2007-
2020, sua implantação começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída 
em 2009, quando o total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na 
distribuição dos recursos e o percentual de contribuição dos estados, Distrito Federal e 
municípios para a formação do Fundo atingiu o patamar de 20%. 
Foi proporcionada a elaboração do PPP e Regimento Escolar por escola, com 
participação de todos os professores, comunidade escolar, considerando as 
especificidades de cada escola. 

Com relação à Gestão de Pessoas houve a criação dos cargos de Direção e 
Supervisão Escolar, através da Portaria de nomeação 08-09-10/2012; organizou-se um 
quadro de professores qualificados e competentes; Houve a criação do cargo de 
professor para atendimento em creches; Foi oferecida capacitação profissional e o piso 
salarial do professor foi estruturado acima da média nacional. 

O conhecimento e utilização da informação foram conquistados através da 
informatização do sistema que permitiu conhecer e utilizar dados na melhoria da 
educação. Ex. Educacenso; Acompanhamento e registro de frequência dos alunos 
beneficiados do Programa Bolsa Família e formas legais para registros da frequência 
escolar. 

No que se refere à Gestão de Finanças instituiu-se uma equipe gestora 
capacitada para o gerenciamento dos Recursos da Educação SIOPE, para garantir o 
cumprimento do dispositivo constitucional na vinculação dos Recursos. 

Com relação à alimentação escolar houve contratação de nutricionista que 
realizou testes de antropometria, elaboração de cardápios com testes de aceitabilidade, 
implantou-se, em todas as escolas e creches, o lanche desjejum; Criou-se o Conselho 
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CAE, que esteve sempre atuante. Estruturou-se a aquisição de produtos da Agricultura 
Familiar. 
Em relação ao Transporte Escolar, criou-se o Programa de apoio ao transporte escolar - 
Lei federal 10.880/2004; adquiriram-se veículos próprios (ônibus - Kombi) e organizou-
se o serviço terceirizado. Criou-se em lei específica medidas para a ajuda transporte 
para estudantes que estudam em Guaxupé, Muzambinho, Poços de Caldas, Alterosa e 
outras localidades (cursos superiores e cursos técnicos). 

Os recursos captados através da Contribuição social do salário-educação está 
prevista no parágrafo 5º artigo 212 Constituição Federal foram empregados em: 
Aquisição de laboratório de informática; Livros para biblioteca; Móveis escolares; 
Eletrodomésticos; Equipamento eletrônico; Material didático escolar; Ampliação e 
reformas nas escolas e creches; Reformas e adaptações em prédios das creches; 
Convênio FNDE - Construção PROINFÂNCIA. Ainda em relação à Estrutura Física, 
Recursos Pedagógicos e Manutenção do Ensino foram aplicados diretamente nas 
escolas. 

No que diz respeito ao acompanhamento pedagógico foram feitas divulgação e 
análise de resultados das avaliações oficiais - MEC e SIMAVE; PROALFA; PROEB; 
IDEB, todos com metas projetadas e cumpridas. Implantou-se formas de 
avaliação/utilização do tempo para assistência individual/coletiva aos alunos que 
apresentam dificuldades de aprendizagem.  
Há que se verificar, pela pesquisa apresentada, que o Município de Cabo Verde, 
procurou adequar-se as políticas públicas propostas. Na busca pela garantia de uma 
oferta de educação de qualidade procurou-se efetivar ações, concretizando os princípios 
conforme estabelecidos pela Constituição Brasileira de 1988, em que igualdade de 
condições para acesso e permanência, pluralismo de ideias, gratuidade no ensino 
público, valorização dos profissionais de ensino, gestão democrática do ensino público, 
foram metas perseguidas pela gestão do sistema de ensino municipal.  

A oferta de qualidade implicou também em uma estruturação física e adaptações 
arquitetônicas, em procurar parcerias entre estado-município e União-município por 
meio de participação nos projetos complementares e suplementares propostas na 
legislação educacional.  

Foi necessário quebrar paradigmas políticos e administrativos para encontrar, na 
gestão democrática, a verdadeira ponte entre ação e resultado. A efetivação de uma 
administração financeira, pedagógica e administrativa apresenta assim, a única 
alternativa capaz de viabilizar a garantia de padrões de qualidade na oferta da educação 
que se deseja. O município de Cabo Verde demonstra responsabilidade nas aplicações 
destes em prol da melhoria das condições da educação e demonstra assim que uma boa 
gestão, aliada ao fato de ser democrática é capaz de apresentar resultados excelentes no 
produto principal, que é o aluno e seu processo de aprendizagem.  
 
Conclusão 

Todos os fatores intervenientes na educação procuraram estabelecer a relação entre 
gestão e obtenção de resultados satisfatórios, procurando enfatizar a importância de cada um 
dentro do processo. Ao se garantir o acesso e a permanência do aluno na escola, bem como 
estrutura física e a valorização do profissional da educação demonstra-se claramente a 
preocupação do gestor em alcançar metas estabelecidas e que demonstra nos resultados 
alcançados o sucesso.  

Porém, sabemos da necessidade de se inovar nas pesquisas para que a gestão 
democrática seja realmente entendida e cooptada por seus partícipes. É preciso que se entenda e 
se conscientize que a democracia em uma sociedade não pode ser considerada apenas um 
sistema político, ela só será real se todos os seus princípios se incorporarem à lógica da vida 
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cotidiana dos indivíduos. Não se esgota neste trabalho as discussões sobre a democracia no 
contexto escolar devido a sua complexidade e por isso necessita novas pesquisas.  
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RESUMO 

A Coordenação e os Docentes do Curso de Pós-Graduação em Educação do Instituto Federal de 
Educação – IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho e a Associação dos Municípios da 
Microrregião Baixa Mogiana – AMOG – acreditam que a formação continuada de professores e 
de gestores da Educação Básica possa ser aperfeiçoada no seu locus de trabalho, tendo em vista 
que a construção de saberes perpassa também pelas vivências, ou seja, a correlação entre teoria 
e prática escolar. Este projeto propôs às Secretarias Municipais de Educação, dos municípios 
associados à AMOG, Palestras, Seminários, Oficinas e Minicursos, nos eixos: Identidade 
docente, Qualidade na Educação Infantil, Alfabetização e Letramento e as Novas Tecnologias e 
os Entraves da Gestão, cujas temáticas contribuíram para ampliar o saber e o fazer docente nos 
municípios visitados. As reflexões nos encontros visaram pontuar e buscar soluções para 
problemas concretos, fazendo uso das ações de planejar, replanejar, avaliar, fundamentar 
teoricamente e evidenciar projetos e ações reorganizativas. Com essas ações e objetivos 
contemplados espera-se que a formação em lócus contribuiu para o aperfeiçoamento 
profissional dos professores e dos gestores, colaborando para a qualidade do ensino e 
aprendizagem das crianças dos municípios visitados da Microrregião Baixa Mogiana.  
 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; LOCUS DE FORMAÇÃO; 
ENSINO E APRENDIZAGEM. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Que tipo de professor buscamos formar? Em que tipo de profissional hoje se pensa? 
Entendemos o professor como um construtor do saber, repleto de cultura, para quem os direitos 
humanos, os preconceitos, o prazer, o desejo, a paixão, a imaginação, o sonho e o processo 
criador têm tanta importância quanto os conhecimentos científicos.  

Para se construir como professor, uma série de exigências ocorrem e interferem 
diretamente na sua prática educativa, porquanto a essência da sua profissionalidade reside nesta 
relação dialética entre tudo o que, através dele, se pode difundir, e os diferentes contextos 
práticos (SACRISTÁN, 1991). 

Entre as exigências da atual proposta de formação de professores (TARDIF, 2002; 
PERRENOUD, 1999; PIMENTA, 2010; NÔVOA, 1991) encontra-se também um modelo de 
formação que se constitui em atividades contextualizadas e interativas, ou seja, a epistemologia 
da prática defendida por Schön (2000). Reflexão na Ação e Reflexão sobre a Ação. Mas, qual é 
a questão fundamental da formação de professores para o novo milênio, isto é, o locus da 
formação? Em termos de formação de professores, as consequências são claras: o processo 
formativo adquire os contornos de um processo de desenvolvimento individual, de construção 
da pessoa do professor, não por meio de uma ruptura com as práticas ou acontecimentos 
passados, mas justamente a partir de uma reapropriação crítica desse passado e dessa 
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experiência. A formação torna-se, em grande medida, um processo de autoconhecimento e de 
autoformação.  

Assim sendo, o locus para formar o profissional da educação do Século XXI não pode se 
restringir aos espaços das instituições de ensino e da sala de aula, mas romper as fronteiras que 
distanciam o conhecimento formal da prática pedagógica, do cotidiano profissional e do 
ambiente escolar que atuam os professores.  

Para difundir esse novo olhar e quebrar velhos paradigmas da educação formal a 
Coordenação e os Docentes do Curso de Pós-Graduação em Educação do Instituto Federal de 
Educação – IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho e a Associação dos Municípios da 
Microrregião Baixa Mogiana acreditam que a formação continuada de professores e gestores da 
Educação Básica possa ser aperfeiçoada no seu locus de trabalho tendo em vista que a 
construção de saberes perpassa também pelas vivências, ou seja, a correlação entre teoria e 
prática escolar.  

Para tanto este projeto “Interagindo Saberes: novas formas de aprender a aprender” 
propôs às Secretarias Municipais de Educação, dos municípios associados à AMOG, Palestras, 
Seminários, Oficinas e Minicursos cujas temáticas pretendiam ampliar o saber e o fazer docente 
nas escolas visitadas.  
 

DESENVOLVIMENTO 

O Projeto Interagindo Saberes: novas formas de aprender a aprender desenvolvido no 
período de maio 2013 a novembro 2014 propôs aos municípios visitados Palestras, Seminários, 
Oficinas e Minicursos, nos eixos norteadores necessários a formação continuada docente, as 
reflexões, discussões e a construção de novos saberes para a prática no cotidiano da sala de aula. 
Os eixos foram assim alinhados: Identidade docente, Qualidade na Educação Infantil, 
Alfabetização e Letramento e as Novas Tecnologias e os Entraves da Gestão. As propostas 
dessas atividades foram alicerçadas nos seguintes objetivos: Objetivos Gerais: conceber a 
extensão universitária como atividade de intervenção social; difundir conhecimentos, atendendo 
às necessidades educacionais locais; articular processos educativos e práxis pedagógicas. Para 
os objetivos específicos foram traçados os seguintes pressupostos: criar mecanismos para a 
materialização da tríade ação-reflexão-ação; observar e registrar fatos possíveis de serem 
investigados no processo de ensino aprendizagem; propor ações que contribuam para o 
desenvolvimento pessoal, intelectual, social dos alunos das escolas públicas; propor novas 
formas de incentivar a leitura e escrita; contribuir para o autoconhecimento do gestor, professor 
e da equipe administrativa; explorar a diversidade étnica; capacitar os profissionais da educação 
com temáticas que ampliem as relações dentro e fora da sala de aula. 

As ações desenvolvidas foram organizadas em três etapas reguladoras perfazendo um 
total de 360 horas de atividades assim distribuídas: 1ª Etapa: organização do projeto: discussões, 
elaboração, apresentação a direção do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho e aos 
municípios associados a AMOG, no total de 180 horas. 2ª Etapa: visita aos 16 municípios que 
aderiram ao projeto, no total de 88 horas. 3ª Etapa: Avaliação do projeto com análise dos dados 
coletados por meio de questionário com perguntas abertas e fechadas, no total de 48 horas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Projeto Interagindo Saberes: novas formas de aprender a aprender foi avaliado pelos 
16 municípios visitados, por meio de uma ficha questionário com perguntas fechadas sobre a 
organização do encontro, o conteúdo da Oficina/Palestra/Minicurso e as contribuições para a 
formação. Em cada questão as opções de avaliação: Excelente, Muito Bom, Bom e Regular. A 
pergunta aberta teve como finalidade receber sugestões, críticas e outros comentários, a fim de 
aprimorar o projeto e a atuação dos profissionais envolvidos. 

Em resposta à pergunta: Avalie o seu grau de satisfação com o Projeto Interagindo 
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Saberes, os participantes demonstraram um alto grau de satisfação com o projeto, sendo 
considerando “Excelente” e “Muito Bom” para a maioria dos municípios visitados. Para o 
quesito: Conteúdo da Oficina / Palestra e Minicurso os itens: adequação do tema às suas 
expectativas; Quanto à administração do tempo; Quanto à metodologia utilizada na oficina. 
Foram considerados “Excelentes”, “Muito Bom” e “Bom” pelos participantes dos municípios 
visitados. Sobre a questão da “Contribuição que o projeto trouxe para a formação continuada”, 
os gestores e professores consideraram os seguintes itens: aplicabilidade prática do que você 
aprendeu; os assuntos são atuais e interessantes; o evento atendeu à sua expectativa no processo 
de sua formação continuada. Apresenta um percentual expressivo para a opção excelente entre 
os municípios visitados.  

À pergunta aberta: “Caso deseje, utilize o espaço no verso para fazer outros comentários 
ou deixe suas sugestões”. Os comentários expressaram satisfação do encontro realizado no lócus 
de trabalho, a pertinência das discussões sobre os desafios do cotidiano do trabalho pedagógico, 
a importância da formação continuada para refletir sobre a prática pedagógica, a motivação do 
conhecimento adquirido, a autoavaliação da formação da identidade docente, os entraves e os 
avanços da gestão democrática. 

Diante do exposto o Projeto Interagindo Saberes: novas formas de aprender a aprender 
atingiu os objetivos estabelecidos, a saber: 
 Ofertar capacitação continuada contextualizada para as escolas municipais, para os 
profissionais da educação dos municípios associados à AMOG, por meio de Palestras, 
Seminários, Oficinas e Minicursos; 
 Criar mecanismos para a materialização da tríade ação-reflexão-ação; 
 Propor ações que contribuam para o desenvolvimento pessoal, intelectual, social dos alunos 
das escolas públicas; 
 Propor novas formas de incentivar a leitura e escrita; 
 Contribuir para o autoconhecimento do gestor, professor e da equipe administrativa;  
 Explorar a diversidade étnica; 
 Capacitar os profissionais da educação com temáticas que ampliem as relações dentro e 
fora da sala de aula. 

Constatou-se que com os objetivos atingidos o Projeto Interagindo Saberes contribuiu 
efetivamente com o processo de formação continuada dos gestores e professores e, 
consequentemente, melhorou a qualidade do ensino e da aprendizagem das crianças das redes 
municípios de educação da Microrregião Baixa Mogiana. 
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RESUMO – Os contaminantes ambientais representam profunda preocupação á saúde da 
população e ao comprometimento da qualidade do meio ambiente ao qual estamos inseridos. 
Embora existam inúmeras discussões sobre os contaminantes emergentes, grande parte da 
população ainda convive com a falta de informação e com comportamentos capazes de 
comprometer os aspectos físicos e químicos comprometendo a potabilidade da água. Este 
trabalho teve como objetivo analisar a percepção dos moradores do Município de Lagoa 
Grande /PE sobre os impactos dos contaminantes emergentes. A metodologia consistiu na 
aplicação de um questionário com 10 questões, distribuição de panfletos e realização de um 
mini curso sobre a temática. Foram entrevistados 76 moradores, sendo eles 50% de mulheres 
e homens, onde foi possível verificar que onde podemos verificar que 64% dos entrevistados 
responderam que não ouviram falar de contaminantes emergentes e 71% disseram que não 
sabem o que é um contaminante emergente. Conclui-se que há a necessidade da intervenção 
dos profissionais de educação e da comunidade em geral para a ampliação do conhecimento 
sobre o tema e sobre as medidas mitigatórias de impactos sobre o meio ambiente e por 
consequência sobre a saúde da população. 

 

Palavras-chave: Contaminantes Ambientais, Ecologia, Educação. 

 

Introdução 

As principais fontes contaminantes dos sistemas aquáticos têm sido o lançamento de 
efluentes líquidos (sanitários, industriais e outros) e o escoamento superficial, sendo que 
dentre os contaminantes encontram-se fármacos, tais como os anticoncepcionais e os 
analgésicos, os antibióticos e também os defensivos agrícolas. Onde em detrimento ao 
desenvolvimento das novas substâncias químicas, observam-se os métodos pouco eficazes de 
tratamento dos efluentes, que não acompanharam esse desenvolvimento produtivo de 
potenciais contaminantes da água. Assim, nos efluentes líquidos liberados pelas estações de 
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tratamento de esgoto, há grande parte desses contaminantes, considerados emergentes 
(CARDOSO, 2011).  

Os estudos voltados para a detecção e quantificação desses resíduos são, em sua 
maioria, motivados pela preocupação em se preservar o ecossistema e evitar a contaminação das 
águas de abastecimento por contaminantes que não são removidos pelos sistemas convencionais 
de tratamento de água. 

Este trabalho objetivou analisar a conscientização de moradores da cidade de Lagoa 
Grande/PE sobre a dimensão dos impactos causados pelos contaminantes ambientais na 
saúde e no meio ambiente. 

 

Material e Métodos 

A metodologia utilizada foi através de uma pesquisa de campo, utilizando questionário 
de entrevista semi-estruturado realizado com o propósito de averiguar a real situação do 
Município sobre a percepção dos moradores em relação aos contaminantes ambientais e seus 
impactos sobre a saúde, no período de 20 a 25 de Janeiro. O questionário contou com 10 
questões de múltiplas escolhas, entre elas 09 questões contendo duas alternativas( sim/não), 
e 1 sobre o sexo do entrevistado. A razão da escolha por este muncípio deve-se, 
principalmente à realização do Projeto Rondon “Operação Velho Monge” em Janeiro de 2014. 
Em seguida foram distribuídos panfletos contendo informações importantes sobre a 
preservação ecológica e sobre os impactos das ações antrópicas deletérias sobre o meio 
ambiente e sobre a saúde da população. Finalizando realizamos um mini curso sobre os 
contaminantes emergentes e abordamos os dados estatísticos da produção de lixo no Brasil e 
sobre os 40 R´s utilizados atulmente pelos estudiosos das temáticas em meio ambiente. 

 

Resultados e Discussão 

Foram entrevistados 76 moradores do Município, tendo as informações sido 
representadas pelo gráfico á seguir: 

Em referência ao sexo dos participantes o número de homens e de mulheres foram de 
38 participantes (50%) conforme Gráfico 01. 

 

 

Gráfico 01- Perfil do Sexo dos Participantes 
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No Gráfico 02 sobre os contaminantes emergentes, podemos verificar que 49 
entrevistados (64%) responderam que não ouviram falar de contaminantes emergentes e 54 
entrevistados (71%) disseram que não sabem o que é um contaminante emergente.  

No que se refere a informação que muitos remédios que tomamos acabam 
contaminando a água através da urina, 53% dos entrevistados disseram que tinham 
conhecimento do tema e 68% disseram que sabem das diferenças entre os contaminantes 
emergentes e os contaminantes tradicionais jogados no meio ambiente ou na água. Nesse 
âmbito, foi verificado que 91% dos entrevistados disseram que sabem que os resíduos de 
contaminantes emergentes podem fazer mal à saúde e 72% responderam que acham que o 
tratamento tradicional da água e do esgoto não é suficiente para eliminar os resíduos 
emergentes. 

As respostas referentes ao questionamento sobre o conhecimento de algum produto 
que é considerado um contaminante emergente e se a pessoa usa um produto considerado 
contaminante emergente, apresentaram respostas quase similares, onde prevaleceu o não 
como resposta, com o valor de 51% para a pergunta 7 e 55% para a pergunta 8. 

Na questão onde o entrevistado devia informar se o país promove alguma política para 
os produtos com potencial contaminante emergente, foi verificado que 74% dos entrevistados 
informaram que não há nenhuma política para tal fim. 

 

 

Gráfico 02- Dados sobre o Questionário de Campo 

Deve-se ressaltar que um dos entrevistados do sexo feminino e com escolaridade de 
nível superior respondeu “não sei” para as questões 9 e 10. Tal resposta foi desconsiderada na 
totalização do questionário, deixando o percentual dessas questões em 99% e não 100% como 
as demais questões.  

Sendo assim, torna-se imprescindível a orientação e sensibilização de  crianças, jovens 
e adultos, sobre as ações provocadas pelo homem e a interferência das substâncias químicas 
oriundas deste impacto sobre a saúde e sobre o meio ambiente em qual vive. 
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RESUMO – Senador Alexandre Costa é um Município do Estado do Maranhão. Vizinho dos 
municípios de São João do Soter, Governador Luiz Rocha e Gonçalves Dias, a cidade se situa a 
50 km a Norte-Leste de São Domingos do Maranhão a maior cidade nos arredores. O objetivo 
deste trabalho consiste em contribuir para o desenvolvimento sustentável destas 
comunidades, priorizando a capacitação profissional, geração de trabalho para os agricultores, 
aumento da renda, segurança e conscientização sobre o trabalho rural e a preservação do 
meio ambiente. A metodologia utilizada consiste em desenvolver a difusão de tecnologia e 
segurança adaptada ao sertão pernambucano, com ênfase na economia solidária e na gestão 
participativa para a formação de multiplicadores neste município. A capacitação dos 
agricultores foi realizada com aulas presenciais, com duração de 32 horas (08 dias) com 
quantitativo de 20 agricultores por turma. A equipe pedagógica contou com professores e 
alunos de áreas multidisciplinares. Ao final dos cursos os produtores incorporaram práticas de 
trabalho seguras e de produção sustentável, estando aptos para prosseguir com sua inserção 
econômica com sustentabilidade. Temos o aproveitamento de 100% dos multiplicadores 
treinados na difusão de técnicas de manejo de hortaliças, produção da horta orgânica e 
segurança no trabalho rural.  Concluímos que a educação é uma importante ferramenta para 
que os agricultores possam desenvolver práticas de conservação do solo, aumento da 
produtividade, segurança no trabalho e menor degradação do ambiente rural, viabilizando por 
conseqüência a consciência ambiental. 
 
Palavras-Chave: Compromisso social, Sustentabilidade, educação. 

 

 

Introdução 

 Desde o final da década de 80, a palavra sustentabilidade se tornou a referência 
indicadora para a sobrevivência do homem e das demais espécies do planeta. ( GUIMARÃES, 
2001) 
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 A sustentabilidade é definida como um princípio norteador para todas as áreas da vida, 
não havendo separações entre viver e produzir, Sendo necessário criar ferramentas para a 
convivência democrática e sustentável. A partir daí, surgem diversos projetos que encabeçam 
estratégias de capacitação e qualificação da comunidade em geral para a sensibilização sobre o 
tema. (GUIMARÃES, 2001) 

Pode-se considerar a escola como um ambiente que auxilia na construção de 
conhecimento e ao mesmo tempo atua como entidade que resgata culturas e dissemina a 
consciência ambiental, passando a ser o ambiente ideal para a aplicação desta prática. 
(HELFER, 2010) 

O Projeto Rondon, (Ministério da Defesa, 2005), surgiu em 1966, durante reunião 
realizada no Rio de Janeiro, com a participação de universidades do então Estado da 
Guanabara, do Ministério da Educação e Cultura e de especialistas em educação, com a idéia 
de levar-se a juventude universitária a conhecer nossa realidade “sentir o Brasil” e a participar 
do processo de desenvolvimento do país trabalhando em benefício das comunidades carentes. 

 Em 2014 após a confecção, submissão do projeto, aprovação e visitas precursoras 
desenvolvemos as ações planejadas no Município de Senador Alexandre Costa , estado do 
Maranhão.  

 O público alvo de nossas ações estava representado pela comunidade de agricultores e 
pelos líderes dos assentamentos rurais, comumente distribuídos nesta região. 

  O objetivo deste trabalho consiste em contribuir para o desenvolvimento sustentável 
destas comunidades, priorizando a capacitação profissional, geração de trabalho para os 
agricultores, aumento da renda, segurança e conscientização sobre o trabalho rural e a 
preservação do meio ambiente.   

 

Material e Métodos 

  

A metodologia utilizada consiste em desenvolver a difusão de tecnologia e segurança 
adaptada ao sertão pernambucano, com ênfase na economia solidária e na gestão 
participativa para a formação de multiplicadores neste município. A capacitação dos 
agricultores foi realizada com aulas presenciais, com duração de 32 horas (08 dias) com 
quantitativo de 20 agricultores por turma. A equipe pedagógica contou com professores e 
alunos de aréas de Enfermagem, Ciências Biológicas, Agronomia, e Ciência da Computação). 

Foram ministradas práticas referentes á formação de agentes ambientais, formação de 
hortas suspensas, designer ecológico, saúde e segurança no ambiente rural e 
empreendedorismo.  
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Figura 01: Curso de Multiplicadores de Agentes Agroecoecológicos ( Arquivo do Autor, 
15/01/2014) 

Resultados 
Os cursos atenderam á um total de 600 agricultores, sendo 57% composto por 

mulheres e 60% com faixa etária entre 18 e 35 anos. Quando comparamos a presença dos 
participantes de cursos com outras temáticas 65% participaram de mais de um curso. Sendo 
75% das participações no período noturno. Ao final dos cursos os produtores incorporaram 
práticas de trabalho seguras e de produção sustentável, estando aptos para prosseguir com 
sua inserção econômica com sustentabilidade. Temos o aproveitamento de 100% dos 
multiplicadores treinados na difusão de técnicas de manejo de hortaliças, produção da horta 
orgânica e segurança no trabalho rural.  

Foi possível observar a carência de oportunidade de cursos de qualificação e 
profissionalização nas áreas de desenvolvimento do projeto, além de identificarmos que o 
maior número de participantes concentrava-se sobre o sexo feminino.  

Em especial, situação que nos marca está a capacitação do trinômio Saúde, Homem e 
Segurança no ambiente rural. O trabalhador muitas vezes em prol da integridade das 
necessidades familiares e de dignidade pessoal se expõe e se submete á inúmeras condições 
inseguras e insalubres no ambiente de trabalho. Tendo a agricultura um papel fundamental 
sobre o processo de adoecimento e degradação ambiental. Nos momentos de discussão e de 
escuta das vivências no campo, fomos expectadores de relatos de pessoas que mesmo 
incapazes de se manter de pé, mantém-se ativas ao trabalho. Soubemos dos acidentes com 
animais peçonhentos, entre eles o Tityus serrulatus (escorpião amarelo) e a Loxosceles 
spp.(aranha marrom), além de situações envolvendo serpentes Micrurus sp ( Corais 
Verdadeiras). Segundo eles, devido á condição insuficiente da logística hospitalar e do 
deslocamento á centros maiores, os trabalhadores acabam evoluindo para óbito. 

Quanto ao uso correto dos equipamentos de proteção individual ( EPI´s), bem como 
sobre a sua disponibilização fomos informados quanto ao não-uso em virtude do custo e por 
não ser ofertado gratuitamente pelos empregadores. E que como mão de obra, também são 
utilizadas as crianças e adolescentes que abandonam as atividades escolares para auxiliarem 
na obtenção da renda familiar em períodos de colheita e produção. 

 A população está consciente e manifesta a preocupação com a intensa estiagem e a 
falta de água potável para ingestão e vida dos seus animais.  

 
Conclusão 
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Concluímos que a educação é uma importante ferramenta para que os agricultores 
possam desenvolver práticas de conservação do solo, aumento da produtividade, segurança 
no trabalho e menor degradação do ambiente rural, viabilizando por consequência a 
consciência ambiental. 
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Resumo 
Esta pesquisa deu-se num universo de aproximação para com o público de ex-alunos do 
IFTM/Câmpus Uberaba (concluintes de cursos entre 2009 a 2014), visando a avaliar a 
percepção desse egresso quanto à qualidade de sua formação em atendimento aos seus alcances 
profissionais e pessoais. Por meio de questionário digital, analisou-se quantitativamente o aporte 
de respostas com propósito de contribuir para reorganização de planejamentos estratégicos de 
cursos técnicos e superiores da Instituição e também para ampliação de políticas de 
acompanhamento do egresso para formação socioeconômica coerente. Diante dos resultados 
alcançados, conclui-se que, apesar dos aspectos em geral bem avaliados, haverá subsídios a essa 
reavaliação pela Instituição nos momentos de tomada de iniciativas para suprimento de 
expectativas não satisfatórias que foram expressas, não só quanto ao ensino pró-
empreendedorismo, mas também quanto às ações pedagógicas voltadas para responsabilidade 
social, especialmente no que tange à empregabilidade na área de formação do curso realizado. 
Palavras-chave: perfil, avaliação institucional, ensino. 

 
Introdução 

Reconhecer a significância do aluno para uma instituição de ensino é o primeiro passo 
para aperfeiçoamento dela enquanto estabelecimento que prima pela efetivação de um trabalho 
formativo de qualidade. Nesse sentido, a Lei nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES), converge para discutir a retroalimentação 
organizacional nos cursos a partir do suprimento das expectativas dos egressos frente a sua 
formação e, por consequência, na vida profissional deles. 

Para Pike (1990) e Both (2000), a avaliação de instituições de ensino por ex-alunos é 
um componente importante, tendo em vista que estes, já no mundo do trabalho, conseguem 
perceber a real contribuição que o curso o propiciou para desempenho de suas funções e 
atividades no dia-a-dia. Pesquisas neste aspecto, têm sido utilizados para criar um canal de 
informação sobre o estágio dos ex-alunos (MAVES,1988), para levantar recursos privados, para 
investimentos em ensino e pesquisa, para avaliar os programas e suas estruturas e, ainda, 
analisar a relação entre o grau de satisfação destes e seus rumos na carreira. 

Nesse aspecto, o presente estudo teve por objetivo avaliar, na perspectiva do aluno 
egresso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro/IFTM -
câmpus Uberaba, a percepção quanto à qualidade de sua formação e os alcances pessoais e 
profissionais consequentes. Em consonância a isso, decorrem-se objetivos específicos que são: 
apoiar a reorganização de planejamentos internos, tais como Plano Desenvolvimento 
Institucional/PDI e Projetos Pedagógicos de Curso/PPC de cada curso investigado. Como 
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também, reconhecer a importância de institucionalizar em seu âmbito políticas de 
acompanhamento do egresso e, além disso, contribuir com a formação de uma sociedade mais 
coerente com princípios de democracia, consciência social e cidadania. 

 
Material e Métodos 

Esta pesquisa de cunho descritivo utilizou abordagem quantitativa para analisar a 
percepção de egressos (concluintes de cursos entre 2009 a 2014), do IFTM – Câmpus Uberaba 
quanto à qualidade de sua formação e seus alcances pessoais e profissionais. Para coleta de 
dados, foi aplicado questionário semiestruturado e adaptado a partir do trabalho de Muritiba et 
al (2008), utilizando-se a ferramenta Google Docs® para expor sua composição de 47 questões, 
sendo que destas, 16 referiam-se à descrição da amostra estudada e as demais, às questões 
propostas pela pesquisa. O questionário foi enviado a ex-alunos através de cada endereço 
eletrônico e também divulgado por meio de rede social. No total, a pesquisa obteve 55 
respostas.  

Para a interpretação dos dados foram realizadas análises de frequência simples e 
acumulada. Após esse levantamento, os dados foram tabulados e previamente analisados de 
acordo com referencial teórico da área como Lousada; Martins (2005), Both (2000), Muritiba et 
al (1993) e Maves (1988). 

 
Resultados e discussão 

A maior parte dos respondentes encontra-se representada por estudantes que se 
formaram no último semestre de 2014 (34,5%) e no segundo semestre de 2011 (21,8%). Do 
total da amostra, 79% cursaram cursos superiores e 21% cursos técnicos neste Câmpus. 

Buscou-se na pesquisa estabelecer o setor da economia no qual o ex-aluno encontrava-
se inserido. Pôde-se perceber que 23,6% dos ex-alunos voltaram-se para a área acadêmica, 
14,5% trabalham em organizações do setor público; 14,5%, no comércio, 12,7%, com serviços e 
7,3%, na indústria. Ainda nesse quesito, 9,1% declararam não trabalhar e em busca de emprego; 
enquanto 5,1% declararam não trabalhar e não estar em busca de emprego. 

Do total dos respondentes, 50,9% trabalhavam no momento da pesquisa na área de 
formação; 12,7% não trabalhavam na área, mas já haviam trabalhado anteriormente; e 36,4% 
nunca trabalharam na área de formação. Quando questionados se a formação contribuiu para o 
alcance da ocupação profissional, 52,7% responderam que os conteúdos do curso foram 
essenciais para ocupar o cargo, 41,3% responderam que a formação contribuiu, mas foi menos 
importante do que aspectos como a capacidade de interação social e o conhecimento empírico, 
enquanto para 5,5% dos respondentes, a formação em nada contribuiu. 

Questionados sobre a renda média individual mensal, 10,9% apontaram receber até R$ 
1.000,00; 31%, entre R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00; 21,8%, entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00; 
7,3%, entre R$ 3.001,00 e R$ 4.000,00; 3,6%, entre R$ 4.001,00 e R$ 5.000,00; 5,5%, entre R$ 
5.001,00 e R$ 7.000,00; e 1,8%, entre R$ 7.001,00 e R$ 15.000,00. Ainda sobre o perfil da 
amostra, cabe destacar que 23,6% fizeram pós-graduação lato sensu; e, 12,7% concluíram o 
mestrado após tornarem-se egressos desta instituição.  

Quando solicitados que atribuíssem uma nota de 0 (zero) a 5 (cinco) para quesitos 
relacionados ao curso que concluíram pelo IFTM – câmpus Uberaba, os principais aspectos 
positivos foram: Bom relacionamento entre professores e estudantes, com 50,9% das notas 5, 
bem como, 43,6% das notas 4; Grau de conhecimento dos professores, com 50,9% das notas 5, 
e também, 32,7% das notas 4; Bom desenvolvimento do pensamento crítico, com 47,3% das 
notas 5, e 23,6% das notas 4; Coleguismo entre os alunos, com 41,8% das notas 5, e ainda, 
32,7% das notas 4; Bom desenvolvimento da capacidade para trabalho em equipe, com 40% de 
notas 5, e 25,5% de notas 4. 

Destacam-se também como avaliações positivas: Bom desenvolvimento das habilidades 
práticas, com 29,1% de notas 5, bem como, 27,3% de notas 4; Vivência profissional dos 
professores, com 27,3% de notas 5, e também, 38,2% de notas 4; Capacidade didáticas dos 
professores, com 25,5% das notas 5, e 54,4% das notas 4; Bom desenvolvimento da base 
teórica, com 21,8% de notas 5, e 47,3% de notas 4. 
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Para a infraestrutura física do Câmpus, 38,2% dos respondentes atribuíram nota 4 e 
30%, nota 3; já para infraestrutura tecnológica (softwares, equipamentos etc.), foram atribuídas 
principalmente notas 4 (23,6%), 3 (36,4%) e 2 (21,8%). 

Os principais pontos negativos avaliados foram: Contato com profissionais 
internacionais por meio de palestras, cursos e seminários, com 43,6% de notas 0; Bom 
desenvolvimento da capacidade empreendedora para abrir o próprio negócio, com 23,6% de 
notas 0 e também frequência acumulada de 0 a 3, de 78,1%; e Desenvolvimento do potencial 
criativo, com frequência acumulada de 0 a 3, de 67,3%. 

Por fim, buscou-se saber em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) como os alunos egressos 
classificam as assertivas “sinto-me orgulhoso do curso que fiz no IFTM”. Assim, as respostas 
voltaram-se, principalmente, para as notas de 7 a 10, com frequência acumulada de 85,5%, o 
que demonstra que, apesar das falhas em relação a determinados aspectos, em âmbito geral, os 
egressos demonstraram-se orgulhosos quanto ao curso que concluíram no Câmpus Uberaba do 
IFTM. 
 
Conclusão 

A investigação revelou-se de grande importância para a Instituição, uma vez que 
alicerçada pelas finalidades do SINAES, expressas na Lei 10.861/2004 (BRASIL, 2004). Desse 
modo, os dados levantados e analisados apresentaram algumas conclusões não só quanto ao 
ensino superior, objeto da proposta do SINAES, mas se estendendo também ao ensino médio. É, 
portanto, quanto à retroalimentação institucional, que devem versar tais considerações finais. 

Chamou sobremaneira a atenção, os aspectos profissionais da pesquisa quanto à 
insuficiente parcela dos egressos que, de fato, trabalham na área de sua formação, o que propicia 
a uma análise institucional posterior quanto à necessidade de os cursos adequarem-se às 
demandas da sociedade em que o IFTM - câmpus Uberaba está inserido, sob o risco de não 
atender às suas finalidades. Acredita-se que o fenômeno da baixa remuneração da grande 
maioria dos egressos possa ter relação com este elemento. 

O destaque das avaliações positivas sugere a questão da ambiência organizacional que 
deve ser levada em consideração quando se avaliam a instituição e os cursos. Além disso, exige-
se constante vigilância em melhorias quanto à infraestrutura física e à infraestrutura tecnológica. 
Percebe-se que, ainda, há muito a avançar, entretanto os resultados positivos devem ser 
celebrados, especialmente quanto à satisfação em geral. 

Pontos que tiveram a avaliação negativa, por exemplo, o contato com profissionais 
internacionais, bem como o desenvolvimento da capacidade empreendedora e criativa, são 
questões que devem, de fato, ser destacadas para que elaborar uma reestruturação das atividades 
do Câmpus neste sentido, visando à criação de programas e projetos de incentivo.  

A pesquisa com os resultados, ora apresentados e discutidos, aponta não para um 
projeto findado, mas para a reavaliação de toda a instituição para que seus objetivos sejam 
alcançados. 
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Resumo 

 
Mediados pelo recurso Wiki do Moodle, foram desenvolvidas atividades a distância em um 
curso de extensão da Universidade Federal de Alfenas, com o objetivo de produzir um objeto 
educacional, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que teve como temática o 
“Cuidado Integral à pessoa com hipertensão arterial sistêmica”. A estratégia metodológica 
adotada foi o estudo de caso clínico, que se fundamenta nas metodologias ativas do processo 
ensino-aprendizagem por meio de um diálogo-problematizador. O trabalho em grupo mediado 
pelo recurso Wiki do Moodle possibilitou a construção de um texto colaborativo a partir do 
estudo de caso, baseado na realidade social. Os resultados indicam que o uso do recurso Wiki 
do Moodle  potencializa a mediação tecnológico-educacional, no âmbito da formação 
interdisciplinar em saúde, na modalidade a distância. 
 
Introdução 
 

As TICs têm sido incorporadas ao processo de ensino-aprendizagem, visando romper a 
barreira do tempo e da distância, nas quais as ferramentas educacionais usadas têm permitido 
maior reflexão e promovido motivação para os diferentes atores diferentes (MELO-SALARTE; 
BARANAUSKAS, 2009). Diante disso, o processo educacional ganha com o uso das 
tecnologias como ferramentas no processo ensino-aprendizagem uma vez que as TICs são 
consideradas como um elemento integrador para o estímulo do juízo reflexivo e da ação social 
do indivíduo transformadora na educação (SELWYN, 2008). 

A Plataforma Moodle é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), fruto das TICs, 
que oferece diversos recursos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem, entre eles o 
Wiki. O Wiki do Moodle é utilizado um recurso colaborativo que auxilia grupos de pessoas 
envolvidas em tarefas e em objetivos comuns (ABEGG; BASTOS; MULLER, 2010). Dessa 
forma, o Wiki está fundamentado no princípio da liberdade para o compartilhamento e a para 
edição de informações, para a troca de ideias e também para a construção do conhecimento 
colaborativo (PRESTES et al, 2011).  

Sendo assim, surge o questionamento. “O Wiki tido como um recurso colaborativo, 
pode auxiliar na construção do conhecimento interdisciplinar em saúde?”. Este estudo teve 
como objetivo avaliar a utilização do recurso Wiki do Moodle no processo de ensino-
aprendizagem para a formação interdisciplinar em saúde. Para isso, foi criado um curso 
“Cuidado integral às pessoas com hipertensão arterial sistêmica, utilizando o ambiente virtual de 
aprendizagem”, que teve como atividade a construção de um texto colaborativo interdisciplinar 
por meio do recurso Wiki para solucionar um estudo de caso clínico de uma pessoa com 
hipertensão arterial sistêmica. 
 
Material e Métodos 
 
 Trata-se de uma pesquisa de abordagem avaliativa por meio da triangulação de 
métodos (DUARTE, 2009; MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005) realizada com encontros 
presenciais na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas e também pela 
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Plataforma Moodle a distância. Utilizando-se da amostragem probabilística aleatória 
simples, a amostra foi constituída por 20 participantes, sendo 14 graduandos e 6 
profissionais residentes em saúde da família, das áreas de conhecimento da enfermagem, 
da farmácia, da fisioterapia, da nutrição e da odontologia (BOLFARINE; BUSSAB, 2005).  
 A pesquisa foi realizada em três etapas. A primeira etapa os participantes 
realizaram uma ambientação na Plataforma Moodle que contou com o apoio de um 
técnico administrativo da universidade. Na segunda etapa, foi realizado um estudo de caso 
clínico pela construção de uma escrita de forma colaborativa por meio  do  recurso Wiki. 
Como terceira etapa, foi realizado um processo avaliativo formativo dos participantes, que 
consistiu compreender as dificuldades e as facilidades encontradas por eles na utilização 
do ambiente virtual de aprendizagem e na construção do texto colaborativo por meio do 
wiki. 

 A análise dos dados quantitativos se deu pela análise percentual das respostas 
encontradas. As informações registradas na avaliação formativa foram analisadas pela Análise 
de Conteúdo (MINAYO, 2000). Esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, de acordo com as Diretrizes e 
Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 1996), aprovado 
em 05 de maio de 2011, sob o protocolo no 010/2011. 
 
Resultados e Discussão 
 

A maioria dos participantes possui acesso à internet em suas residências e/ou na 
universidade. A média de horas de acesso diário foi de 2,8, DP + 1,15, variando de 1 a 4 horas. 
Em relação ao uso da internet, 17 responderam que a utilizam para atividades de trabalho e 
estudo e 3, para lazer. Esses dados vão ao encontro da pesquisa realizada por Arieira (2009). 
Segundo os quais 80% dos acadêmicos têm acesso ao computador/internet na residência. Esses 
resultados demonstram um potencial para uso da ensino a distância, pois um percentual 
significativo possui acesso aos equipamentos necessários, o que facilita a implantação da 
Educação a Distância – EaD. 

Os resultados mostram que 15 participantes conhecem a Plataforma Moodle e, entre as 
ferramentas, 16 afirmam conhecer o fórum e a biblioteca virtual, seguida pelo Wiki (12). 
Atualmente, a Plataforma Moodle tem sido introduzida nas escolas/universidades e conta com 
um centro de apoio aos processos educacionais a distância (ALVES; BARROS; OKADA, 
2009). 

A partir da leitura, da análise e da discussão do texto colaborativo Wiki elaborado por 
meio do estudo de caso, os participantes conseguiram identificar de forma colaborativa a 
maioria dos problemas/necessidades de saúde da pessoa hipertensa demonstrada no estudo de 
caso. Porém alguns problemas de saúde prioritários não foram levantados pelos participantes.  

No momento do encontro presencial, quando indagados sobre as dificuldades 
vivenciadas, 11 dos participantes responderam que não tiveram dificuldades para a participação 
no curso. Sete deles referiram dificuldades, principalmente em relação ao prazo estabelecido 
para a realização da atividade. Foram citadas, ainda, dificuldades em relação à navegação da 
Plataforma Moodle, à conexão e à construção do texto colaborativo do Wiki.  

Em contrapartida, quando questionados em relação às “facilidades”, 14 participantes 
relataram terem tido facilidades e disseram que o curso era autoexplicativo, interativo, detalhado 
e os ícones de fácil acesso. Em relação à construção do texto colaborativo por meio da 
ferramenta Wiki, a totalidade dos participantes relatou que a construção foi proveitosa e 
contribuiu para a formação multidisciplinar, conseguindo atingir o objetivo proposto. O recurso 
Wiki propicia a participação ativa dos alunos na produção do conhecimento sustentado pela 
colaboração diálogo-problematizadora (ABEGG, BASTOS, MULLER, 2010).  
 
Conclusão 
 
 Os resultados mostram que a maioria dos participantes possui recursos tecnológicos de 
informática (microcomputador, notebook e acesso à internet), como também participam das 
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redes sociais, o que facilita a implementação da educação a distância. A Plataforma Moodle e o 
recurso do Wiki, podem se constituir em importantes ferramentas tecnológicas para propiciar 
mudanças na formação interdisciplinar em saúde. O Wiki, disponível como um recurso da 
Plataforma Moodle, pode ser facilmente utilizado como uma estratégica de ensino-
aprendizagem na prática pedagógica, nos diferentes cursos de graduação da área da saúde. Mais 
que isso, esse recurso oportuniza aos alunos deixarem de ser meros reprodutores do 
conhecimento para se tornarem agentes da transformação, colaborando para a construção de 
sujeitos crítico-reflexivos, capazes de trabalhar em equipe, na perspectiva da 
interdisciplinaridade.  

Assim, este estudo aponta a possibilidade de incorporação das Tecnologia de 
Informação e Comunicação, no cotidiano da prática educacional do ensino superior, 
favorecendo a construção de uma rede social colaborativa, na realidade prática de docentes e 
discentes. 
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RESUMO  

Este artigo consiste em apresentar soluções simples, criativas e eficientes que visam à 
reutilização de equipamentos eletrônicos para a confecção de novos produtos sustentáveis. 
Com a inserção da TI Verde pode-se demonstrar a importância de fabricar e/ou produzir 
equipamentos e serviços pensando no meio ambiente, com pouco uso de substâncias de teor 
poluentes, que consomem menos energia elétrica. Por fim, foi possível constatar inúmeras 
práticas sustentáveis que podem ser desenvolvidas a partir de pequenas atitudes e iniciativas 
inovadoras para a fabricação de produtos artesanais provenientes de equipamentos 
eletrônicos. 

 

PALAVRAS-CHAVES: TI Verde, Meio Ambiente, Educação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os aumentos constantes e crescentes da população mundial faz com que as pressões 
sobre estes ecossistemas aumentem ainda mais. Inúmeros seres humanos, insaciáveis pelo 
consumismo, levam o ambiente até os limites da sua capacidade e recuperação. Cada vez mais 
empresas estão aderindo a uma nova maneira de trabalhar com a tecnologia, ou seja, de uma 
forma sustentável e consciente. 

 Oliveira (2000) afirma que a Tecnologia da Informação (TI) é considerada como um 
dos maiores campos de pesquisa desde o final do século. Assim como Rezende (2001) que 
considera a TI uma importante ferramenta na organização de empresas e instituições, passando a 
atuar como um parceiro estratégico. 

Com o propósito de obter melhorias significativas em todos os setores das empresas e 
trazer melhorias e benefícios a todos, surgem novas práticas tecnológicas sustentáveis 
oferecidas pela TI, dentre elas está à chamada TI Verde (Green Computing), que propõe uma 
nova maneira das empresas de todo o mundo a repensar o seu desenvolvimento de tal forma a 
torná-lo sustentável e consciente, trazendo benefícios para a empresa e também para o meio 
ambiente. 

A TI Verde precisa ser incorporada dentro das empresas para contribuir para 
preservação dos recursos ambientais, exercendo um consumo consciente de seus insumos e 
serviços, desenvolverem produtos com baixo consumo de energia, além das empresas se 
tornarem os principais responsáveis pelos resíduos gerados. (PEREIRA, 2009). 

Neste sentido, o presente artigo, tem como objetivo apresentar soluções eficientes 
quanto ao descarte consciente dos equipamentos eletrônicos, bem como, propor a reutilização de 
equipamentos eletrônicos para o uso de objetos de artesanatos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos exemplos simples, porém, eficientes 
em relação aos equipamentos computacionais que muitas das vezes não são utilizados por 
usuários e empresas e acabam se tornando sucatas e descartados em lixos comuns sem o mínimo 
de conscientização. Neste sentido, apresentaremos algumas possibilidades de transformações de 
práticas sustentáveis que podem ser desenvolvidas a partir de pequenas atitudes e iniciativas 
inovadoras para a fabricação de novos produtos provenientes de equipamentos eletrônicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 1 é possível identificar uma solução criativa e eficiente, em relação ao 
reaproveitamento das teclas de um teclado para a confecção de bolsas.  

 

Figura 1: Bolsa fabricada com teclas 

Fonte: http://reciclaedecora.com/reciclagem/bolsinhas-criadas-com-teclas-de-computador/ 

Já na figura 2 é possível verificar a utilização de placas de circuitos na confecção de 
colares. Sendo essa, uma forma eficiente de reutilizar as placas dos computadores que se 
tornariam prejudiciais ao ser humano, por conter Mercúrio, Cádmio, Chumbo etc. 

 

Figura 2: Colar fabricado a partir de placas 

Fonte: http://nanahaynearte.blogspot.com.br/ 

 

Já na figura 3 demonstramos a criação de um aquário proveniente de um monitor que 
seria descartado de forma incorreta em lixos comuns, misturando-se lixos orgânicos do dia a 
dia.  

http://reciclaedecora.com/reciclagem/bolsinhas-criadas-com-teclas-de-computador/
http://nanahaynearte.blogspot.com.br/
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Figura 3: Computador utilizado como aquário 

Fonte: http://style.greenvana.com/wp-content/uploads/2011/10/Macquarium7.jpg 

 

Soluções simples e de praticidade, úteis nos escritórios, escolas e universidades. O 
porta lápis se torna uma solução criativa e sustentável no que tange a reciclagem dos 
componentes encontrados nos teclados. Conforme apresentado na figura 4. 

 

Figura 4: Porta lápis de teclas 

Fonte: http://cursostecnicosjoaodecesaro.blogspot.com.br/2010/12/variedade-de-artesanato-
reciclagem.html 

Por fim, a figura 5 mostra de forma simples e divertida a utilização de teclas 
provenientes do teclado para fins de confecção de imã, podendo ser utilizados por diversas 
formas. 

 

Figura 5: Imãs de geladeira com teclas 

Fonte: http://www.oartesanato.com/417/imas-de-geladeira-com-teclas-de-computador 

Diante das evidências dos males que o lixo eletrônico proporciona ao meio ambiente é 
necessário ter ideias inovadoras para tentar reverter esse quadro crítico que se apresenta nos 
dias atuais. É preciso tentar amenizar as "pegadas" negativas deixadas pela evolução da 
tecnologia da informação com ideias sustentáveis e criativas, reduzindo assim grande parte 
desses materiais descartados nos lixões.  

http://style.greenvana.com/wp-content/uploads/2011/10/Macquarium7.jpg
http://cursostecnicosjoaodecesaro.blogspot.com.br/2010/12/variedade-de-artesanato-reciclagem.html
http://cursostecnicosjoaodecesaro.blogspot.com.br/2010/12/variedade-de-artesanato-reciclagem.html
http://www.oartesanato.com/417/imas-de-geladeira-com-teclas-de-computador


300 

 

É possível criar e fazer arte com o lixo eletrônico transformando em diversos tipos de 
objetos que podem enfeitar e deixar o ambiente da casa ou do trabalho mais ecológico, sendo 
essa uma das possíveis soluções que visam diminuir os problemas e a grande quantidade de 
lixo eletrônico acumulado diariamente.  

 

CONCLUSÕES 

As criações de novos objetos apresentados ao longo do artigo evidenciam que, com 
sabedoria e consciência a cerca da preservação do meio ambiente, é possível reduzir a 
quantidade de lixos eletrônicos despejados anualmente em nossa cidade, estado, país e no 
mundo. 

Sabe-se que o meio ambiente encontra-se em desequilíbrio em consequência de 
nossos hábitos consumistas em querer adquirir produtos de última geração, sem ao mínimo de 
preocupação com suas particularidades no quesito economia e sustentabilidade, logo a TI 
Verde e a conscientização se manifestam como uma resposta a essa adoção de novos 
costumes. Não é uma tarefa fácil e nem uma mudança que ocorrerá da noite para o dia. 
Contudo, a sustentabilidade e as boas práticas devem ser adotadas no dia a dia com simples 
mudanças de atitudes em prol de futuro melhor. 
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Resumo 

 

A finalidade de se ensinar sobre orientação sexual e/ou sexualidade no ensino médio é para 
que se explorem temas como a identidade de gênero, sexo seguro e diminuição do 
preconceito sobre a sexualidade. Primeiro os discentes do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas do Instituto Federal do Sul de Minas – Câmpus Muzambinho foram conhecer as 
turmas do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Salatiel de Almeida, 
localizada em Muzambinho, logo após foram efetuados seminários sobre sexualidade, onde ao 
final eles responderam questões sobre o que aprenderam. Depois de entregue o questionário 
efetuou-se comparações entre as perguntas na forma de gráficos. Após análises dos resultados 
obtiveram-se respostas positivas frente ao tema proposto. Isso indica que os alunos tem uma 
boa aceitação aos temas polêmicos no que concernem as diferenças sexuais e sabem se 
proteger em uma relação sexual. 

 

Palavra-chave: Sexualidade, Preconceito, Orientação. 

 

 Introdução 

O termo sexualidade surgiu no século XIX, marcando algo diferente do que apenas um 
remanejamento de vocabulário. O uso desta palavra é estabelecido em relação a outros 
fenômenos, como o desenvolvimento de campos de conhecimento diversos; a instauração de 
um conjunto de regras e de normas apoiadas em instituições religiosas, judiciárias, 
pedagógicas e médicas; mudanças no modo pelo qual os indivíduos são levados a dar sentido e 
valor a sua conduta, desejos, prazeres, sentimento, sensações e sonhos (FOUCAULT, 1998).  

A questão da educação sexual é sempre muito polêmica. Não é, todavia, uma abordagem 
nova, pois a educação sexual, no seu sentido mais profundo, não é uma mera questão técnica, 
mas sim uma questão social, estrutural, histórica. Todos nós como sujeitos constituídos 
socialmente estamos submetidos a um processo de enquadramento sexual que é 
determinado, em última instância, com as estruturas sociais (NUNES, 1987).  

A escola é então apontada como um importante instrumento para veicular informação sobre 
formas de evitar a gravidez e de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis, 

mailto:hjsantos123@gmail.com
mailto:claudiacan21@hotmail.com
mailto:gabrielalvarenga1991@hotmail.com
mailto:valdirene.costa@muz.ifsuldeminas.edu.br
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chegando-se a ponto de afirmar que quanto mais baixa a escolaridade, maior o índice de 
gravidez entre adolescentes (ALTMANN, 2001). 

A adolescência é a faixa etária de maior incidência das DST, aproximadamente 25% delas. 
Algumas pesquisas revelam resultados semelhantes aos da pesquisa nacional sobre 
demografia e saúde, em que os adolescentes iniciam as relações sexuais aproximadamente aos 
17 anos, e que alunos de escolas privadas entram na vida sexual mais tardiamente que aqueles 
de escolas públicas, supondo então a influência de fatores socioeconômicos e de escolaridade 
sobre a ocorrência dessas (MARTINS et al, 2006). 

 

Material e métodos 

Os discentes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Sul de 
Minas – Câmpus Muzambinho conheceram as turmas do terceiro ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual Professor Salatiel de Almeida que participaram das atividades relacionadas à 
Temática de Sexualidade. Na primeira aula foi realizada uma introdução geral sobre o Tema do 
projeto e abriu-se um espaço para os esclarecimentos das dúvidas iniciais surgidas. Após esse 
momento, os encontros se deram uma vez por semana, mais exatamente todas as quintas, 
durante o mês de Maio de 2015 . Os recursos utilizados foram o Datashow e quadro branco 
para especificar o tema, além de um questionário elaborado para verificação do aprendizado. 
Nos seminários salientaram-se as diversas vertentes sobre a sexualidade e preconceitos, 
abrindo espaços para possíveis comentários e questionamentos. 

 

Resultados e discussões 

Ao final da aplicação do questionário, os dados foram levantados e ao analisá-los, conforme 
(Tabela1), pode-se constatar que os alunos, na sua grande maioria, sabem se prevenir contra 
as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), onde o preservativo aparece com quase 98% 
como método preventivo, o que corrobora com a pesquisa efetuada por Oliveira et al. (2009), 
onde o mesmo método aparece com 98,8%. Quanto ao quesito, respeito à identidade de 
gêneros, os alunos ficaram divididos entre: 1) respeita, porém não concorda e; 2) não deve 
haver preconceito (Tabela 2). Em se tratando de métodos contraceptivos eles disseram que os 
adolescentes conhecem as formas contraceptivas, mas não são seguida (Tabela 3), daí a 
importância da escola, pois, segundo Altmann (2001) esta é então apontada como um 
importante instrumento para veicular informação sobre formas de evitar a gravidez e de se 
proteger de doenças sexualmente transmissíveis. 

 

Conclusão 

Os alunos tinham domínio de alguns temas trabalhados e outros foram novidades para eles. 
Nota-se que quando se falou das DSTs mostrando figuras, houve um certo repúdio, porém 
momentâneo. No que concerne  em ideologia de gênero pôde-se notar que ainda é um tema 
pouco discutido, o que gerou muitas dúvidas para eles. Gostaram da pesquisa executada, pois, 
aprenderam mais - visto que, essa é a única escola pública com ensino médio no municipio, 
onde se juntam alunos de várias escolas oriundos do Ensino Fundamental ll e nem sempre é 
abordado esse conteúdo- e solicitaram que efetuassemos mais vezes. 
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Tabela 1 - Maneiras de evitar as doenças sexualmente transmissíveis 

 

 

 
Tabela 2 – Sobre o preconceito à identidade de gênero 
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Tabela 3 – Motivos da gravidez na adolescência 
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Resumo 
A criação de novos dispositivos de comunicação móvel e o próprio fornecimento de serviços de 
telecomunicações alavancam a educação móvel. Este estudo busca identificar as demandas da 
utilização da aprendizagem ubíqua como inovação educacional de base tecnológica e como 
forma de refletir sobre seu uso e viabilidade na prática pedagógica. Para dar sustentação teórica 
ao nosso objeto de estudo nos apoiamos em Bulamarqui (2014), Saccol (2007), Santaella 
(2010), Weiser (1991), Carlos Marcelo (2013), Melo e Melo (2015), Pretto (2003), entre outros. 
A ubiquidade faz com que a computação e a educação movam-se para fora das estações de 
trabalho e computadores pessoais, tornando-se pervasiva em nossa vida cotidiana. Para além da 
discussão eminentemente técnica da ubiquidade, com focos na padronização de padrões de 
comunicação entre redes sem fio, na segurança, no design de aplicações, na infraestrutura, na 
ergonomia e entre outros parâmetros técnicos, deve-se estabelecer bases pedagógicas da 
aprendizagem móvel, considerando a influência de diferentes teorias de aprendizagem. 
Palavras-chaves: Inovação Educacional, u-learning, práticas educacionais 
 
Introdução  

Como repercussões dos avanços tecnológicos experimentados nas últimas décadas na 
área das telecomunicações surgem consequências sociais e culturais, que por sua vez refletem 
no âmbito educacional. A criação de novos dispositivos de comunicação móvel e o próprio 
fornecimento de serviços de telecomunicações alavancam a educação móvel - mobilidade global 
do aluno com independência de tipos de dispositivo e de ambiente computacional. No tocante 
aos serviços de telecomunicação, observamos uma crescente disponibilização de opções de 
conectividade de redes sem fio e o aumento das velocidades de transferência disponibilizadas. 

A aprendizagem móvel (mobile learning ou m-learning) permite que esta ocorra a 
qualquer hora e em qualquer lugar fazendo uso de dispositivos portáteis, usados num contexto 
de suporte à aprendizagem com mobilidade. Porém, apesar de prover mobilidade, ela não 
fornece uma aprendizagem capaz de considerar informações sensíveis ao contexto do estudante. 
Ao considerarmos as características da aprendizagem móvel e a capacidade de detectar as 
informações do contexto do estudante, a fim de fornecer conteúdo educacional de forma 
personalizada, surge o conceito de aprendizagem ubíqua (ubiquitous learning ou u-learning). O 
objetivo da aprendizagem ubíqua é fornecer, através de dispositivos computacionais 
interligados de forma quase imperceptível no ambiente, conteúdos educacionais sensíveis às 
características individuais de cada usuário, tal como atender às restrições próprias dos 
dispositivos móveis dos usuários, uma vez que os mesmos possuem recursos distintos e que 
inerentemente são limitados. Dessa forma, a u-Learning pode ser entendida como sendo a 
aprendizagem móvel que é realizada levando-se em consideração as características do contexto 
dos estudantes. 

O cenário inicial da aprendizagem ubíqua veio à tona com Mark Weiser (1991) quando 
idealizou a computação ubíqua, onde o computador deixa de ser usado como um dispositivo de 
propósito geral, passando a apresentar uma nova visão de sua funcionalidade, atendendo 
necessidades específicas de cada usuário. Todavia, como adverte Saccol (2007), as definições 
sobre cada um dos tipos de tecnologias de informação - móveis, sem fio e ubíquas - em geral 
ainda não são claras. Nessa direção, este estudo tem como objetivo identificar as demandas da 
utilização da aprendizagem ubíqua como inovação educacional de base tecnológica e como 
forma de refletir sobre seu uso e viabilidade na prática pedagógica.  
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Material e Métodos 
Para investigar o objetivo proposto, foi realizada uma revisão bibliográfica, a partir das 

contribuições dos seguintes autores: Bulamarqui (2014), o qual conceitua e discute o significado 
e aplicação do saber técnico; Saccol (2007), Santaella (2010) e Weiser (1991) os quais 
discorrem sobre o conceito de ubiquidade; Carlos Marcelo (2013), cujos estudos tratam acerca 
da inovação e pratica docente; e ainda, Melo e Melo (2015) e Pretto (2003) com a discussão 
sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs. 
 
Resultados e discussão 

Tomando por base a literatura específica da área de tecnologia para o ensino, 
identificamos que a computação está subjacente à vida humana. Os computadores enquanto 
instrumentos passam a ser naturalizados sob medida e embutidos em todos os locais e nos mais 
diferentes objetos da vida cotidiana. Essas tecnologias podem possibilitar diversas mudanças 
nas formas pelas quais as pessoas se comunicam, interagem e compartilham informações e 
conhecimento. A ubiquidade, nesse cenário, faz com que a computação e a educação escolar 
movam-se para fora das estações de trabalho e computadores pessoais e tornem-se pervasiva em 
nossa vida cotidiana. Portanto, a aprendizagem passa a estar ao alcance das pessoas e disponível 
diuturnamente, em tempo pleno. Esse trabalho contribui para disseminar e refletir acerca desse 
processo que, ao que parece, é irreversível. 

 
Conclusão 

Quando tratamos da aprendizagem ubíqua, como fator de inovação tecnológica 
educacional, devemos - para além da discussão eminentemente técnica da ubiquidade com focos 
em padrões de comunicação entre redes sem fio, na segurança, no design de aplicações, na 
infraestrutura, na ergonomia e entre outros parâmetros técnicos – estabelecer bases e, 
principalmente, protocolos didáticos-pedagógicos a respeito da aprendizagem móvel, 
considerando a influência de diferentes teorias de aprendizagem. Parece oportuno correlacionar 
estilos cognitivos com características funcionais dos dispositivos computacionais móveis, uma 
vez que os sistemas ou aplicações poderão ter usos e efeitos distintos que precisam ser 
estudados em profundidade. Deve-se, a priori, promover processos de aprendizagem abertos. 
Processos abertos significam processos espontâneos, assistemáticos e mesmo caóticos, 
atualizados ao sabor das circunstâncias e que pode ser uma alternativa estratégica e viável, ao 
nosso juízo, posto que o acesso à informação é livre, contínuo e ininterrupto. 

Por fim, consideramos pertinente buscar formas de avaliar adequadamente os resultados 
do uso da u-learning, uma vez que essa tecnologia aplicada à aprendizagem é relativamente 
recente e os resultados de pesquisas ainda pouco consistentes. Ratificamos isso ao constatar que 
raros são os estudos que propõem modelos e/ou proposições com base em dados empíricos. 
Defendemos que algo se torna uma inovação à medida que requer não apenas atenção, mas, o 
redimensionamento de conhecimentos disponíveis ou mesmo a criação de novas bases 
conceituais tanto no que concerne aos efeitos positivos para a promoção das aprendizagens 
(escolares ou de outra natureza) como em relação às suas potencialidades e fragilidades no 
processo educativo. 
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Resumo 
A análise dos impactos das novas tecnologias na educação é essencial para que possamos 
acompanhar as necessidades educacionais advindas do atual contexto (sociedade do século XXl) 
de forma a evoluir para um modelo de educação adequado ao mundo digital. Esse estudo tem 
por objetivo analisar o aporte das tecnologias como vetor de inovação educacional, buscando, 
distinguir tecnicismo pedagógico de inovação educacional de base tecnológica. Priorizamos 
alguns autores que têm estudos sobre essa temática: Bulamarqui (2014), Nuñez e Ramalho 
(2014), Carlos Marcelo (2013), Melo (2015) e Pretto (2003) entre outros. Entendemos que a 
adoção de práticas educacionais inovadoras, de base tecnológica, não seja identificada apenas 
com o uso de técnicas ou modelos instituídos. Essa adoção, no entanto, carece de incentivo, 
encorajamento e financiamento. Considera-se, ademais, a possibilidade de se lograr impacto 
tanto na formação inicial quanto continuada dos professores. Provocar uma ruptura a partir da 
instrumentalização das tecnologias é o que se espera como contribuição das TICs para 
ressignificar a maneira do professor pensar e agir face a uma prática educacional inovadora. 
Para tanto, essa ruptura deve ser capaz de ressignificar os saberes/conhecimentos e mobilizar as 
competências profissionais dos docentes comprometidas com a inovação e o avanço qualitativo 
do processo do ensino e das aprendizagens. 
Palavras-chaves: IEBT, Inovação, prática docente e formação de professores 
 
 
Introdução  

A atual era da informação vem cedendo lugar à era da inovação, um modelo de 
sociedade baseado em máquinas começa a dar lugar a um modelo baseado em bits e bytes, 
fragmentado, hipertextual e não linear. Nesse contexto, a análise dos impactos das novas 
tecnologias na educação é essencial para que possamos acompanhar as necessidades 
educacionais emergentes, de forma a evoluir para um modelo de educação adequado ao mundo 
digital.  

Uma tendência que vem se configurando nos últimos anos está vinculada às Inovações 
Educacionais Baseadas em Tecnologias – IEBTs. Entendemos por inovação educacional uma 
mudança dinâmica que tenha como objetivo agregar valor aos processos educacionais que 
promovam resultados mensuráveis (PEDRÓ, 2010). Quando analisamos especificamente as 
propostas de inovações educacionais, identificamos uma forte referência tecnicista que abrange 
desde a formação docente até as práticas pedagógicas desses docentes em sala de aula. Essa 
maneira de agir dos docentes nos leva a refletir sobre a limitada presença e uma contribuição 
real que promova o conhecimento e a adoção de práticas didático-pedagógicas inovadoras. Há 
uma tendência a se considerar a perspectiva da inovação apenas no seu patamar instrumental, 
não estando atrelada a uma real transformação refletida a partir de uma práxis.  

Neste estudo defendemos que o uso competente das tecnologias as tornam um vetor de 
inovação educacional. Para tanto, buscamos distinguir tecnicismo pedagógico de inovação 
educacional, ou seja, demonstrar que muitos professores têm escamoteado antigas práticas 
pedagógicas mecanicistas e baseadas na transmissão de conhecimentos, agora sob a égide de um 
novo instrumental tecnológico. Nosso propósito é o de destacar e defender que a utilização 
banalizada das novas tecnologias não se constitui em elemento determinante para a mudança na 
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prática docente inovadora. Nessa direção, realizamos um estudo bibliográfico, baseado em 
diversos autores que discutem a temática e que contribuem para a distinção entre os 
conhecimentos técnicos e a inovação educacional. 
Material e Métodos 
 Este estudo busca distinguir tecnicismo pedagógico de inovação educacional, com 
vistas a demonstrar que a inovação educacional envolve diversos elementos para além de uma 
prática instrumental, pautada em saberes/conhecimentos tecnicistas. Para tanto, foi realizada 
uma revisão bibliográfica a partir das contribuições de Bulamarqui (2014), o qual conceitua e 
discute o significado e aplicação do saber técnico; Nuñez e Ramalho (2014) e Perrenoud (2000) 
os quais discorrem sobre o conceito de competência, bem como sobre as competências 
necessárias aos professores no ato de ensinar; Carlos Marcelo (2013), cujos estudos tratam 
acerca da inovação e pratica docente; e ainda, Melo e Melo (2015) e Pretto (2003) que são 
referências no âmbito das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs aplicadas à 
educação. 
  
Resultados e discussão 

Tomando por princípio que a escola, lócus privilegiado de construção de conhecimento 
e, portanto, agência formadora, não é uma empresa de bens materiais e sim de bens simbólicos, 
usamos neste trabalho não uma concepção de competência vinculada às novas formas de 
produção, ao racionalismo técnico, onde competência se resume a habilidades. Assim, 
entendemos competência, a luz do que preceitua Ramalho e Nuñez (2004), como capacidade 
manifestada na ação, para fazer com saber, com consciência, responsabilidade, ética, que 
possibilita resolver com eficácia e eficiência situações-problemas da profissão. 

O saber ou o conhecimento técnico é apenas uma vertente que devemos considerar na 
discussão sobre a prática pedagógica. A técnica, ou melhor, a dimensão instrumental da ação 
docente, ganha relevância no contexto de uso das TICs no campo educacional: saber manusear 
tecnicamente um determinado aparato tecnológico é imprescindível para se elaborar estratégias 
pedagógicas com os usos das TICs (BULAMARQUI, 2014). Todavia, o saber técnico, por si só, 
não é sinônimo de mudança no processo de ensino. Deve-se aliá-lo a outros elementos da 
competência como atitudes, habilidades, valores, responsabilidades pelos resultados, orientados 
por uma ética compartilhada em prol de uma aprendizagem significativa. 

No presente estudo buscamos, a partir do olhar de diversos autores e de conceitos 
inerentes a prática educacional e tecnológica, chamar a atenção para a necessidade de se 
diferenciar o domínio de saberes/conhecimentos técnicos e instrumentais utilizados como aporte 
das tecnologias para a inovação educacional. Esse posicionamento pressupõe a superação de um 
modelo tecnicista, mecânico e transmissivo do conhecimento em prol de uma prática realmente 
dinâmica, criativa a perfilar o saber e o fazer do docente profissional inovador.  
 
Conclusão 

Um professor competente deve trabalhar de forma inovadora, possuir saberes e 
habilidades, ser responsável pelos resultados inerentes às suas atividades e ter atitude e valores 
orientados por uma ética compartilhada. Assumir a reflexão, a crítica e a pesquisa como atitudes 
que possibilitam ao professor participar na construção de sua profissão e no desenvolvimento da 
inovação educativa, norteia a formação de um profissional não só para compreender e explicar 
os processos educativos dos quais participa, como também para contribuir na transformação da 
realidade educacional no âmbito de seus projetos pessoais e coletivos (RAMALHO; NUÑEZ; 
GAUTHIER, 2004, p. 23). Advogamos, portanto, que a adoção de práticas educacionais 
inovadoras, de base tecnológica não seja apenas a implantação de técnicas ou modelos 
instituídos ou pré-formatados. Todavia, cremos que as IEBT devem ser, do ponto de vista 
macro, encorajadas e financiadas, mas, também, monitoradas, avaliadas e, finalmente, 
expandidas em larga escala. Já numa dimensão micro, os processos de formação de professores, 
seja inicial ou continuada devem promover uma ruptura com a instrumentalização das 
tecnologias e contribuir para orientar as atividades didático-pedagógicas pautadas na inovação. 
Esse é um passo considerável para gerar autonomia profissional, capaz de desenvolver e 
mobilizar as competências docentes para a realização de um processo de ensino e aprendizagens 
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significativos e em consonância com as demandas da sociedade digital na qual estamos 
inseridos. 
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Resumo 

O curto ciclo de vida de uma peça de vestuário ditado pela tendência da moda propicia o 
consumo acelerado de produtos que se tornam obsoletos num curto período de tempo, sendo 
muitas vezes descartados, em locais impróprios para o seu reaproveitamento, tais como lixões 
urbanos ou terrenos baldios. O descarte correto destes resíduos vem sendo amplamente estudado 
na tentativa de reduzir os impactos causados ao meio ambiente durante o processo produtivo e 
após o uso do produto. Uma peça de roupa possui diferentes matérias primas, cada qual com 
composições distintas e, torna um fator dificultador na hora de realizar sua reciclagem. À 
medida que acontece a conscientização ambiental dos consumidores a cadeia produtiva e de 
distribuição têxtil e confecção é pressionada a mudanças constantes no desenvolvimento do 
processo produtivo em busca de atender as exigências do mercado da moda dentro das 
perspectivas das legislações ambientais. Assim, o presente estudo descreve a importância da 
sustentabilidade dentro da cadeia produtiva de confecção ao utilizar matérias primas menos 
poluentes aliada a postura ambiental do profissional de Design no desenvolvimento de do 
vestuário.  

Palavras-chave: designer, moda, sustentabilidade. 

Introdução 
O desenvolvimento de peças do vestuário dentro dos conceitos ditados pelas tendências 

de moda que atendam aos padrões ambientais está diretamente relacionado com educação 
ambiental dos evolvidos no processo produtivo: consumidor, empresário e funcionários. O 
processo produtivo de uma peça do vestuário é iniciado no desejo do consumidor instigado 
pelas tendências de moda, e, estudado pelos profissionais de Design responsáveis pela criação 
de modelos que atendam o público alvo da empresa dentro das propostas ditadas pela pelas 
tendências.(GWILT, 2014). 

A cadeia produtiva e de distribuição têxtil e confecção é iniciada na produção de 
matérias primas. De acordo com dados do Relatório Fibra 2014, as empresas têxteis em 2013 
consumiram 92,3 milhões de toneladas de fibras, uma média mundial de 12,7 quilos por pessoa, 
tendo como maiores produtores de fibras os países asiáticos China e Vietnã. As fibras artificiais 
somaram 67% do mercado chegando a 60,3 milhões de toneladas, já as fibras naturais vêm 
sofrendo uma gradativa redução, registrando produção de 32 milhões de toneladas neste mesmo 
ano. 

A substituição das fibras naturais pelas fibras sintéticas vem acontecendo desde de1990. 
A decadência das fibras naturais e artificiais está diretamente associadas a capacidade produtiva, 
custo de produção e intempéries ligadas a agropecuária e ao meio ambiente. (BARBOSA, 
MARISA ZEFERINO, 2011). 

A produção de fibras independente de sua classificação causa impactos durante ou 
depois do processo produtivo. A fibra de algodão é uma das fibras naturais mais consumidas no 
mundo, porém seu cultivo convencional consome grandes quantidades de defensivos agrícolas. 
Dados SINDEG 2015, afirmam que a cultura de algodão no Brasil é responsável por 7,5% das 
vendas de defensivos agrícolas, ocupando o quarto lugar no ranking de consumo destes 
produtos. O uso de agrotóxicos de forma exagerada coloca em risco a saúde da fauna e flora da 
região e a saúde dos trabalhadores. 
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Todavia a produção de algodão orgânico vem se mostrando satisfatória e com 
mercado crescente. Produzido sem o uso de pesticidas, o cultivo do algodão agroecológico 
reduz os impactos ambientais e proporciona pontos positivo as questões sociais, além de 
contribuir significativamente com toda cadeia têxtil, evita a utilização de corante, reduz o 
consumo de água e o custo de produção, agregando valor ao produto final. "(SOUZA, 2000). 

Além do algodão orgânico, Salcedo (2015), cita como fonte alternativa para o 
algodão convencional, culturas de algodão que possuam certificados ambientais como: 
algodão de comércio justo, Algodão BCI, Algodão Made In Africa e o Algodão Reciclado e 
ainda propõe o cultivo de fibras naturais de menor impacto como a urtiga, o cânhamo,o linho 
e a juta por possuírem  propriedades têxteis semelhantes a fibra do algodão.  

Quanto as fibras sintéticas, as mais consumidas mundialmente são as fibras de 
poliéster e viscose. As fibras de poliéster convencional são provenientes do petróleo, recurso 
natural não renovável, seu processo produtivo envolve o uso intenso de materiais químicos, 
água e energia, além disso, a propriedade da fibra de poliéster não favorece a degradação 
natural, no entanto é uma das fibras com menor custo de produção, isso faz com que seja a 
fibra mais consumida mundialmente. (ROMERO et al,1995). 

Grandes investimentos vêm sendo feito pela indústria têxtil na tentativa de equiparar 
as propriedades das fibras sintéticas às fibras naturais, resultado destes estudos é o 
desenvolvimento de fibras sintéticas denominadas biopolímeros, criadas a partir do milho, 
cana de açúcar ou óleo rícino. Outra proposta interessante é o poliéster reciclado, feito de 
tecidos 100% poliéster e de garrafas plásticas. (SALCEDO, 2015)  

Diante o exposto, o papel do profissional da moda é buscar por conhecimentos 
capazes de elevar o nível de criatividade para contornar o impasse em produzir "moda 
ecológica" por um preço competitivo e desenvolver produtos com olhar crítico aos 
acontecimentos ambientais contemporâneos. Isso exige que o mesmo conheça e avalie todo 
ciclo de vida de uma peça do vestuário, incluindo o pós consumo.  

O setor de criação ocupa o topo da cadeia na indústria de confecção, todos os demais 
setores são dependentes das idéias desenvolvidas pelo designer, dessa forma a identidade da 
empresa está diretamente relacionada a capacidade criativa deste profissional. A partir do 
desenho de um croqui é possível definir o tipo de tecido a ser usado, as formas e contornos 
da modelagem e a vida útil do vestuário segundo as tendências de moda (ARAÚJO, 1996) 

Assim, o presente estudo tem como objetivo demonstrar através de revisão 
bibliográfica a importância da sustentabilidade na cadeia produtiva de confecção levantando 
pontos positivos e negativos observados pelo profissional do setor de criação da indústria 
confeccionista ao optar por desenvolver peças do vestuário utilizando tecidos produzidos a 
partir de fibras têxteis de menor impacto ambiental 

 
Material e método 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, de caráter descritivo, exploratório por 
meio de pesquisas em bases de dados, coletados através da pesquisa documental e eletrônica. 

O período pesquisado tem seu início no ano de 2014 até maio de 2015 e reúne 
publicações desde de 1995 que relatam problemas ambientais provocados por fibras produzidas 
de forma convencional e apontam fibras de menor impacto como alternativas para indústria 
têxtil e apontam o profissional de Designer como parte importante para o desenvolvimento de 
produtos que busque conciliar sustentabilidade ambiental e empresarial da indústria 
confeccionista. Os bancos de dados utilizados para a busca foram: EMBRAPA, ABRAFAS, 
CONAB, SINDEG, Scielo e SCIENCEDIRECT. No intuito de ampliar a abrangência da 
pesquisa e obter dados atuais foram consultados anais da CAPES, e eventos científicos que 
focam o tema de moda e sustentabilidade. As palavras-chaves utilizadas para a busca dos artigos 
foram (resíduos sólidos têxteis, indústria de confecção, fibras têxteis, fibras têxteis ecológicas). 
Também foram consultadas legislações e normas ISO que tratam sobre os termos legais deste 
assunto.  

 
Resultados e discussão. 
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Segundo as bibliografias pesquisadas o processo de sustentabilidade dentro da 
indústria confeccionista tem como principal agente o profissional do Design de moda já que o 
mesmo é responsável pelo desenvolvimento do conceito, pesquisa de mercado e tendências, 
concepção da coleção, pesquisa para a seleção de tecidos e processos têxteis. (GWILT, 2015). 

Salcedo, 2014 aponta o desenvolvimento de peças que permaneçam atual perante as 
tendências de moda ou que possam ser transformadas em novas peças roupa sem perder o 
conceito inicial, atitudes como estas prolongariam a vida útil da peça do vestuário e evitaria 
seu descarte precoce em lixões.  

Já o desenvolvimento de modelagens que busque a economia de tecido através de 
formas retas, depende exclusivamente da idéia exposta em desenhos pelo design de moda, 
assim como a escolha por tecidos de composição pura, capazes de viabilizar a reciclagem total 
dos resíduos gerados no processo produtivo e após ser descartado pelo consumidor. 

Atualmente as tecnologias de reciclagem de ciclo fechado dependem da separação dos 
resíduo têxteis por composição e embora já haja estudos neste sentido a reciclagem de ciclo 
fechado para resíduos têxteis de composição mista ainda necessita  de dos avanços 
tecnológicos para atender a demanda de mercado.uma vez que a maioria dos tecidos usados na 
indústria confeccionista é de composição mista. 
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RESUMO 
 
A educação ambiental executada através de projetos é uma metodologia eficiente no incentivo da 
conscientização dos alunos para os problemas ambientais, sociais, integração e interação na comunidade 
como pessoas críticas, ativas e dispostas a solucionar problemas do cotidiano. A escola, em parceria com 
a família e educadores, deve estar preparada para aturar como mediador do conhecimento ambiental e 
transmissores de valores sociais. O presente estudo buscou incentivar a conscientização da importância 
da preservação ambiental, tanto no contexto natural, quanto no social, através da recuperação de um 
jardim e do pátio recreativo de uma escola pública de Muzambinho, Minas Gerais. As atividades foram 
divididas em aulas práticas e teóricas. A metodologia apresentada foi eficiente, demonstrando na prática o 
desafio em manter um espaço físico agradável, despertando a conscientização ambiental nos alunos 
participantes, onde os mesmos se sentiram pertencentes ao local, despertando atitudes de proteção e 
cuidado do meio ambiente escolar.  
PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente, conscientização, prática pedagógica. 

INTRODUÇÃO 
Atualmente, cada vez mais as crianças têm seu espaço reduzido, praças e ruas 

antes utilizadas para brincar ficam vazias com a insegurança e o aprendizado do viver 
coletivo está cada vez mais restrito (MIRANDA; GOMES, 2002). A escola em parceria 
com a família tem a responsabilidade de trabalhar para ampliar experiências sócio-
culturais e promover um senso crítico como cidadão. Após a vivência espacial nos 
ambientes familiares, a escola é o primeiro espaço que insere a criança numa 
experiência coletiva, assumindo um importante papel no desenvolvimento de sua 
socialização, o qual faz parte da construção do conhecimento da criança, incluindo 
além das relações interpessoais, uma interação com o próprio ambiente construído 
(AZEVEDO, 2002).  

Valores como conviver em grupo, a partilha e aceitar opiniões diferentes, 
certamente não são aprendidos apenas ouvindo discursos acadêmicos dentro de uma 
sala de aula (MIRANDA; GOMES, 2002).  

Uma das tarefas mais importantes, da escola embora difícil de ser efetivada, é 
preparar tanto alunos como professores e pais para viverem e superarem as 
dificuldades em um mundo de mudanças rápidas e de conflitos interpessoais, 
contribuindo para o processo de desenvolvimento do indivíduo (DESSEN; POLONIA, 
2007). A educação ambiental (EA) envolve a construção de valores sociais, 
conhecimentos, habilidades e competências vinculadas à conservação e 
comprometimento com problemas futuros. Essa visão educacional deve estar atrelada 
a situações pedagógicas, onde alunos, professores e comunidade sejam capazes de 
tecer relações culturais e históricas com o a biodiversidade a sua volta (PHILIPPI 
JUNIOR E PELICIONE,2002). 

É comum ao entrar nas escolas se deparar com vandalismo nas paredes, 
carteiras, pátios e demais dependências escolares. Em uma pesquisa realizada por 
Felippe, Raymundo, Kuhnen em 2012, foi observado que 92% dos alunos riscaram 
carteiras ou cadeiras, e 77,1% jogam lixo no chão, os resultados também indicaram 
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uma diferença estatisticamente significativa entre sexos no que diz respeito à 
depredação os meninos praticam mais tal ato. Esse fato desperta a necessidade de 
uma intervenção, através de educação ambiental. Um espaço físico colorido, bem 
cuidado, promove relações interpessoais através de brincadeiras, proporcionando 
bem-estar e prazer ao aluno.     

O presente estudo evidenciou trabalhar na recuperação do jardim e 
revitalização do pátio recreativo, através do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação a docência), incentivando por meio da educação ambiental, a 
conscientização da importância da preservação ambiental, tanto no contexto natural, 
quanto no social. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

O presente trabalho foi realizado em uma escola estadual de Muzambinho - 
MG, durante o segundo semestre de 2014, com alunos de 8º ano do ensino 
fundamental, através PIBID. 

Foi realizado diagnóstico do ambiente escolar por meio de uma análise 
detalhada, averiguando as condições apresentadas, para um efetivo planejamento das 
aulas teóricas e práticas.  

As etapas da reforma do jardim e pátio consistiram em aulas teóricas 
preparatórias e separação dos grupos; Limpeza e preparo do solo; Plantio das mudas 
(cedidas gentilmente pelo Setor de Jardinagem do IFSULDEMINAS- Câmpus 
Muzambinho); Restauração dos desenhos do pátio e criação de novos desenhos; 
Manutenção do jardim e pátio.  

Intercalando com as atividades práticas, aulas teóricas foram ministradas, 
abordando a fauna e microfauna existente no local, assim como espécies florísticas, a 
importância do preparo do solo e uso de adubos orgânicos, compostagem, ciclo 
biológico e cadeia alimentar. Durante os trabalhos de revitalização do pátio, aulas 
teóricas sobre respeito, economia de água e recursos, cidadania também foram 
abordados. 

Ao final do projeto, foi realizada uma retrospectiva das atividades realizadas, 
conteúdos abordados, debates relacionados às temáticas trabalhadas e testes de 
fixação do conteúdo. 

 
RESULTADOS E DISCUSÃO 

A metodologia apresentada foi eficiente para a percepção dos alunos de que o 
meio ambiente não está relacionado apenas no contexto naturalista, onde envolve a 
fauna e a flora, mas que o meio ambiente também é representado pelas cidades, ruas, 
praças, escolas, casas e todos os lugares em que o homem está inserido e 
consequentemente modificando. O espaço físico da escola corrobora com os dados 
obtidos por Felippe, Raymundo, Kuhnen em 2012, onde as paredes, carteiras, 
cadeiras, portas e demais dependências são rabiscadas e ou quebradas. Esses atos 
de vandalismo se tornam comum no dia a dia dos discentes, que acostumam com o 
aspecto físico em que passam a maior parte do seu dia. Porém, ao mostrar para os 
alunos que é possível um local mais agradável, prazeroso e receptível para passar o 
seu dia e que eles são capazes de melhorá-lo, os discentes se mostraram 
preocupados em cuidar do jardim e do pátio (Figura 1) e relutantes quanto à postura 
dos demais alunos da escola, confeccionaram cartazes para que os demais não 
destruíssem o jardim e as novas pinturas. 

Observou-se também, uma interação aluno-aluno, com os novos jogos 
pintados no pátio, resgatando a relação interpessoal dos mesmos e a cultura de 
brincadeiras popular, que vêm se perdendo (Figura 1).  

Houve também grande assimilação do conteúdo proposto, que pôde ser 
evidenciado através de relatórios e da participação dos alunos (Figura 2). 
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CONCLUSÃO 
A educação ambiental, utilizada para integração do aluno com seu meio 

ambiente, precisa ser trabalhada constantemente. A metodologia apresentada foi 
eficiente para despertar nos discentes a sua inserção e participação no meio ambiente 
e que a melhoria do mesmo depende deles também.   
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 Figura 1: Atividades desenvolvidas durante o projeto. 
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Resumo: 
Frequentemente discutimos o impacto da mídia na vida das pessoas e certamente a educação tem um importante 
papel na medida em que promove reflexões sobre o tema. O presente estudo averiguou as notícias veiculadas em 
um telejornal esportivo diário, buscando entender características de suas notícias e possíveis reflexões sobre o 
papel da Educação Física escolar diante disso. Foram analisados 12 programas categorizando as matérias. Os 
resultados apontam que o futebol é a modalidade esportiva que mais aparece no programa com 78,85% do total. 
Com relação ao gênero encontramos que 98% das matérias apresentadas são referentes ao gênero masculino. Em 
relação aos profissionais da Educação física encontramos que somente 2% das matérias têm participação direta do 
profissional. Após o término da pesquisa concluímos que o futebol masculino é a modalidade esportiva com maior 
representação no programa estudado e que existe pouquíssima participação de profissionais de Educação Física nas 
matérias. Esses dados reforçam, de acordo com Betti (2006), a monocultura esportiva e a prevalência da forma em 
relação ao conteúdo e explicitam a necessidade do professor de Educação Física discutir com seus alunos o que é 
veiculado na mídia. 

Palavras Chaves: Mídia; Esporte; Educação Física; 
 
Introdução: Frequentemente debatemos o impacto que a mídia, em especial a televisão, 
exerce sobre a vida das pessoas. O esporte é um fenômeno mundial inserido na vida de 
diversas pessoas e ocupa grande espaço na mídia. Diversas pessoas vivenciam o esporte, seja 
assistindo, participando, atuando profissionalmente ou discutindo e esse fenômeno é 
alimentado através da mídia. Este estudo averiguou as notícias veiculadas ao telejornal 
esportivo Globo Esporte, buscando entender as características de suas notícias e possíveis 
reflexões sobre o papel da Educação Física escolar diante disso. 
O programa Globo Esporte teve sua estreia em 1978 na TV GLOBO, cobrindo a matéria sobre a 
final do Campeonato Brasileiro daquele ano. A partir daí o programa então começou a ser 
apresentado semanalmente com o grande sucesso, e ao passar do tempo diariamente. Em seu 
cartel de esportes para passar dentro do programa temos modalidades como: Automobilismo, 
Atletismo, Futebol, Vôlei, Basquete e Natação.  
O mesmo tem sua sede em 10 capitais brasileiras para passar o programa enfatizando os times 
locais, os demais estados onde não tem o programa local recebe a transmissão do Rio de 
Janeiro, que é a transmissão principal. 
 
Material e Métodos:  A presente pesquisa analisou 2 semanas do Globo Esporte da região de 
São Paulo, que dará um total de 12 programas (pois o programa não é exibido aos domingos), 
foi analisado do dia 19 á 31 de maio de 2014. Foi criada uma tabela para categorizar as 
matérias, dando ênfase para ser melhor compreendido o que o programa tem como seu 
objetivo, e o ver também como a mídia mostra os profissionais que atuam na área a 
participação de professores de Educação Física no cenário midiático esportivo, com os 
seguintes indicadores: Modalidade, Gênero e Participação dos profissionais da Área. 
 

Resultados e Discussões: O programa vai ao ar de segunda á sábado no horário do 
almoço (12:30), com média de 21 minutos por programa sem contabilizar o tempo dos 
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comerciais, Em seu cartel de esportes para passar dentro do programa temos modalidades 
como: Automobilismo, Atletismo, Futebol, Vôlei, Basquete e Natação. 

No indicador modalidade esportiva podemos observar o gráfico que temos apenas 7 
tipos de matérias sendo 6 delas sobre esporte e 1 sobre matérias da própria emissora de 
televisão Globo, programação da mesma e sobre apresentadores do programa Globo Esporte. 
A modalidade de porcentagem exuberante no programa é o futebol com 79% das matérias 
apresentadas, em segundo o vôlei com 8%, depois abaixo das demais totalizando 13% vem os 
esportes como: Fórmula 1, Tênis, MMA (UFC), Basquete e as matérias globais. A aparência do 
professor de educação física nas matérias do Globo Esporte. Se ‘’Sim, diretamente’’ ele aprece 
na matéria e das entrevistas (2%), se ‘’Sim, indiretamente ele é citado na matéria por alguém 
que está falando (12%) e se ‘’Não’’ ele realmente não aparece, não é citado também (84%). A 
discussão de gênero nesse indicador, seria de qual cunho era o intuito da matéria, não apenas 
se envolvia mulheres ou não, mas sim, o esporte que estava por trás sendo tratado. Pois, 
houve duas matérias onde o foco era uma mulher, mais que se tratava de futebol masculino. 
98% das matérias era de gênero masculino e 2% de gênero feminino.  

Assim discutimos o porque o futebol é o assunto mais tratado nas rodas de conversa, nossos 
alunos dentro das escolas, diariamente são bombardeados com entrevistas e programas, a 
grande mídia produz um enorme volume de informações sobre o futebol, o tanto necessário 
para que ele seja o principal tema do programa. Deparamos com uma porcentagem de 98% 
das modalidades apresentadas de cunho o gênero masculino, sendo que o público feminino 
fica quase que ausente da programação esportiva. Destacamos que o profissional de Educação 
Física e a área como um todo é praticamente invisível dentro da mídia esportiva, que 
influencia de forma direta o pensamento da massa da população. Dessa forma acredita-se que 
é de extrema importância que o professor de Educação Física promova reflexões e debates 
com seus alunos sobre o tema, possibilitando que estes possam conhecer diferentes 
possibilidades além das apresentadas pelos telejornais esportivos. 
 
Conclusão: O futebol é o esporte mais veiculado afirmando ainda mais a cultura do nosso país 
voltado apenas ao mesmo. Vemos também a invisibilidade que a atuação do professor de 
educação física aparece no cenário midiático esportivo não mostrando quase nunca suas 
aparições. O mesmo vale para a presença da mulher, que não é nada valorizada e não aparece. 
Sabe-se que em muitos momentos a Educação Física Escolar reforça a imagem do futebol 
masculino no nosso país, percebe-se que em diversas aulas os alunos, principalmente os 
meninos, tomem um papel de protagonismo praticando apenas o futebol, sendo praticamente 
inexistente o debate sobre a influência que a mídia nos pensamentos desses alunos, suas 
visões estereotipadas, sobre esporte, gênero e também sobre o profissional da Educação 
Física. Esses dados reforçam, de acordo com Betti (2006), a monocultura esportiva e a 
prevalência da forma em relação ao conteúdo e explicitam a necessidade do professor de 
Educação Física discutir com seus alunos o que é veiculado na mídia. 
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FIGURA 1. MODALIDADES ESPORTIVAS VEICULADAS NAS MATÉRIAS 

 

FIGURA 2. GÊNERO DAS MODALIDADES VEICULADAS NAS MATÉRIAS 

 

TABELA 3. PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA NAS MATÉRIAS 
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RESUMO  

Os conteúdos curriculares e metodologias de ensino e aprendizagem, nas quais são utilizados variados 
recursos advindos das novas tecnologias, são hoje aparatos usados nas instituições públicas de ensino, 
no setor privado e nas organizações militares. Com isso, o surgimento de novos recursos de interação, 
colaboração e realidade virtual, emergindo nas instituições de ensino, aponta para uma realidade com 
novos paradigmas. Nesta linha, o objetivo deste trabalho é divulgar alguns fatores de sucesso na 
metodologia e mediação adotada em prol de um ensino de qualidade no Exército Brasileiro em parte de 
sua atuação educacional no Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais do Exército Brasileiro – 
CHQAO. Conclui-se que o sistema de Educação a Distância adotado pelo Exército Brasileiro é apropriado 
e atende aos propósitos da corporação tornando-o assim eficiente. O modelo funciona, a legislação 
legitima e as tecnologias tornam possível sua aplicação.  

 

PALAVRAS-CHAVES: TIC, EAD, WEB 2.0 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Novos modelos educacionais estão surgindo e viabilizando a habilitação do 
oficialato com os recursos da WEB 2.0 por meio da Educação a Distância no Exercito 
Brasileiro. Para Martins & Reis (2008) essa inovação tecnológica vem exigindo do 
professor-tutor e estudante maiores habilidades para a produção de novos saberes, 
redescobrindo e reconstruindo seu próprio saber. 

As ferramentas da Web 2.0 e a usabilidade do AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem) transformaram o ambiente de aprendizagem, fazendo dele um local 
atraente, com vários materiais didáticos, que facilitam o entendimento do aluno, 
informações de acessibilidade amigável resultando em uma comunicação rápida, 
interação, colaboração, responsabilidade, autonomia, organização e troca de 
conhecimento entre todos os envolvidos no ambiente de aprendizado. 

No processo dessa relação pedagógica, há uma aproximação entre o aluno e 
professor, considerado o uso da WEB 2.0 no AVA como instrumento de mediação 
pedagógica, baseada no processo dessa mediação, o professor enfatiza a construção 
do conhecimento como uma interação mediada por diferentes relações e por outros 
sujeitos, que segundo Moran (2003) “com a educação online os papeis do professor se 
multiplicam, diferenciam-se e completam-se, exigindo uma grande capacidade de 
adaptação à criatividade diante de novas situações, propostas e atividades”. 
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O principal objetivo deste artigo é divulgar alguns fatores de sucesso na 
metodologia e mediação adotada em prol de um ensino de qualidade no Exército 
Brasileiro em parte de sua atuação educacional no Curso de Habilitação ao Quadro 
Auxiliar de Oficiais do Exército Brasileiro – CHQAO.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

A missão do CHQAO é habilitar os subtenentes à promoção ao posto de 2° 
Tenente do Exército Brasileiro visando ocupação de cargos e o desempenho das 
funções previstas para o Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), inerentes ao 
assessoramento nas áreas de pessoal, de finanças e de logística nas Organizações 
Militares (OM) (ESIE, 2015). 

O Curso foi estruturado em 11 disciplinas com duração de 600 horas na fase à 
distância perfazendo em 32 semanas, 600 horas na fase de Atividades do Estágio de 
Aprendizagem por volta de 15 semanas e 400 horas na fase de Estágio 
Supervisionado em 10 semanas. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A conduta disciplinar se constitui em uma particularidade importante 
encontrada no cursista militar, que representa grande aliada nos estudos EaD e 
contribui como elemento facilitador no processo de ensino e aprendizagem. Conforme 
o Gráfico 1, percebe-se que os alunos, durante a disciplina, procuram manter uma 
frequência regular de acesso no ambiente virtual de aprendizagem. Constata-se, 
portanto, que os alunos estão cientes de uma das principais características do ensino 
EaD: acesso regular ao AVA. Formiga13 (2013) sinaliza que o aluno “precisa ficar 
atento ao calendário acadêmico, às datas ali pré-estabelecidas, observar o início e o 
término de cada um dos componentes curriculares e acompanhar essas datas para 
cumprir as atividades e não perder os prazos para o envio dos trabalhos”. 

 

 

Gráfico 1: Acesso CHQAO 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

                                                           
13 Disponível em: http://ead.ifpb.edu.br/site/noticia/98. Acessado em: 12/06/2015 

http://ead.ifpb.edu.br/site/noticia/98
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Outras características importantes nesse público específico são a 
determinação e o treinamento diário recebido, visando à criação de estratégias 
capazes de superar as diversidades que porventura possam surgir. Na utilização dos 
processos colaborativos encontrados em um ambiente de sala de aula permeado de 
flexibilidade e possibilidades, esse aluno militar consegue autonomia nos estudos. 
Para Lima et al (2010, p.4) e outros, na EaD “o aluno precisa ser incentivado a 
desenvolver sua autonomia para garantir a condução e efetivação de sua 
aprendizagem, haja vista que não dispõe do acompanhamento docente presencial e 
direto para realizar seus estudos”. No Ambiente Virtual de Aprendizagem do Exército, 
tal prática está associada à participação ativa e às diversas mensagens trocadas entre 
tutores x alunos e alunos x tutores.  

O militar cursista possui conduta disciplinar em alto nível que se constitui em 
importante particularidade e se torna também uma grande aliada nos estudos EaD, 
contribuindo como elemento facilitador no processo de ensino e aprendizagem.  

Durante a disciplina GTI (ofertada entre os meses de maio a junho de 2014), 
por exemplo, os cursistas mantiveram uma frequência regular no ambiente virtual, 
perfazendo, neste caso, um total de aproximadamente 36.84 acessos por usuário com 
base nos 1.480 alunos matriculados. 

Outras características também importantes nesse público específico são a 
determinação e o treinamento diário recebido, visando à criação de estratégias 
capazes de superar as diversidades que porventura possam surgir. Na utilização dos 
processos colaborativos encontrados na sala de aula virtual do Exército, Figura 1, é 
possível notar um ambiente permeado de flexibilidade e possibilidades. Logo, esse 
aluno militar consegue autonomia nos estudos. 

 
 

 
Figura 1: AVA - CHQAO 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Educação a distância (EaD) adotado pelo Exercito Brasileiro possibilitou uma 
participação ativa dos alunos-militares, assim como, a assiduidade e 
comprometimento com a aprendizagem, nessa modalidade de ensino, favorecendo 
uma formação mesmo os alunos estando em missão. 

 

CONCLUSÕES 
 

O sistema de Educação a Distância adotado pelo Exército Brasileiro é 
apropriado e atende aos propósitos da corporação tornando-o assim eficiente. O 
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modelo funciona, a legislação legitima e as tecnologias tornam possível sua aplicação. 
Mesmo a EaD sendo embrionária em nosso, país comparando com outros países mais 
desenvolvidos, dados de diversas instituições de ensino comprovam sua qualidade e 
apontam um futuro promissor da modalidade. 
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Resumo 

O estudo propõe-se a analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, consequentemente, os 
Temas Transversais para fins de desenvolver um trabalho que aborde o tema Sexualidade para alunos do 
terceiro ano do Ensino Médio. É necessária a conscientização a respeito das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – DST’s, pois, como aponta os resultados da pesquisa, apesar dos pais conversarem com 
seus filhos sobre esse tema, acredita-se que a escola também exerce papel relevante na formação de 
seus alunos ao tratar desse assunto. Foram realizadas apresentações orais elucidando a educação 
sexual por meio de slides. No final das exibições, as dúvidas dos estudantes eram sanadas. Como 
instrumento de avaliação, foi elaborado um pequeno questionário com 10 (dez) questões. O projeto de 
extensão, como um todo, foi de grande valia para todos os envolvidos por se possível observar que a 
educação sexual ainda é um tabu no meio escolar. 

Palavras chave: Sexualidade; Escola Pública; Temas transversais. 
Introdução 

De acordo com Azevedo e Abdo (2006), sabe-se que a sexualidade tomou 
força no decorrer da história e, hoje, é cada vez mais frequente este tema entre pais e 
filhos. Visto que a falta de conhecimento do tema favorece a aquisição das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis – DST’s, também é verídico que a escola assume papel 
importante nas informações relacionadas com a temática e, sobretudo na 
disseminação das práticas contraceptivas e na educação sexual. 

Dessa maneira, para Altmann (2001), a sexualidade é o que há de mais íntimo 
nos indivíduos e aquilo que os reúne globalmente como espécie humana. Está 
inserida entre as “disciplinas do corpo” e atua na “regulação das populações”. A 
sexualidade é um “negócio de Estado”, tema de interesse público, pois a conduta 
sexual da população diz respeito à saúde pública, à natalidade, à vitalidade das 
descendências e da espécie, o que, por sua vez, está relacionado à produção de 
riquezas, à capacidade de trabalho, ao povoamento e à força de uma sociedade. A 
sexualidade, portanto, é uma via de acesso tanto a aspectos privados quando 
públicos. Ela suscita mecanismos heterogêneos de controle que se complementam, 
instituindo o indivíduo e a população como objetos de poder e saber. 

Estudos revelam que os jovens possuem conhecimentos sobre o contágio das 
DST, como por exemplo, adquiri-las por sexo genital, oral, anal, pelo uso de drogas 
injetáveis compartilhando seringas e verticalmente, ou seja, da mãe para o filho, 
contudo o mesmo diz que o jovem não tem informações consistentes sobre o 
desenvolvimento e a saúde sexual, além da prevenção das DST (ROMERO et al, 
2007). 

“O melhor método anticoncepcional para as adolescentes é a escola: quanto 
maior a escolaridade, menor a fecundidade e maior a prevenção contra doenças 
sexualmente transmissíveis” (DIMENSTEIN, 1999. p. 4). 

A finalidade de se ensinar sobre orientação sexual e/ou sexualidade no ensino 
médio é para que a escola tenha um papel de formar jovens que respeitem as 
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diferenças e saibam conviver com as mesmas. Que tenham consciência da maneira 
correta de se relacionar sexualmente e amorosamente com outras pessoas. Além 
disso, visa diminuir a postura preconceituosa da sociedade atual seja na discussão da 
identidade de gêneros sexuais, ou qualquer outro tipo de preconceito. 

 
Material e Métodos 

Durante os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2015, nove discentes do 5º 
período de Licenciatura em Ciências Biológicas – IFSULDEMINAS - Câmpus 
Muzambinho, trabalharam o tema “Educação Sexual¨ com alunos do 3° ano do ensino 
médio da Escola Estadual Professor Salatiel de Almeida, também em Muzambinho.  

Foram realizadas apresentações orais elucidando a educação sexual, por meio 
de slides, onde no final das exibições, as dúvidas dos estudantes eram sanadas. 

Como instrumento de avaliação, foi elaborado um pequeno questionário com 
10 questões, alternando entre qualitativas e teóricas, sobre todos os temas 
transversais debatidos em aula, com intuito de verificar se os temas abordados foram 
satisfatoriamente esclarecidos. 

 
Resultados e Discussão 

Analisado o questionário, foi possível verificar o grau de entendimento dos 
alunos sobre o tema sexualidade. Um dado intrigante obtido, segundo os alunos, 
somente 14,43% acreditam que a AIDS é uma DST. Surpreendentemente, a maioria, 
53% (tabela 1), conversa com a família sobre sexo abertamente, tal dado é reafirmado 
por Azevedo e Abdo (2006), que ressalta que o tema sexualidade é cada vez mais 
frequente entre pais e filhos. 56,70% relataram que não são sexualmente ativos, 
contra 42,27% sexualmente ativos (tabela 2), dados que corroboram com Martins et al 
(2006), que relata que os adolescentes iniciam as relações sexuais aproximadamente 
aos 17 anos, idade na qual os alunos do terceiro ano do ensino médio participantes da 
pesquisa se enquadram. Outro dado preocupante é que quase 32% disseram que o 
tema sexualidade não foi abordado completamente durante os anos escolares 
obrigatórios, elucidando assim, a real importância da intervenção dos graduandos. 

 
Conclusão 

O projeto revelou dados importantes para todos os envolvidos, sem contar a 
experiência que os discentes tiveram ao estabelecer contato com os estudantes do 
ensino médio; podendo ver que, como futuros professores de Biologia, o quanto este 
tema, apesar de tão falado, ainda apresenta lacunas que devem ser preenchidas. E 
também, para os alunos do terceiro ano, por poderem ver este tema transversal sob 
uma perspectiva diferente, fora do contexto da aula. 
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Tabela 1 – Quantidade de alunos que falam abertamente sobre sexo com seus pais 

 
 

 
Tabela 2 – Quantidade de alunos que são sexualmente ativos
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RESUMO 
A área de tecnologia da informação e comunicação (TIC) é uma das áreas que mais demanda 
profissionais com formação superior devido ao dinamismo e à velocidade das rupturas tecnológicas a que 
está submetida. Atento à necessidade de quantificar o fluxo de entrada destes profissionais no mercado 
de trabalho afim de dimensionar o real estado do equilíbrio da oferta e demanda de mão de obra dos 
profissionais de TIC, este artigo se propõe a analisar, através da base de dados do Censo da Educação 
Superior do INEP/MEC, qual o impacto que a modalidade de ensino à distância (EAD) tem na formação 
deste estoque de mão de obra qualificada. Este artigo indica a necessidade de uma maior participação 
desta modalidade na formação de novos profissionais para área de TIC de modo aumentar a oferta de 
mão de obra frente às projeções de escassez de profissionais qualificados previstas pelo mercado. 
 
Palavras-Chave: Mercado de trabalho; Estoque de mão de obra; Escassez de mão obra. 
 
INTRODUÇÃO 

O sistema econômico mundial tem experimento importantes transformações 
nos últimos anos, trazendo consigo mudanças nas relações entre a oferta e demanda 
de mão de obra, principalmente para os trabalhadores qualificados. Para se situar 
nesse novo mercado o trabalhador tem de aprimorar suas habilidades e suas 
competências, uma vez que o conhecimento passa a ser valorizado com um elemento 
fundamental e estruturante deste novo sistema econômico. Assim, um posto de 
trabalho não é mais preenchido simplesmente pela falta de um candidato a ocupá-lo, 
como defendiam os economistas clássicos, (BATISTA, 2012), mas pelo fato do 
trabalhador não conseguir atender, ou ter dificuldades em atender, os requisitos 
necessários para o exercício da ocupação. 

A Teoria do Capital Humano, proposta por Schultz (1961), se contrapôs aos 
estudiosos da economia que defendiam que apenas os fatores capital e trabalho 
motivavam o crescimento econômico dos países ao propor que investimentos em 
educação também contribuíam para aumentar as habilidades e a renda individual 
destes e, consequentemente, favorecendo também ao crescimento econômico das 
nações. Assim, o chamado capital humano se somaria aos capitais natural, físico e 
financeiro como fator gerador do crescimento econômico de um país.  

A qualificação passa a ser um fator relevante para a contratação ou demissão 
de um trabalhador, implicando assim, em um elemento impactante dentro da dinâmica 
de equilíbrio da oferta e demanda de mão de obra no mercado de trabalho. Esse fator 
tem sido apontado como um gargalo para o crescimento da economia de modo geral 
(BARNOW, TRUTKO e PIATAK, 2013) por exercer influência na competitividade dos 
setores produtivos, o que faz com que a demanda por profissionais qualificados seja 
crescente, afinal sem mão de obra eficiente as empresas não podem ampliar sua 
produção, mesmo que haja mercado para tanto. Dois importantes estudos exploram 
esta problemática no âmbito do Brasil, o Modelo para Projeção de Mão-de-Obra, 
apresentado por Pereira, Nascimento e Araújo (2011) e o Modelo Causal de Oferta e 
Demanda de Mão de Obra, desenvolvido em Softex (2013). 

Para Dias, (2013), um trabalhador qualificado é aquele que possui uma 
formação de capital humano associada a uma política educacional em nível superior. 
Neste caso, são considerados como trabalhadores qualificados os que frequentam ou 
tenham concluído o nível superior, ou seus níveis maiores, perfazendo um tempo 
mínimo de 11 anos de vida acadêmica. Tem-se, então, que a instituição de ensino 
superior é fonte formadora de mão-de-obra qualificada, seja através de cursos 
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presenciais ou à distância. Para efeito determinação da população a ser pesquisada 
neste trabalho, será considerada como mão de obra qualificada o profissional que 
concluiu o nível superior, especificamente algum curso da área de TIC, convergindo 
assim para a mesma metodologia utilizada por (PEREIRA, NASCIMENTO E ARAÚJO, 
2011) e (NASCIMENTO et al, 2014). 

A escolha da área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) se deu 
devido à importância que a mesma tem na vida econômica de um país, mudando os 
rumos e as estratégias das empresas, bem como as formas tradicionais de condução 
dos negócios. No contexto da alocação de mão de obra, tem-se que a área de TIC 
enfrenta o desafio de conseguir trabalhadores qualificados. Segundo Cerqueira, Fadul 
e Vitória, (2013, p. 215), um dos entraves para essas empresas é a “dificuldade em 
encontrar profissionais qualificados para a formação de determinadas equipes para 
atender a um projeto específico de demanda externa ...”. O relatório Pesquisa sobre a 
Escassez de Talentos do ManPower Group, (MANPOWERGROUP, 2013), em 
entrevistas com cerca de 40.000 empregadores em 42 países, indicou que 35% dos 
empregadores enfrentam dificuldades para preencher as vagas de trabalho para área 
de TIC e as causas indicadas perpassam por fatores demográficos, caso específico do 
Japão, quanto por fatores econômicos, sociais e falta de qualificação, como é o caso 
do Brasil, Índia e Turquia. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia desse artigo seguiu a proposta utilizada nos estudos publicados 
por Pereira, Nascimento e Araújo (2011) que relaciona os egressos do sistema 
educacional com o estoque de mão de obra de profissionais qualificados na área de 
TIC. 

A pesquisa deste artigo é de natureza exploratória e utiliza-se da compilação e 
análise de dados secundários fornecidas pelo Censo da Educação Superior referentes 
aos anos de 2011 a 2013 mantidas pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – instituto ligado ao Ministério da Educação 
(MEC). Este censo é uma coleta anual de dados sobre a educação superior, 
coordenada e desenvolvida pelo INEP com o objetivo de tornar públicas informações 
gerais sobre a situação do ensino superior no Brasil (INEP, 2015). Para a análise dos 
dados foram tabulados os dados dos concluintes, ingressantes, matriculados, número 
de cursos e vagas ofertadas dos cursos que têm como objetivo formar mão de obra 
qualificada para a área de TIC. Os cursos considerados foram aqueles cuja 
nomenclatura estão de acordo com as Diretrizes Curriculares dos cursos de 
Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de 
Software e Sistemas de Informação e dos cursos de Licenciatura em Computação 
conforme descrito em SBC (2012). 

É válido observar que o método empregado, chamado de fluxo de entrada e 
saída, considera que todos aqueles que venham a concluir um curso na área de TI 
estará apto a assumir um posto de trabalho numa empresa. Ainda que se saiba que 
essa consideração não venha a retratar a realidade, pois alguns dos que concluem o 
curso superior na área de TI podem naturalmente optar por trabalhar em outras áreas, 
prestar concursos públicos diversos ou, então, prosseguir em estudos mais avançados 
na própria área de TI. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Entre os anos de 2011 e 2013 havia uma média de 2.228 cursos de graduação 
na área de TIC reconhecidos pelo MEC no Brasil. Estes cursos ofereceram 267.480 
vagas em média por ano para a entrada de novos estudantes, porém foram efetivadas 
somente 125.500 matrículas por ano, havendo, portanto, um alto número de vagas 
ociosas, em torno de 53%, logo, de cada 100 vagas ofertadas para qualificação na 
área de TIC, 53 ficam ociosas, ainda que o número de candidatos a essas vagas seja 
muito maior que o de vagas ofertadas – foram uma média de 616.630 candidatos 
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inscritos para os processos de seleção para cursos na área de TIC em todo o país, em 
torno de 2,3 candidatos inscritos por vaga. 
 Quanto ao número de concluintes, tem-se que entre os anos de 2011 e 2013 
uma média foi de 39.067 profissionais qualificados na área de TIC ingressaram no 
mercado de trabalho, sendo que em 2013 esse número foi menor que nos anos 
anteriores, indicando uma diminuição na oferta de mão de obra. Essa média de 
concluintes representam apenas 31% do número de estudantes que ingressaram no 
curso nesse mesmo período, e 14% do número de vagas oferecidas para os 
processos seletivos. Em outras palavras, de cada 100 vagas oferecidas em processos 
seletivos na área de TIC, 47 se transformam em matrícula na instituição e apenas 14 
retornam ao mercado como mão de obra qualificada. 
 Ao analisar apenas os números referentes aos cursos à distância para a área 
de TIC, temos que entre 2011 e 2013 o Brasil tinha uma média de 51 cursos na área, 
oferecendo 36.171 vagas em seus processos seletivos. Tem-se que neste período 
ingressaram cerca de 11.987 estudantes por ano em média. Neste contexto, ficaram 
69% das vagas ociosas e das vagas preenchidas, apenas 16% concluíram o curso. 
Assim, de cada 100 vagas oferecidas em processo seletivo para cursos na modalidade 
à distância na área de TIC, 33 são preenchidas por estudantes e apenas 6 alunos 
concluem o curso em média. 

 
CONCLUSÃO 

A modalidade de cursos à distância ainda é pouco impactante no equilíbrio da 
oferta e demanda de mão de obra qualificada para a área de TIC segundo dados 
fornecidos pelo Censo da Educação Superior do INEP/MEC. Esta modalidade oferece 
apenas 2,2% dos cursos da modalidade presencial, sendo responsável por de 9,6% 
das matrículas e por somente 5% do número de egressos que são ofertados ao 
mercado. 

Projeções divulgadas por Softex (2013) prevê um déficit de cerca de 280 mil 
profissionais de atuação na área de tecnologia da informação até 2020 sendo 
necessário incorporar 40 mil novos profissionais por ano no estoque de mão de obra. 
Ainda, de acordo com Softex (2013), se for considerada a perspectiva de queda na 
produtividade, haveria a necessidade de incorporar 115.000 novos trabalhadores da 
área de TI ao ano no estoque de mão de obra. Assim se justificam os sentimentos de 
falta de mão de obra existente no mercado de TI de modo geral. Uma política de 
incentivo à abertura de novas turmas de graduação na área de TI se mostra urgente e 
necessário. O aumento da oferta de cursos na modalidade à distância se mostra como 
uma prática a ser incentivada dentro desta política. 
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Resumo 
O presente trabalho teve por objetivos analisar a existência, em Cambuí (MG), de um local adequado 
para a destinação do lixo eletroeletrônico e averiguar o conhecimento, por parte de uma parcela da 
população, constituída pelas classes C e D, sobre o lixo eletroeletrônico e local de descarte do mesmo. 
Como resultados, observou-se que uma parcela dos resíduos eletroeletrônicos é descartada, sem 
nenhum manejo adequado, no Hospital Municipal, sem que haja justificativa para essa situação irregular. 
Não há pontos adequados de descarte desse tipo de resíduo na cidade. A totalidade dos entrevistados 
afirmou ter conhecimento sobre o que vem a ser lixo eletroeletrônico, mas grande parte não sabe como 
deve ser o descarte adequado do mesmo e quase a totalidade desconhece locais adequados para a sua 
deposição que ocorre, na maioria das vezes, junto com os resíduos domésticos e uma parcela dos 
entrevistados ainda faz o descarte em terrenos baldios.   
Palavras-chave: Resíduos eletrônicos. Contaminação. Logística reversa. 
 
Introdução 

O constante avanço tecnológico provoca a rápida obsolescência dos 
produtos eletroeletrônicos. Conforme Khetriwal et al. (2009), nos países 
desenvolvidos a vida útil dos aparelhos eletroeletrônicos caiu de seis para dois 
anos entre 1997 e 2005. Como consequência, toneladas de aparelhos 
eletrônicos, denominados por lixo tecnológico, são descartados, provocando 
sérios impactos aos ambientes naturais (PRUX, 2009, apud SILVA, 2010). 

Ainda não há uma legislação ou regulamentação específica na esfera federal 
que seja voltado especificamente para o lixo eletroeletrônico. A lei n.o 12,305, que 
estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê, em seus artigos 30 e 36 a 
corresponsabilidade de fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores na 
logística reversa pós-consumo para alguns produtos, entre eles pilhas, baterias, 
lâmpadas e produtos eletroeletrônicos. Em seu artigo 47, a mesma lei proíbe a 
destinação inadequada destes produtos em corpos hídricos e a céu aberto (Brasil, 
2010). 

A elevação do consumo reflete no grande número de resíduos de 
eletroeletrônicos produzidos no país, que podem se converter em um sério problema 
ambiental, requerendo controle e manejo adequado dos componentes eletrônicos 
descartados (FEAM, 2009). Assim, esse trabalho tem por objetivos analisar se na 
cidade de Cambuí (MG) existe um local adequado para a destinação do lixo 
eletroeletrônico e averiguar se uma parcela da população, constituída pelas classes C 
e D possui conhecimentos sobre o que é lixo eletroeletrônico e os locais onde esse 
lixo é descartado por essas pessoas, assim como indicar alternativas para o descarte 
inadequado. 
  
Material e métodos 

Primeiramente, foi realizada no município uma busca objetivando identificar a 
existência de locais nos quais a população pode fazer a deposição de seu lixo 
eletroeletrônico. 

Com o objetivo de levantar dados sobre a coleta, a destinação e o 
conhecimento da população em relação ao lixo eletrônico nesta região foi realizada 
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uma pesquisa no mês de março de 2014, com 42 habitantes da cidade de Cambuí, na 
qual foram entrevistados indivíduos das classes socioeconômicas “C e D”, de 
diferentes ramos de atividades e de escolaridade, bem como lojas de vendas e de 
conserto de eletroeletrônicos. 

A diferenciação entre as classes C e D baseou-se em critérios do IBGE, 
segundo os quais a classe C compreende famílias com renda mensal entre 03 e 05 
salários mínimos e a classe D, famílias com renda ente 01 e 03 salários mínimos 
(DATOS MARKETING, 2014). 

Optou-se pela utilização de um questionário estruturado, composto por 4 
questões, conforme a Tabela 1. Na entrevista estruturada ocorre uma padronização de 
perguntas, através de um questionário com ordem e redação sem variação entre os 
entrevistados, permitindo o tratamento quantitativo dos dados (GIL, 1999) e 
comparação com o mesmo conjunto de perguntas, sendo que as diferenças refletem 
as distinções entre os entrevistados e não entre as perguntas (LAKATOS, 1996, apud 
BONI;QUARESMA, 2005). 
 
Resultados e discussão 

Em relação aos locais nos quais a população poderia fazer o descarte 
adequado de seu lixo eletroeletrônico, não foram encontrados esses locais no 
município. As agências dos Correios disponibilizaram ponto de coleta para pilhas e 
baterias. Contudo, a falta de informação e de incentivo fez com que esta iniciativa 
acabasse virando apenas uma demonstração do que deveria ser feito com este tipo de 
resíduo. 

Em contato com os funcionários dos Correios no município, houve a 
informação de que não mais fariam esta coleta, pois esse serviço foi encerrado pela 
empresa que retirava este resíduo. 

Em relação às questões 1, 2 e 3 percebe-se que a totalidade dos entrevistados 
tem conhecimento do que é lixo eletroeletrônico, mas 47,6% não conhecem a 
destinação correta e 95,2% não conhece pontos de coleta e reciclagem em Cambuí. 

 Em relação ao descarte do lixo eletroeletrônico pela população, 92% dos 
moradores entrevistados pertencentes à classe “C” afirmaram ter como principal local 
de descarte o lixo doméstico, enquanto 66,7% da população da classe “D” afirmaram 
fazer tal descarte preferencialmente em terrenos baldios. 

Assim, como não há divulgação dos procedimentos corretos e existência de 
pontos de coleta, o destino do lixo eletroeletrônico acaba sendo os lixões da cidade, 
onde os operadores desconhecem os perigos ambientais e para a saúde; em 
consequência estes resíduos acabam contaminando solo, água e o ar. 

Em Cambuí, não se sabe ao certo como deve ser feito a destinação destes 
resíduos, sendo que a maior parte da população desconhece o destino final deste 
resíduo e o procedimento correto. 

Por isso, há necessidade de se criar na cidade um programa de coleta e 
reciclagem dos resíduos eletroeletrônicos, mas com eficiência, gestão profissional, 
local adequado, qualificação profissional, custos equalizados. 

O nível de conscientização e educação da população é baixo e é preciso 
campanhas de esclarecimento em nível educacional, e a criação dos pontos de coleta. 

O poder público pode atuar criando e divulgando esses locais de coleta, 
promovendo parcerias com associações de reciclagem, atuar em consórcio com 
outras cidades para diminuir os custos de implantação e gerenciamento desta coleta, 
bem como capacitar a formação dos coletores e catadores de resíduos. 

Já a população precisa contribuir levando seus resíduos para estes postos de 
coleta e nunca os descartando no lixo comum ou locais inapropriados .Este trabalho 
de reciclagem irá contribuir com a comunidade gerando recursos econômicos e 
financeiros principalmente para a classe mais carente da população e promovendo a 
inserção social e a valorização destes trabalhadores. 
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Conclusões 
Não há, nas cidades de Cambuí, um local adequado para o descarte de lixo 

eletroeletrônico. A pesquisa com moradores da cidade indicou que, mesmo com 
conhecimento do que é lixo eletroeletrônico, grande parte da população faz o descarte 
incorreto do mesmo. Como alternativas, são indicadas opções de programas de 
criação de pontos de coleta específico, seguido de educação e conscientização da 
população sobre o assunto, assim como empresas que podem fazer a coleta e 
destinação adequada desses resíduos. 
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Quadro 1. Questionário aplicado aos moradores. Cambuí (MG), março de 2014. 

Questão Sim Não 
1 – Você sabe o que é 
um lixo eletroeletrônico   

2 – Você sabe o destino 
do lixo eletroeletrônico   

3 – Você conhece algum 
local para descarte do 
lixo eletroeletrônico em 
Cambuí 

  

4 – Em qual local você 
faz o descarte do seu lixo 
eletroeletrônico 

(   ) Lixo 
doméstico 

(   ) Lojas nas 
quais os 

produtos foram 
comprados 

(   ) Terrenos 
baldios (   ) Lixões 
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Resumo 
Esse trabalho teve por objetivos a observação do manejo das principais pragas e doenças de ocorrência 
em uma propriedade familiar que tem como principal atividade econômica a cafeicultura e a proposta de 
um manejo de transição do convencional para um modelo agroecológico de produção agrícola. Como 
resultados, observou-se que todo manejo fitossanitário na propriedade é feito através de insumos 
químicos, em cerca de 10 aplicações anuais de agrotóxicos. Assim, foi proposto um modelo de transição 
inicial para um modelo agroecológico, contemplando a redução no uso de agrotóxicos e substituição 
gradual destes por produtos e práticas naturais. Desse modo, foram indicados o monitoramento e 
amostragens frequentes da lavoura, para identificar o nível de controle para cada praga e doença, a 
elevação da biodiversidade local, a utilização de insumos locais em substituição gradual aos insumos 
químicos comerciais e a utilização de outros métodos de controle, como cultural e medidas preventivas.  

Palavras-chave: Agrotóxicos. Biodiversidade. Sustentabilidade. 

 

Introdução 
 A partir da Revolução Verde, ocorreu uma transformação nos sistemas 

produtivos agrícolas e a cafeicultura também passou a incorporar os conceitos 
advindos dessa mudança. De um modo em geral, a cafeicultura no Brasil está inserida 
em um contexto de agricultura industrial, baseada nos seguintes pilares, segundo 
Jesus (2005): agroquímica, relacionada à produção de insumos, como fertilizantes 
químicos e agrotóxicos; motomecanização, que ampliou as áreas de cultivo e permitiu 
redução nos custos de produção e; manipulação genética, criando espécies cada vez 
mais responsivas, ou seja, espécies que apresentam elevado potencial produtivo a 
partir de doses crescentes de insumos químicos. 

Há uma preocupação crescente da sociedade com o impacto promovido pela 
agricultura no ambiente e com a contaminação da cadeia alimentar com pesticidas, 
gerando pressões pelo desenvolvimento de sistemas produtivos mais sustentáveis, 
menos dependentes de pesticidas e insumos químicos (GHINI; BETIOL, 2000). Na 
cafeicultura, a busca por práticas mais sustentáveis de produção agrícola mostra-se 
cada vez mais necessária. Há um crescente interesse de pequenos e médios 
cafeicultores por sistemas agroecológicos de cultivo, com objetivos de, através da 
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substituição de insumos químicos por recursos naturais locais, reduzir os custos de 
produção e obter um diferencial de preço que compense uma produção menor por 
área (SARCINELLI; ORTEGA, 2006). 

 Assim, esse trabalho tem por objetivos a observação do manejo das principais 
pragas e doenças de ocorrência em uma propriedade familiar que tem como principal 
atividade econômica a cafeicultura, no sul de Minas Gerais e a proposta de plano de 
manejo que vise um processo gradual de transição de um modelo de produção 
convencional para um modelo agroecológico de produção agrícola. 

  

Material e métodos 

A propriedade estudada situa-se no município de Conceição da Aparecida, sul 
de Minas Gerais.  Possui 7 ha nos quais é praticada a cafeicultura no sistema 
convencional, com manejo familiar, realizado pelo proprietário, que trabalha com 
lavoura de café desde a infância, e por seus dois filhos. Somente no período da 
colheita é contratada mão-de-obra externa. A propriedade representa bem as demais 
da região, ou seja, propriedades pequenas, enquadradas como de agricultura familiar, 
nas quais o café é a principal (senão a única) cultura explorada.  

 Na propriedade são cultivadas duas variedades de C. arabica: Mundo Novo e 
Catuaí. A variedade Mundo Novo é cultivada no espaçamento de 3,0 x 1,00 m e ocupa 
um talhão de 4 ha;. A variedade Catuaí é cultivada em 3 ha, no espaçamento 3,0x 
0,80 m. 

 A produção média na propriedade é de 170 sacos de 60 kg de café beneficiado 
ano-1.  

 Para o estudo, foram feitas observações em campo e uma entrevista aberta 
com o proprietário, em outubro de 2014. Durante as observações em campo, foram 
verificadas questões relacionadas à cobertura do solo, aspecto geral da lavoura e 
biodiversidade da área. Também durante a entrevista com o proprietário foram 
abordadas questões sobre os principais problemas fitossanitários da propriedade e 
manejo desses problemas, enfocando principalmente os produtos utilizados, doses e 
épocas de aplicação dos produtos. 

 Para a proposta de transição gradual do manejo convencional para o 
agroecológico, foram utilizadas pesquisas bibliográficas associadas às observações da 
biodiversidade e disponibilidade de produtos locais. 

 

Resultados e discussão  
Em relação às observações locais da propriedade, foram verificados que, na 

área das lavouras de café, há pouca diversidade vegetal, com ocorrência de poucas 
árvores distribuídas pela lavoura. O solo apresentava-se com pouca cobertura vegetal, 
principalmente pelo manejo químico realizado com herbicida pós-emergente 
(Glifosato), na linha e entrelinha do cafeeiro. A lavoura apresentava-se com aspecto 
razoável, não muito enfolhada e uma das explicações pode ser devido ao déficit 
hídrico local, pois a região estava enfrentando um período de secas bastantes 
severas.   
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 Em relação aos problemas fitossanitários, o proprietário apontou como 
principais insetos pragas que causam problemas na propriedade as cigarras 
(principalmente da espécie Quesada gigas), o ácaro vermelho do cafeeiro 
(Oligonychus ilicis Mc Gregor) e a broca-do-café (Hypothenemus hampei). Como 
principais doenças, foram apontadas Ferrugem do cafeeiro (Hemileia vastatrix), 
Phoma (Phoma spp.), Cercosporiose ou mancha-de-olho-pardo (Cercospora 
caffeicola) e Mancha de ascochyta (Ascochyta coffeae). 

 Em relação ao manejo adotado na propriedade para os problemas 
fitossanitários apontados, segundo o proprietário, é realizado somente o manejo 
químico, principalmente de modo preventivo. Ao ser questionado sobre a realização do 
monitoramento de pragas e doenças na propriedade, o proprietário afirmou que esse 
procedimento não é realizado, principalmente devido à falta de conhecimento e 
também de tempo. 

Em média, durante o ano agrícola são realizadas 10 aplicações de agrotóxicos, 
sendo uma via solo (Imidacloprido) e as demais via pulverização foliar. Em oito dessas 
aplicações são utilizados fungicidas, que se mostram sistêmicos em 5 aplicações. É 
um número bastante elevado, principalmente ao se considerar que essas aplicações 
são realizadas de modo preventivo, ou seja, para prevenir um ataque de uma praga ou 
manifestação de uma doença que nem sempre atinge um nível em que seu controle se 
faz necessário.  

 Para a propriedade foi proposta uma transição de um modelo de produção 
convencional para um agroecológico. O processo de transição agroecológica 
compreende três etapas, com a primeira compreendendo a redução do uso de 
agrotóxicos e insumos químicos na propriedade; a etapa posterior compreende a 
substituição dos agrotóxicos e insumos químicos por produtos naturais e a terceira 
etapa acarreta no redesenho da propriedade agrícola, de modo que ela se mantenha 
com o mínimo de interferência humana, utilizando processos ecológicos que garantam 
a produção e que haja um equilíbrio dinâmico entre o ambiente e a população de 
pragas e vetores transmissores de doenças (EMBRAPA, 2006; AHRENS; ROMMEL, 
2014).  

 Assim, para um manejo visando uma transição de um modelo de produção 
convencional para um agroecológico, foram feitas as seguintes propostas ao 
proprietário, que englobarão as etapas 1 e 2 do processo de transição e que são 
efetivas para a redução da intensidade no ataque de pragas e vetores de doenças, 
permitindo também a propriedade, com o tempo, atingir um estágio de maior equilíbrio 
ecológico, no qual os insetos e demais vetores de doenças convivam com a lavoura 
produtiva sem causar danos econômicos. 

1) Monitoramento e amostragens frequentes da lavoura, para identificar o nível de 
controle para cada praga e doença. Desse modo, o controle químico só será usado 
quando realmente for necessário; 

2) Elevação da biodiversidade local, através da utilização de adubos verdes nas 
entrelinhas do cafezal, plantio de espécies arbóreas e arbustivas nas linhas do 
cafeeiro e ao redor da lavoura; 

3) Utilização de insumos locais em substituição gradual aos insumos químicos 
comerciais, tais como palha de café, esterco e galhos e folhas das árvores a serem 



338 

 

plantadas e roçada dos adubos verdes nas entrelinhas do cafeeiro, para aporte 
nutricional; 

4) Utilização de outros métodos de controle, como cultural e medidas preventivas. 

 

Conclusões 

Essa proposta contempla um manejo inicial de transição da cafeicultura 
convencional para um modelo agroecológico de produção. Através dela, espera-se 
que o produtor reduza principalmente a utilização de agrotóxicos e defensivos 
químicos em sua propriedade e possa aproveitar melhor os benefícios advindos da 
utilização dos insumos locais e da elevação da biodiversidade para promover um 
controle mais eficiente de pragas e doenças apontadas como mais preocupantes. 
Procurou-se contemplar a utilização de produtos e técnicas de fácil utilização ou com 
facilidade de serem encontradas, uma vez que há diversos produtos e técnicas, mas 
nem sempre facilmente disponíveis ou de fácil aquisição, principalmente para 
pequenos produtores em cidades pequenas, como é o caso do proprietário da 
propriedade em estudo. Há que se atentar para o fato que essas modificações 
propostas podem gerar, no início, redução na produtividade do cafeeiro e, devido a tal 
fato a proposta engloba uma transição gradual, para que o produtor consiga realizar 
essa transição sem que a mesma afete negativamente sua sustentabilidade. 
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Resumo 

Magnetismo e eletromagnetismo são assuntos repletos de simbologias e códigos para tentar representar 

seus conceitos e propriedades, e quase sempre exigem representações tridimensionais. Tudo isso exige do 

professor de Física uma habilidade difícil de ser alcançada com os métodos tradicionais de ensino, com quadro e giz, 

lápis e papel, ou seja, recursos bidimensionais. Além disso, ambientes virtuais tridimensionais com sensores de 

rastreamento de movimentos permitem uma maior imersão e interação dos seus usuários, neste caso o aluno. Este 

projeto desenvolve um ambiente virtual interativo associado à captura do movimento do corpo, efetuado com 

auxílio do sensor Kinect, para auxiliar professores de Física no ensino de magnetismo e eletromagnetismo. 

 

Palavras Chave: Eletromagnetismo, Sensor de Movimento, Objeto Virtual de Aprendizado. 

 

1. Introdução/Revisão Bibliográfica 

Os professores de Física muitas vezes se deparam com assuntos da disciplina que são 
difíceis de proporcionar um ensino vivenciado. Muitas vezes por reais impossibilidades devido 
ao assunto em si, como é o caso da física nuclear, quântica e física de partículas. E outras 
vezes, devido à falta de condição de propor esta vivência por falta de laboratório ou de 
segurança para a execução dos experimentos, como é o caso do magnetismo, do 
eletromagnetismo e das ondas eletromagnéticas. 

Os alunos de hoje, sejam eles crianças ou adolescentes, vivem em um mundo repleto 
de tecnologia que fascinam a todos. As tecnologias são atraentes, pois possuem formas de 
diversão e entretenimento capazes de fazer o usuário ficar por horas na frente de um aparelho 
eletrônico. Knüppe [2] afirma que os atrativos oferecidos pela mídia e pela tecnologia são 
muito superiores ao que a escola está oferecendo. Isto torna a escola pouco atrativa e 
desmotivadora, sendo que o aluno precisa ser motivado para aprender. 

Dessa forma os jogos eletrônicos e os simuladores virtuais demonstram um grande 
potencial para serem utilizados dentro de sala de aula, já que são utilizados como diversão e 
passatempo [1]. O professor, de posse de um jogo capaz de ensinar física, tem em mãos uma 
ferramenta que torna suas aulas mais atraentes sem precisar de muito esforço para isto. 

No trabalho de Reis [3], desenvolvido pelo Laboratório de Tecnologia Educacional da 
Unifal-MG, foi utilizado o sensor de movimento Kinect para ensinar princípios básicos da 



340 

 

cinemática vetorial. O jogo CineFut apresenta basicamente o movimento oblíquo de uma bola 
de futebol sendo chutada por um jogador. O jogo possui um sistema de fases que aos poucos 
insere o conteúdo de física a ser abordado, o que torna o conteúdo mais atraente. 

Este projeto visa como produto final um aplicativo na forma de jogo que utilizará o 
sensor de movimento Kinect para auxiliar professores em aulas de magnetismo. O professor 
com o jogo à disposição poderá criar para suas aulas um campo magnético virtual capaz de 
interagir com o movimento dos alunos, onde o aluno posicionado em frente aos aparelhos 
poderá com seus movimentos interagir com os objetos virtuais dando a eles vida e 
movimento. 

Os objetos se movimentam em um campo magnético segundo a Lei de Lorentz para 
que o aluno associe o que será visto no jogo com o que acontece na realidade. Com isso o 
conteúdo de física ficará de simples entendimento.  O sistema irá ser apresentado em fases, 
cuja cada fase apresentará um conceito magnético por vez. Montando as configurações 
automaticamente para cada fase e expondo os objetivos do jogo. 

As fases contém um conteúdo simples, uma diversão e uma ação, que são inicialmente 
divididas em 4 fases: 

• Fase 1: o aluno terá que entender o conceito de carga elétrica, quando 
um corpo neutro é tocado por um corpo carregado, a carga se distribui pelos dois 
corpos. Já quando um corpo que possui carga é tocado por corpo com carga oposta ele 
se neutralizará.  

• Fase 2: é necessário fazer a esfera se movimentar e medir a velocidade 
da mão. Este conceito inclui saber que ao passar uma esfera carregada dentro de um 
campo magnético sobre ela surgirá uma força. Ainda é possível mostrar para o aluno 
que o corpo neutro não possui interação com o campo sendo assim não surgirá uma 
força magnética nele.  

• Fase 3: o aluno trabalhará a relação da massa com movimento dentro 
do campo magnético. Além de poder também trabalhar a relação de profundidade 
dentro da sala que ele estará. 

• Fase 4: o campo magnético terá outra posição diferenciada onde serão 
explorados os movimentos verticais e horizontais do aluno no jogo. A ideia é mostrar 
que a força magnética é perpendicular ao campo e a velocidade simultaneamente. 

  

2. Material e Métodos 

O projeto está em andamento e no seu desenvolvimento está sendo utilizada a 
linguagem C# devido ao seu suporte à plataforma de desenvolvimento Microsoft XNA, que se 
utiliza de um framework que permite o desenvolvimento de jogos para computadores com 
Windows, para o console Xbox 360 e para Windows Phone 7. 

Os modelos gráficos necessários para criação do ambiente 3D da aplicação estão 
sendo gerados com os softwares de modelagem Autodesk 3ds Max® e Blender, e as imagens 
para a sua textura com o GIMP. 

Não há demanda de equipamentos caros e robustos para usar a aplicação em sala de 
aula, o mínimo necessário usar será um computador, uma TV ou projetor e um aparelho 
detector de movimento (Kinect). 

 

3. Resultados e Discussão 
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Embora o projeto esteja em andamento, o professor terá disponível um campo 
magnético virtual, uma esfera virtual que pode ser carregada eletricamente, e a as 
componentes do vetor velocidade será fornecida com a movimentação real dos braços do 
aluno. O software capta o movimento dos braços dos alunos e transfere estes movimentos 
para a esfera virtual, quando a esfera virtual começar a movimentar no campo magnético 
poderá surgir uma força de acordo com a Lei de Lorentz. Esta força é conhecida como força de 
Lorentz ou força magnética. 

É importante destacar a relevância dessa ferramenta como instrumento de ensino, 
pois o jogo eletrônico é capaz de fornecer ao professor uma forma icônica que muitas vezes 
não é possível vivenciar, respeitando mais o processo de desenvolvimento intelectual do 
aluno. Assim queremos, ao final do projeto, um jogo eletrônico de simples usabilidade em sala 
de aula, que ensinará um conteúdo real de forma interativa, dinâmica, eficiente e divertida. 

 

 

4. Referências Bibliográficas 

[1] REBELO, E. L. D.; BRESSAN, P. A. Numbers Crush: Aplicativo Móvel para Ensino de 
Divisibilidade. Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, p. 9, 
2014. 

[2] KÜPPE, L. Motivação e desmotivação: desafio para as professoras do Ensino 
Fundamental. Educar em Revista[online], Curitiba, n. 27, p. 277-290, 2006. ISSN 0104-4060. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155013354017. 

[3] REIS, T. H. D. Ensinando Conceitos de Física com Sensores de Movimento. 
Simposio Brasileiro de Entetenimento Digital, Porto Alegre/RS, p. 4, 2014. 

 

 

5. Figuras 

 

Figura 1 - Esquema da montagem dos aparelhos. Apresenta um campo magnético 
virtual orientado para baixo, mas este campo magnético poderá mudar sua orientação para 
cima, da direita para a esquerda e vice-versa. 
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RESUMO 
 Sabe-se que infelizmente a Educação Física não se faz presente em boa parte das escolas de 
educação infantil de nosso país. Por diversas vezes quando a encontramos é ministrada pelo professor 
regente ou generalista e não por um profissional da área. O presente trabalho é um relato de experiência 
de uma intervenção do PIBID em uma escola municipal de Muzambinho/MG, visando discutir a 
importância do profissional de Educação Física nos primeiros anos escolares. As intervenções 
aconteceram durante dez encontros com turmas de quatro e cinco anos de idade, e tiveram enfoque na 
cultura corporal com ênfase nas atividades de ginástica, em especial no conteúdo circo, buscando um 
olhar especial para as questões de gênero.  

Palavras-chave: Ginástica, Circo, Educação 

INTRODUÇÃO 
 
 Nos primeiros anos escolares, a criança necessita de um desenvolvimento 
integral em todos os aspectos. As situações lúdicas da vida cotidiana auxiliam o 
emprego do conhecimento do seu próprio corpo descobrindo suas habilidades de 
maneiras distintas. Nesta fase, a criança constrói sua autoimagem explorando 
movimentos e posturas do corpo. 
 Entendemos então, o papel da Educação Física na escola durante a primeira 
infância tendo em vista a importância do desenvolvimento subsequente da criança, ou 
seja, propiciar um conhecimento partindo daquilo que ela já conhece, evitando pular 
etapas e fazer do aprendizado um processo contínuo. 
 Durante as intervenções do Programa PIBID – Programa Institucional de 
Bolsas de  Iniciação a Docência em uma Escola Pública da rede Municipal de 
Muzambinho – MG, observamos que a falta de um professor de Educação Física no 
ensino infantil, pois de acordo com a Resolução do Estado de Minas Gerais SEE N° 
2253 Art. 4º de nove de janeiro de dois mil e treze, onde há mesma diz que “ Nos anos 
iniciais do ensino fundamental os componentes curriculares de Educação Física e 
Educação Religiosa serão ministrados pelo próprio regente da turma”, prejudica o 
desenvolvimento nesta fase.  

A referida resolução não determina quem deve ser o responsável pelas aulas 
dessa disciplina, ou seja, se um professor especialista na área de Educação Física ou 
o próprio professor regente das aulas, ficando essa decisão a cargo dos sistemas de 
ensino estadual, municipal e privado. No caso das escolas municipais de Muzambinho, 
o poder executivo optou pelas aulas de Educação Física no ensino fundamental, mais 
conhecidas como 1º ao 5º anos (antigas 1ª a 4 ª séries), serem ministradas pelos 
professores regentes. 
 Objetivamos neste trabalho discutir sobre a importância do professor licenciado 
em Educação Física, pois ele possui conhecimento necessário para propiciar o 
desenvolvimento não apenas motor, mas também afetivo, social, reforçando a 
maturidade psicológica, elaborando um trabalho compatível que permita atendê-los de 
maneira satisfatória. 
 
 

mailto:rafaellacastilho@hotmail.com
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MATERIAIS E MÉTODOS  
 
Utilizamos como estratégia no espaço escolar de uma escola da rede municipal 

da cidade de Muzambinho – Minas Gerais, o método observacional que ocorreu no 
período de fevereiro á maio de dois mil e quinze com dez intervenções, sendo que nas 
mesmas, levamos a oportunidade de vivência do circo e seus respectivos materiais e 
algumas técnicas corporais para o ensino infantil. Analisamos os dados registrados 
durante a observação, tais como, registro de campo, vídeos e fotos e utilização de 
referenciais teóricos para confirmar que a presença de um profissional de Educação 
Física na escola e principalmente na primeira infância, é essencial e traz para as 
crianças experiências únicas, proporcionando experiências corporais, visuais e 
emocionais. 
   
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 A Educação Física Escolar na infância deve ser praticada por todos os alunos 
compreendendo que a Educação Física é capaz de oportunizar o desenvolvimento das 
potencialidades dos alunos.  
 Pensando nestas oportunidades optamos pelo tema “circo”, pois este possibilita 
que cada criança possa ter a experiência e vivência com o tema. Nesta perspectiva 
elaboramos aulas práticas que possibilitaram o desenvolvimento e expressões 
corporais e experiências vivenciais, propiciando assim seu desenvolvimento global no 
aspecto social, psicológico e físico. Ministramos 10 aulas baseadas neste tema. 
Pudemos então propiciar a possibilidade de tendo como base o brincar, incentivando a 
criatividade ao propor experiências significativas de aprendizagem, pois através do 
brincar a criança desenvolve suas áreas de conhecimento. 
 No que se refere às questões de gênero nas aulas de Educação Física, ficou 
evidenciado na prática das atividades que não houve problemas na formação de 
turmas mistas. Durantes as atividades, não houve diferenciação quanto à prática das 
mesmas, pois as crianças sequer argumentaram quanto ao fato dos objetos e 
atividades serem de meninas ou meninos. Acerca do assunto gênero, comprovamos 
que os alunos não reforçam os papéis sexuais durante a escolha das atividades.  

Observamos, durante a intervenção, que os professores regentes separavam 
os alunos em diferentes filas, uma de meninos e outra de meninas durante suas 
atividades, e a escola reforçava esse fato separando também os bebedouros. Era 
interessante notar que mesmo com um dos bebedouros sem utilização era formada 
uma fila no segundo bebedouro, afinal as crianças não se dispunham a utilizar o 
bebedouro do outro grupo.  

Cabe destacar que esses fatos não ocorreram durante as aulas de Educação 
Física, afinal as professoras diziam ao saírem da classe: “agora formem a fila da 
educação física”, que era considerado um momento diferenciado e os alunos se 
organizavam da forma que achavam mais conveniente.  

Ao longo do período percebemos que as quartas-feiras, dia que ocorriam as 
intervenções deste trabalho, os alunos desenvolviam certa liberdade de escolha 
baseada em diferentes critérios como altura, amizade, os que chegavam primeiro, etc. 
que não ocorria em outros momentos. Esse detalhe tornava as aulas de Educação 
Física um momento diferenciado, especial. O mesmo valia para as atividades 
específicas desenvolvidas nas aulas de Educação Física, uma vez que o momento era 
de extrema importância para os alunos, que deixavam a rotina da sala de aula para 
desenvolverem diferentes atividades corporais, no caso ginástica geral e circo, todas 
pautadas a partir de um planejamento específico. 

A Educação Física é reconhecida legalmente como uma disciplina que compõe 
a Educação Básica, fato oriundo da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) N° 9394/96, mais especificamente, art. 26 parágrafo 3º. 
BRASIL, 1996. 
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 O professor de Educação Física deve construir as atividades a partir de 
experiências motoras dos alunos não existindo padrões a se alcançar e equiparação 
entre eles. Ele deve tornar sua aula de Educação Física na aula de Educação Física 
dos alunos. Tornando o grupo de alunos o centro do processo de ensino e 
aprendizagem. 
 O movimento é a expressão de uma necessidade primordial humana. Cada 
criança possui sua, identidade infantil sendo construída por diferentes linguagens e 
expressões do seu meio cultural e social. A criança explora o mundo através dos 
movimentos, estabelecendo relações diversas com ele, interagindo como o ambiente e 
produzindo cultural. 
 A disciplina de Educação Física vem para contribuir, para educar e nessa 
perspectiva deve ser entendida como aprendizagem de um conjunto de 
conhecimentos sobre o movimento humano. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Para finalizar, concluímos que o movimento é o responsável pela ligação entre 
a criança e a sociedade importante para qualquer indivíduo. Deve-se respeitar o 
mundo lúdico em que ela vive fazendo com que tenham um desenvolvimento integral e 
adequado para que se tornem inteligentes, de personalidade e principalmente felizes. 
 A falta do professor de Educação Física prejudica o potencial da compreensão 
da cultura de movimento do aluno, perdendo seus sentidos e significados, reduzindo 
ao simples fazer, sem intencionalidades. 
 Portanto, é imprescindível a presença do professor de Educação Física no 
ensino infantil, fase em que a criança deve estar brincando, descobrindo-se e 
movimentando-se. Assim, a Educação Física deve estar presente em todas as etapas 
da Educação. 
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Resumo 

No Brasil atual, matricullam-se 7 milhões de alunos e se formam um milhão em cursos superiores 
nacionais. A graduação em licenciatura ou bacharelado exige que os alunos desenvolvam e apresentem 
trabalhos de conclusão de curso e sejam aprovados. Tais trabalhos são necessários para integrar 
conteúdos e associar teoria e prática.  Muitos alunos não conseguem concluir seus trabalhos com a 
qualidade e prazos necessários. O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo de caso de uma 
aluna de um curso de graduação à distância que interagiu pouco com sua orientadora no ambiente virtual: 
procrastinou as atividades e não realizou as correções e melhorias no prazo. Mesmo que se tenha um 
bom ambiente virtual e tutores de EAD, ainda se depende da qualidade do trabalho do aluno. Este pode 
trazer suas dificuldades ou falta de conteúdos de fases anteriores da educação e que podem prejudicar 
os estudos na fase presente.   
Palavras-chave: monografia, comunicação virtual, orientação. 

 

Introdução 
Nos anos recentes no Brasil há a matricula anual de 7 milhões e a formatura 

em cerca de um milhão de alunos (INEP, 2013). Apesar da grande quantidade de 
matriculados, nem todos conseguem se formar. Nos cursos de graduação bacharelada 
ou de licenciatura é obrigatória a elaboração, apresentação e aprovação nos 
Trabalhos Finais de Graduação (TFG). Tais trabalhos favorecem a integração de 
conteúdos e a aplicação deles em situações práticas. No desenvolvimento de seus 
TFGs existem alunos que não conseguem terminá-los respeitando a qualidade e 
prazos exigidos. O objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo de caso de 
uma aluna de um curso de Licenciatura à distância que interagiu pouco com sua 
orientadora não realizou as correções e melhorias no prazo. 
Material e Métodos 

 Pesquisar é buscar os saberes, tentar tatear o futuro e/ou entender os 
fenômenos que ocorrem. A pesquisa pode ser realizada por meio de métodos como é 
o caso dos qualitativos.  Estes buscam identificar as características e opiniões em 
relação aos fenômenos em estudo.  Entre as possibilidades dos estudos qualitativos 
estão a: pesquisas etnográfica, pesquisa documental, pesquisa-ação e o estudo de 
caso. Este tem que ser específico, único e deve ser estudado de modo aprofundado 
(LUDKE; ANDRE, 2013; YIN, 2015). Neste estudo trabalha-se o caso de uma aluna 
que não atende aos chamados e provocações para participação realizados pela tutora 
que é a orientadora do TCC. O motivo da escolha do caso se deve ao fato da aluna ter 
sido reprovada anteriormente por duas vezes seguidas nesta disciplina e o caso torna-
se interessante. No caso observa-se as postagens realizadas durante o período da 
disciplina de Orientação de TCC realizado por uma tutora de EAD para a aluna da 
disciplina. Nas postagens realiza-se a análise do discurso, procurando 
qualitativamente os sentidos das palavras e frases. A instituição está localizada na 
região Sudeste do Brasil. Em respeito ao tutor e ao aluno e as questões éticas, 
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procurou-se preservar os nomes das pessoas e instituição.  Apresenta-se a seguir o 
caso e a respectiva discussão.  
Resultados e discussão 

Os levantamentos dos dados ocorreram no primeiro semestre de 2015. A aluna 
já cursou anteriormente a disciplina de Metodologia do Trabalho Cientifico onde 
aprendeu a fazer os trabalhos acadêmicos. A instituição também disponibiliza aos 
alunos os manuais para elaboração dos trabalhos acadêmicos e as normas que 
podem ser utilizadas que ficam disponíveis nas bibliotecas e em forma resumida e 
comentada no website ou ambiente virtual do curso. Nem todos alunos fazem a leitura 
dos materiais e por este motivo, a tutora ou orientadora dos TCCs procura falar sobre 
as normas, sua localização e seu emprego, de modo a ajudar o aluno que tenha 
dificuldades neste tipo de aplicação. Uma das maiores dificuldades que se observa 
nos alunos que fracassam está na falta de participação, na procrastinação das 
entregas dos trabalhos e muitas vezes há a tentativa do contato direto com a 
superiores ou chefias da tutoria, para ver se é possível forçar a “aprovação”, mesmo 
sem ter realizado as etapas do trabalho de modo correto. A tutora tenta, segundo os 
registros no sistema, fazer o contato telefônico com a aluna, várias vezes, porém não 
logrou êxito. Tendo entregue o TCC próximo ao prazo final, e como não realizou todas 
correções, sabia que podia ser reprovada e por este motivo, contata o coordenador do 
curso numa tentativa de forçar alguma aprovação. Este não cedeu às pressões e 
verificou no sistema que a tutora tinha realizado a orientação corretamente e por este 
motivo confirmou que a decisão da profissional tutora seria respeitada fosse a mesma 
pela aprovação ou não do trabalho da aluna. Seguem as postagens realizadas e os 
comentários:  
Postagem 1 da tutora em 6/04/2015 11:52 (Protocolo: XXXXXX) 
Oi Aluna. Serei a orientadora do TCC. Você tem algum material de tcc? Tem o tema? Tem algum material já escrito. 
Se tiver me envie o material para análise. Se não tiver tem algum tema em mente? Me escreva. Tutora 
COMENTÁRIO: 
A tutora se apresenta e faz algumas questões iniciais para a aluna. As questões são 
uma espécie de “provocação” do tipo “incentivo” para participação e aguarda o 
primeiro retorno por parte da aluna. O incentivo externo, como afirma Campos, é 
necessário para que se desenvolva a motivação interna na aluna para que participe, 
produza, melhore e logre êxito. 
Postagem 17 da tutora em 03/06/2015 10:04 (PROTOCOLO: XXXXXXX) 
Oi Aluna. Você ficou com nota 3,00 no tcc, portanto ficou de Dp no tcc. Segue considerações para sua apreciação: 
1)  No resumo não foi colocado o objetivo do trabalho, como sugerido na orientação. 
2)  No item Direito digital, as leis e decretos foram simplesmente colocadas lá, sem comentários e citações das 
mesmas (abnt 10520). A aluna foi orientada para que fizesse comentários das leis e decretos e que as mesmas fossem 
citadas de acordo com norma abnt. 
3)  Neste item de direito digital, também foi colocado um quadro sem o título e número. 
4)  A Bibliografia não está normalizada de acordo com a abnt 6023, foi orientada que utilizasse a abnt 6023. 
5)  Em todo o texto: tem letras de tamanhos diferentes, faltou correção de ortografia (ex. METOLOGIA), pontuação, tem 
citações que foram citadas no texto e não consta no item de referências, entre outros. 
6)  Nota final = 3,00 (três). Portanto, você ficou em dp de tcc para o próximo semestre. Cordialmente, Tutora 
COMENTÁRIO: 
O presente trabalho não logrou “êxito” pois não conseguiu realizar as alterações que 
se faziam necessárias para que fosse considerado “Aprovado”. Entre as causas para a 
falha elenca-se: 1) a falta de interesse incial; 2) a ausência da participação da aluna do 
início até a maior parte do tempo da disciplina; 3) a procrastinação: entrega de uma 
primeira versão sem correção, feita com o que a aluna achava que era o certo, já no 
final do período; 4) a não realização das correções orientadas pela tutora; 5) a 
tentativa de realizar uma aprovação forçada. Com uma atitude diferente por parte da 
aluna, o aprendizado poderia ocorrer de forma mais coerente: seguindo-se as 
orientações da tutora em relação às normas ABNT e da instituição, a aluno poderia 
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dentro desses balizamentos ter a autonomia Freireana, pois ela teve a liberdade para 
pesquisar e escrever o tempo todo da orientação. A situação de “não aprovação” 
muitas vezes se torna necessária para que ocorra outros aprendizados como é o caso 
da cidadania, onde se aprende que se têm direitos mas também obrigações e que é 
necessário respeitar o próximo e a hierarquia.  
Considerações finais 
 Há uma quantidade grande de alunos fazendo os trabalhos de TCC que pode 
ser de centenas de milhares no Brasil. Estes trabalhos necessitam orientação e 
participação por parte dos alunos que devem ajustar seus trabalhos às normas 
nacionais exigidas pelas instituições. O presente estudo de caso mostrou uma 
situação na qual a aluna só começou a participar no final do período, procrastinou 
suas participações e envio dos trabalhos. Quando começou a participar o tempo 
disponível para realizar as correções era pequeno e a realização de todas correções 
tornou-se inviável para aluna realizar. A questão do controle do tempo é importante em 
qualquer projeto e a realização de um TCC se enquadra num tipo de projeto que é 
acadêmicos. Não são poucos os casos de alunos que fracassam em relação às 
monografias que geralmente se constituem nos últimos trabalhos realizados num 
cursos de graduação ou até mesmo nos cursos de pós-graduação. Outro aspecto 
interessante está relacionado às disciplinas de Português, Metodologia do Trabalho 
Científico, Projetos Integradores e outras semelhantes que trabalham com a 
elaboração de trabalhos científicos que seguem as normas vigentes como é o caso 
das normas da ABNT. Essas disciplinas nem sempre são bem cursadas ou 
valorizadas pelos alunos e desta forma, nem todos estão preparados para realizar um 
TCC de forma autônoma. A autonomia se torna possível na medida que o aluno sabe 
as regras para elaboração dos trabalhos e as segue e desta forma, fica mais livre para 
pesquisar e escrever. As análises das postagens realizadas pela tutora revelaram uma 
pessoa responsável, participativa, conhecedora de sua área de atuação e que 
procurou incentivar a aluna de modo regular, semanalmente, ao longo do período da 
disciplina e procurou chamar a aluna à participação. Em relação às correções, 
mostrou-se correta, procurou instruir da forma possível e no prazo disponível e 
finalmente se viu obrigada a reprovar o trabalho que não alcançou os objetivos e 
metas da instituição. Torna-se interessante que a aluna aprenda a controlar e utilizar 
melhor seu tempo de modo a não deixar acumular os trabalhos e melhorias a serem 
realizadas para períodos muito próximos das datas limites.   
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Resumo 

Entre as ligas de ferro, o aço que é produzido nas siderúrgicas é um material de construção mecânica por 
excelência. Ele é uma liga de ferro e carbono que em geral é produzido em siderúrgicas. Quando esta é 
integrada, trabalha com alto-fornos. Porém, nem sempre esse equipamento é o mais indicado para os 
casos de produção em escalas menores, necessidade de menos contaminações, qualidades melhores de 
aço e menor poluição atmosférica pode ser interessante algum processo de redução direta a frio. O 
objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre a redução direta do minério de ferro. Realiza-se um 
estudo “quali-quanti”, de levantamento de dados de fonte indireta no qual se aborda os processos de 
redução direta de minério de ferro e suas aplicações. Verifica-se que existem alguns processos de 
redução direta com boa relação custo beneficio. Nesses processos o custo de energia térmica é menor 
que nos processos tradicionais. A redução direta mostra-se mais favorável quando a escala de produção 
é pequena..   
Palavras-chave: siderurgia, economia de energia, processos. 

 

Introdução 
 
O minério de ferro é a principal matéria prima para a siderurgia integrada. Essa 

“commoditie” é proveniente da mineração e é submetida a tratamentos para diminuir a 
concentração de impurezas em sua constituição, como transmite Araujo [1] e Mourão 
[8]. Porém, as empresas extratoras do minério de ferro nem sempre veem lucro na 
retirada de quantidades maiores de impurezas ou em um tratamento mais profundo do 
minério que poderiam aumentar os custos. Estes fatores podem fazer com que os 
minérios saiam destas empresas, carregados de outros elementos não desejados. 

Como o minério de ferro é utilizado para produção de aço, expõe, Araujo [1] e 
Mourão [8]. Torna-se interessante se conhecer mais sobre os processos siderúrgicos 
em geral, muito embora, o interesse e foco do trabalho seja voltado para a questão 
dos processos envolvidos na redução do minério em consideração. 

A busca por fatores, o estudo das influências e da possibilidade de uso de 
novos equipamentos, instalações e formas de trabalho que ajudem a melhorar a 
qualidade do minério, ou seja, que permitam tratar o minério de ferro de forma 
bastante eficaz antes ser processado para a obtenção de ferro, pode implicar numa 
maior produtividade e na qualidade do ferro produzido e na diminuição dos resíduos 
formados neste processo. Desta forma, pode também aumentar a competitividade do 
minério nacional em relação ao de outros concorrentes do exterior. 

A baixa temperatura também implica em menos custo com energia elétrica. 
Custos estes que podem ser convertidos na aplicação de energia nos fornos elétricos 
para a etapa final de transformar o ferro esponja em um ferro com menor teor de 
carbono, nesta etapa “[...] portanto parte do carbono que era pra ser quer queimado 
com o oxigênio injetado nos fornos elétricos, acaba por reagir com o próprio oxigênio 
do ferro esponja no interior dos fornos” tornando-o mais puro como expõem Kempka 
[4]. 
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Por meio do trabalho no processo é possível que ocorra um aumento na 
produção de ferro esponja, e a melhora na qualidade do produto obtido a partir de 
minério não tão rico em óxidos de ferro, e nem tão limpo ou puro. Se isso ocorrer com 
os baixos custos tornar-se-ia uma forma de diminuição de despesas, além da melhoria 
na preservação ambiental que por si se constitui num ponto importante de contribuição 
da ciência e tecnologia para a sociedade. O objetivo deste trabalho é apresentar um 
estudo sobre a redução direta do minério de ferro. 

 
Material e Métodos 
  

 O trabalho contará um viés teórico e outro prático e está em curso nos 
Laboratóros do LIMAV no campus Itabira. Como ele está relacionado com a iniciação 
científica, possibilita a formação de mão de obra pois permite o desenvolvimento de 
habilidades e competência relacionadas à pesquisa, à busca por recursos, à 
realização de experimentos, à operação de equipamentos (misturadores, fornos, 
prensas, moinhos, análises químicas, material de laboratório etc).  
 Colocando em prática a análise via seca do minério de ferro, a fim de 
quantificar e determina a sua composição fazendo assim os cálculos da quantidade 
máxima de produtos formados, embasado na quantidade de ferro esponja produzido e 
o teor de impurezas ainda restantes. Com o resultado obtido, processará uma parte do 
minério de ferro baseado nos métodos estudados, afim de posteriormente reduzi-lo e 
formar o ferro esponja. 
 No processo de redução, utilizar-se-á equipamentos laboratoriais. Colocando-
se o minério de ferro em um forno redutor com fluxo de gás controlado, assim o 
minério de ferro reagirá com os gases redutores no forno e será produzido o ferro 
esponja. Obtido os resultados, far-se-á a análise qualitativa e quantitativa do ferro com 
o objetivo de verificar se a qualidade do ferro não diminuiu, se manteve seu padrão, ou 
se obteve melhora.  
 Diminuindo o tamanho do grão do minério de ferro através do tratamento 
aplicado, repetir-se-á o processo, com o intuito de aperfeiçoar mais o processo 
siderúrgico, além de utilizar-se outros possíveis métodos de tratamentos anteriormente 
estudados.  
 Para este trabalho adotou-se o tamanho padrão do minério de ferro, aplicado 
também em grande parte das indústrias siderúrgicas. Os novos tamanhos serão 
reduzidos a metade do tamanho, seguindo a ordem, sendo X o tamanho original do 
minério de ferro, X/2 o tamanho seguinte, X/4 o próximo, X/8 o seguinte, até obter-se o 
tamanho de aproximadamente 1mm.  
 A redução do minério de ferro em todos os tamanhos descritos será realizada 
como foi descrito anteriormente. Obtendo-se o valor quantitativo das respectivas 
concentrações de ferro e impurezas. Estas etapas serão realizadas novamente 
variando-se o tempo de reação. O tempo será programado na seguinte ordem: uma 
hora nos primeiros experimentos; duas horas para os experimentos posteriores; quatro 
horas nos experimentos seguintes e seis horas para os últimos experimentos 
realizados. O tempo final é comumente aplicado em processos de redução direta.  
 
Resultados, discussão e considerações finais 

 
Os estudos estão em andamento. Com a obtenção de uma melhora 4% 

no processo teremos ferro esponja com o teor de 98% de ferro. Essa pequena 
diferença entre os tratamentos aderidos podem gerar uma variação significativa 
com relação ao produto final e a relação custo beneficio disposta no processo. 
 De maneira sucinta a prática de processar o minério de ferro, tornando 
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seus grãos menores poderá gerar em suma produção uma diferença notória no 
custo energético para a produção do ferro esponja. 

Visto que a demanda de matéria prima e meteria energética tem tido seu 
preço abusivamente elevado, devido à crise econômica do setor siderúrgico e 
energético no país.  

Torna-se também interessante a realização de estudos posteriores onde 
se avalie se há a diminuição na quantidade ou volume dos rejeitos de minério 
de ferro com uso desses processos e que desta forma contribuam tanto para a 
preservação ambiental como também para o aumento do lucro para as 
empresas. 
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Resumo 
 

Este trabalho tem como objetivo descrever a experiência de universidades públicas federais do 
estado de Minas Gerais e Alagoas, com os Polos Municipais da Universidade Aberta do Brasil, no 
enfretamento aos problemas de provimento e de formação de médicos para a Atenção Básica. O 
Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica instituído pelos Ministérios da Saúde e da 
Educação, em 2011, é a base jurídica, que possibilitou as universidades estabelecerem parcerias para a 
qualificação e a formação de profissionais médicos para a Atenção Básica. Esta experiência mostra a 
importância da criação de uma ampla rede colaborativa entre as universidades públicas federais para a 
expansão da oferta de cursos de qualificação desses profissionais, na Estratégia de Saúde da Família. A 
qualificação e a valorização de profissionais médicos são condições necessárias para o provimento, a 
formação e a integração ensino-serviço, visando a reorganização do processo de trabalho na Atenção 
Básica.  

Palavras-chave: Educação a Distância; Formação Profissional; Atenção Básica. 
 
Introdução 

 
 
O Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei 8.080/1990, reforça o papel 

da Atenção Básica como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (BRASIL, 2011a). De fato para 56,8% da população brasileira, a Unidade 
Básica de Saúde é o local mais declarado pelas pessoas que buscam por atendimento 
no SUS (IBGE, 2010). Isso mostra a importância da Atenção Básica (AB), na 
prestação de serviços de saúde no país e, portanto, da necessidade de qualificação e 
de reconhecimento dos profissionais de saúde que trabalham nesse nível de atenção. 

A qualificação e a valorização de trabalhadores de saúde, que atuam nas 
equipes multiprofissionais no âmbito da AB e da Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), no Brasil, foram instituídas pela Portaria Interministerial nº 2.087, de 1º de 
setembro de 2011, pelos Ministérios da Saúde e da Educação, que cria o Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB). Esse Programa contempla 
os profissionais médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas, visando a atuação em 
municípios considerados de difícil acesso e provimento ou de populações de maior 
vulnerabilidade. Conta com a supervisão presencial e a distância desenvolvida pelos 
tutores de instituição de ensino superior, hospitais de ensino ou outros serviços de 
saúde (BRASIL, 2011b).  

No Artigo 5º dessa Portaria está previsto que aos profissionais será garantido 
curso de especialização em Saúde da Família, sob responsabilidade das 
universidades públicas participantes do Sistema Universidade Aberta do Sistema 
Único de Saúde (UNA-SUS). E no Artigo 8º, inciso II, fica estabelecido que o Ministério 
da Saúde se responsabiliza por assegurar o custeio para a realização desse curso no 
país (BRASIL, 2011b). 
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O PROVAB, que objetiva prover e incentivar profissionais a atuarem na 
atenção básica por meio de cursos de educação a distância e supervisão pedagógica, 
está articulado ao bônus de 10% nas provas de residência médica para aqueles 
interessados em ingressar nos programas de residência (BRASIL, 2011b). São nove 
as instituições vinculadas à UNA-SUS e envolvidas na oferta de cursos de 
especialização na AB e 35 instituições supervisoras pedagógicas, localizadas em 22 
estados da federação (CARVALHO, 2013). 

Este trabalho tem como objetivo descrever a experiência de universidades 
públicas federais do estado de Minas Gerais e Alagoas, em particular da Universidade 
Federal de Alfenas, no enfrentamento aos problemas de provimento e de formação de 
médicos para a AB, com a oferta de um Curso de Especialização. 

 
 

Material e Métodos 
 
 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência sobre parcerias 

estabecidas entre as Universidades Federais de Minas Gerais, Alfenas, Triângulo 
Mineiro e Juiz de Fora e a Universidade Federal de Alagoas, durante o período de 
2012-2014, na oferta do Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da 
Família, na modalidade a distância para profissionais médicos, vinculados ao 
PROVAB. 

 
 

Resultados e Discussão 
 
 
Em Minas Gerais, a Faculdade de Medicina/NESCON é responsável pela 

Coordenação Geral do Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da 
Família (CEABSF), na modalidade a distância, em parceria com a Universidade Aberta 
do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS), a Universidade Aberta do Brasil 
(UAB/CAPES) e as Prefeituras Municipais. A partir de 2012 foram firmadas parcerias 
com outras universidades públicas, ampliando a oferta de vagas para além do território 
mineiro.  

O CEABSF conta atualmente com uma rede colaborativa constituída por cinco 
universidades públicas, localizadas nos estados de Minas Gerais e de Alagoas, que 
visa capacitar profissionais de saúde vinculados à ESF, para atuar no 
desenvolvimento e na consolidação do SUS. Esse curso de pós-graduação lato sensu 
é realizado a distância, com momentos presenciais para processos de avaliação, 
realizados nos Polos UAB. Conta com carga horária de 360 horas, desenvolvido em 
três Unidades Didáticas e com duração máxima de 24 meses. Segundo o regimento 
do curso, o aluno deve elaborar o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), que consta 
de um projeto de intervenção, cuja finalidade é propor soluções para a reorganização 
do processo de trabalho e as práticas assistenciais, no contexto da ESF. O TCC deve 
ser apresentado sob forma presencial, em sessão pública e avaliado por Comissão 
Examinadora (UFMG, 2012).  

Em março de 2012 teve início na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), o 
CEABSF com 245 alunos e em março de 2013, passou a atender ao PROVAB. Nesse 
ano foram oferecidas 900 vagas para esse Programa e, posteriormente, 1100 vagas 
distribuídas entre o PROVAB e o Programa Mais Médicos, para  as cinco 
universidades públicas parceiras.  

O Curso conta com um sistema de tutoria (ST) presencial e a distância, sendo 
oferecido pela Plataforma Moodle. É o sistema que dá suporte ao processo de ensino-
aprendizagem do aluno, apoiando-o na construção do conhecimento. O Sistema de 
Tutoria abrange variadas dimensões: andragógica, cognitiva, afetiva, social, interativa, 
acadêmica, motivacional e avaliativa. O Sistema de Tutoria é constituído por Tutores a 



354 

 

Distância (TD), Tutores Presenciais (TP), lotados nos Polos da Universidade Aberta do 
Brasil e os Núcleos de Apoio Interdisciplinar e Pedagógico (NAIPES) (UFMG, 2012).  

As funções do Tutor a Distância são: organizar e realizar os atendimentos aos 
profissionais em formação; orientar o processo de escolha das disciplinas optativas; 
realizar avaliação da aprendizagem (monitoramento das atividades propostas) e 
lançamento de notas; planejar o processo de recuperação dos estudantes, quando 
necessário; participar do processo seletivo de estudantes para o curso; participar das 
reuniões de capacitação permanente dos tutores e de oficinas de avaliação do curso 
(UFMG, 2012). 

Os Tutores Presenciais têm como atribuições: organizar a infraestrutura dos 
encontros presenciais; executar as programações estabelecidas para realização de 
provas on-line ou escritas; responsabilizar-se pelas relações com a coordenação do 
polo e desta para com a Secretaria/Coordenação CEABSF; colaborar no processo de 
apresentação pública dos TCC de alunos do seu Polo; elaborar relatório do Encontro 
Presencial; encaminhar à Secretaria do CEABSF a declaração e a relação dos alunos 
que apresentaram TCC (UFMG, 2012).  

Já os NAIPES têm a função de acompanhar os tutores no processo de trabalho 
que compreende: a interação dos tutores com os alunos; a mediação dos tutores nos 
fóruns; a aplicação dos parâmetros de correção das atividades; a organização dos 
encontros presenciais; a realização dos encontros presenciais; o lançamento de notas 
e fechamento do diário de classe; a organização de estudos temáticos com tutores e 
ser referência para tutores nos conteúdos dos módulos (UFMG, 2012).  

 
Conclusão 
 
Esta experiência mostra a importância da criação de uma ampla rede 

colaborativa entre as instituições de ensino superior para a expansão da oferta de 
cursos de qualificação em Atenção Básica de profissionais médicos, na Estratégia de 
Saúde da Família. As parcerias entre universidades públicas federais dos estados de 
Minas Gerais e Alagoas, com os Polos UAB resulta um arranjo político-institucional 
inovador, no desenvolvimento de cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade 
a distância, para os profissionais médicos. A qualificação e a valorização desses 
profissionais são condições necessárias para o provimento, a formação e a integração 
ensino-serviço, visando a reorganização do processo de trabalho na Atenção Básica, 
no contexto do Sistema Único de Saúde.  
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RESUMO 
Este artigo traz relatos de experiências de participantes do projeto Futebol Para Todas, assim como 
olhares de questões relevantes dentro do esporte. O projeto é realizado na cidade de Muzambinho-MG, 
onde as aulas de futsal para meninas acontecem duas vezes por semana. O mesmo atende estudantes 
do IFSULDEMINAS e também toda a população local. O objetivo do presente estudo foi através de um 
questionário aplicado as participantes, conhecer a forma como se deu a adesão à modalidade, se 
jogavam com meninos ou se preferiam com meninas e o que consideram mais importante na prática do 
futsal. Observou-se ao final do estudo a importância do projeto para as mesmas, pois é onde elas se 
sentem a vontade em realizar a prática da modalidade e se apropriam do treinamento como forma de 
promover a saúde e melhorar a interação social, além da percepção de que ali não existiria preconceito 
de gênero. 

 
Palavras- chave: Esporte; preconceito; sociabilidade 
 
INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 
Ao olhar para as práticas esportivas, é necessário compreender que as 

mesmas são perpassadas por relações de poder e representações sociais. Dentre as 
possibilidades de relações de poder que perpassam o esporte, em especial o futebol, 
podemos destacar o marcador de gênero.  Segundo Elias e Dunning (1992), o futebol 
é um dos últimos redutos de reserva masculina e tem-se mostrado relativamente 
impermeável às investidas de mulheres que se lançam ao desafio de apropriarem-se 
dessa manifestação em suas diferentes formas de expressão. Prova disso é o fato do 
termo futebol referir-se sempre à sua versão jogada pelos homens, enquanto a sua 
apropriação pelas mulheres recebe conotação pejorativa e abjeta, exigindo o emprego 
da expressão “futebol feminino” que tende a desqualificar essa prática e lançá-la numa 
espécie de porão do futebol tido como legítimo. 

Entretanto, as dificuldades para a adesão e permanência das mulheres nessa 
modalidade esportiva não têm significado a inexistência do futebol feminino. Ao 
contrário, as mulheres têm se desafiado à prática e tem crescido, sobretudo nos 
últimos 20 anos, o número de mulheres e meninas que consideram o futebol como 
uma opção para seu tempo de lazer. Na cidade de Muzambinho, essa investida 
guarda uma tradição de mulheres que se lançam a jogar o futebol. 

Nesse contexto, que criamos o projeto de extensão “Futebol para Todas”. 
Inicialmente, ano passado, aconteciam um ou dois encontros semanais entre 
estudantes-mulheres do campus Muzambinho que desejavam jogar futsal. No decorrer 
do primeiro semestre de 2015, algumas atividades de ensino-aprendizagem da 
modalidade começaram a ser desenvolvidas, a fim de possibilitar a inclusão no jogo de 
todas as meninas participantes, independente do nível de habilidade que possuíssem. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar o perfil e as percepções 
sobre a importância do futsal feminino das participantes do projeto de Extensão 
Futebol para Todas.  

 
METODOLOGIA 
 
Foi aplicado um questionário para 13 alunas participantes do projeto. As 

participantes do projeto têm idade de 19 a 30 anos, treinam todas juntas mesmo tendo 
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diferentes níveis de habilidade e experiência com o futsal.O questionário era composto 
por questões abertas. Elas tematizavam como se deu o início, o interesse pelo futsal, 
a relação delas com o esporte e a relevância do projeto para as mesmas.  

A análise das respostas se deu a partir da organização das mesmas em 
categorias (MINAYO, 1999). As categorias criadas foram: como se deu a adesão à 
modalidade, se jogavam com meninos ou se preferiam com meninas e o que 
consideram mais importante na prática do futsal. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Levando em conta uma prática tão masculinizada como o futebol, o 

presente estudo procurou trazer olhares de meninas do projeto Futebol Para 
Todas sobre esse esporte. Buscou-se saber também como foi a iniciação 
dessas atletas no esporte, assim como seus sentimentos ao realizá-la. 

Nesse sentido, quando nos referimos à democratização do acesso ao 
futebol, sob a perspectiva do gênero e ao direito ao jogo, estamos propondo 
uma participação efetiva das meninas nas partidas e não apenas na condição 
de uma cotista de uma política de ações afirmativas de equidade de gênero. 
Não pretendemos de forma alguma negar ou desqualificar qualquer política de 
ações afirmativas, muito pelo contrário. Contudo, entendemos que se faz 
necessária a adoção de mecanismos que qualifiquem e que democratizem a 
participação das meninas no futebol.  

As alunas que responderam ao questionário relataram que deram seus 
primeiros passos na pratica do futsal com uma idade média de 10 anos. Dentre 
as pesquisadas, 8 relataram que iniciaram no futsal por influência de familiares, 
enquanto 6 delas começaram a prática na escola, apenas 2 foram introduzidas 
no esporte através da prática realizada na rua e 2 conheceram a modalidade 
de alguma outra forma. 

Quando questionamos sobre quem as incentivou ao iniciar na prática do 
futsal, 4 atletas relataram que não contaram com nenhum tipo de incentivo, 
enquanto 6 disseram ter tido apoio da família. 4 delas contaram apenas com 
apoio de amigos e 2 delas disseram ter apoio de professores. Apenas 1 contou 
com apoio da prefeitura da sua cidade local.   

O treinamento e especialização esportiva de forma sistematizada das meninas 
em questão,ocorreu por volta dos 14 anos de idade. Os locais onde elas tiveram 
acesso a esse treinamento dividiram-se em dois: ambiente formal (escola) e ambiente 
informal (clubes, projetos de prefeitura municipais e escolinha de futebol), 5 delas 
começaram a treinar durante  o período de escolarização, enquanto 13 delas 
relataram outras formas de acesso aos treinamentos. Dentro do processo de 
sistematização e formação de atleta de futsal, cabe ressaltar que apenas 1 das 
entrevistadas já disputou campeonatos de federação, sendo ela a única entrevistada já 
federada. 

Foi constatado que em sua maioria, o início da prática de futsal, se deu 
principalmente com meninos, das 13 entrevistadas somente 2 relataram que 
começaram jogando apenas com meninas. 

As duas últimas questões buscaram investigar o que seria importante para as 
atletas na prática do futsal. Foram também questionadas sobre a relevância da prática 
somente com meninas e quais os motivos as levaram a optar por essa forma de 
praticar o futsal.  

O futsal para as meninas era bem visto por proporcionar à elas a melhora da 
saúde e condicionamento físico, além da prática esportiva elas relataram que jogar 
ainda lhes permite uma interação social. Uma das alunas pesquisada respondeu da 
seguinte forma a essa questão “Acho que além da prática esportiva, jogar ainda nos 
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permite uma interação social. E não menos importante nos faz pensar na colocação da 
mulher e na importância da mesma no esporte”. Enquanto uma outra participante 
descorreu sobre a questão da seguinte forma: “Eu acho muito importante para a 
saúde, adoro o esporte, me alivia o stress do dia a dia” 

Sobre o último questionamento as respostas das pesquisadas foi unânime em 
afirmar  achar importante treinar apenas com meninas, e suas justificativas se 
dividiram em 3 pensamentos, 4 declararam que dessa forma não haveria preconceito 
relacionado ao gênero, 4 delas ficam felizes em praticar o esporte apenas com 
mulheres porque assim não haveria diferença física, enquanto 5 participantes da 
pesquisa vêem na prática uma forma de interação social com as mesmas. 

Uma delas salientou “Acho sim importante, pois aprendemos juntas, ajudamos 
uma a outra. Mulher entende mulher”, enquanto outra justifica querer treinar apenas 
com meninas da seguinte forma “ Sim, porque o treinamento com meninos, por eles 
terem mais força podem nos machucar e acabar nos desrespeitando”. 

 
CONCLUSÃO 
 
Buscamos avaliar, a partir da pesquisa com as mulheres participantes do 

projeto, o impacto do mesmo sob a vida delas e para uma formação cidadã, autônoma 
e crítica dessas meninas e mulheres para a vivência do futsal como uma opção de 
lazer, de modo que nossa intervenção não se caracterize apenas como uma prática de 
caráter assistencialista às participantes, mas como uma oportunidade de troca de 
conhecimentos e formação cidadã. 
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RESUMO: 
O IFSULDEMINAS– Campus Muzambinho, por meio do projeto de pesquisa e extensão Iniciação 
Esportiva do Adaptada Região Sudeste de Minas Gerais, vamos discutir uma proposta de prática 
pedagógica elaborada e aplicada, para os sete praticantes de bocha adaptada da Escola Geralda Toledo 
Russo, os mesmos se encontram numa faixa etária de onze anos e são de ambos os sexos, todos 
possuem paralisia cerebral. Trataremos a bocha adaptada, de forma lúdica e prazerosa para os alunos, 
dotando a prática de sentido, mas sem descaracterizar a modalidade. Ao identificar que tal grupo possui 
um déficit em relação a alimentação saudável, focamos em problematizar tal questão, em algumas etapas 
que está disponível no trabalho. Visamos um processo sistematizado com uma metodologia de ensino 
adequada para tal grupo específico. O mesmo pode ser adequado em outros contextos e tempos 
diferentes, atendendo as necessidades do público e do professor. 
 
PALAVRAS-CHAVES: bocha adaptada, educação física adaptada, prática pedagógica. 

 
INTRODUÇÃO:  
 

Sabemos que a bocha adaptada, está em expansão por todo mundo, muito se 
deve, a versatilidade que a modalidade apresenta. Desenvolvida para atender o 
público com paralisia cerebral, que segundo Teixeira (2008, p.392) “Embora se trate 
de uma deficiência não progressiva, acarreta sequelas motoras permanentes, fazendo 
com que não seja possível a utilização adequada de determinados grupos musculares. 
”  

Podendo ser aplicada em diversos contextos, ou seja, da iniciação ao auto 
rendimento. Outro fator importante a ser destacado é sua fácil adaptação de acordo a 
necessidade do praticante e baixo custo para implementação. Ainda em acordo com 
Teixeira (2008, p.396): 

 
“É importante que as pessoas conscientizem-se de que a paralisia 

cerebral não é uma doença. [...] entretanto, é preciso, da mesma 
forma, que se perceba que essa condição, embora permanente, pode 
ser amenizada por meio de estímulos constantes e adequados, 
proporcionando a seu portador um desenvolvimento motor, cognitivo 
e social o mais próximo possível do normal.” (TEIXEIRA  2008, P.396) 

  
 

 Tendo em vista esses aspectos o IFSULDEMINAS– Campus Muzambinho, por 
meio do projeto de pesquisa e extensão Iniciação Esportiva do Adaptada Região 
Sudeste de Minas Gerais, oferece a modalidade em duas instituições de ensino, sendo 
ela Escola Geralda Toledo Russo (APAE) - Guaxupé/MG e Associação de Pais e 
Amigos de Muzambinho/MG (APAE). 

mailto:aninhalima_oliveira@hotmail.com
mailto:giordano.clemente.1992@gmail.com
mailto:iedamsk@gmail.com
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Nessa pesquisa, vamos discutir uma proposta de prática pedagógica elaborada 
e aplicada, na Escola Geralda Toledo Russo. Temos como proposta vincular como 
uma alimentação saudável pode auxiliar praticantes de bocha adaptada. 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS: 
Visamos um processo sistematizado com uma metodologia de ensino 

adequada para tal grupo específico, com média de 6 aulas de 50 minutos de duração, 
contamos com sete praticantes de bocha adaptada, os mesmos se encontram numa 
faixa etária de onze anos e são de ambos os sexos, todos com paralisia cerebral. 

 Destacamos que o processo pode ser adequado em outros contextos e 
tempos diferentes, atendendo as necessidades do público e do professor. 

Trataremos a bocha adaptada, de forma lúdica e prazerosa para os alunos, 
dotando a prática de sentido, mas sem descaracterizar a modalidade. Ao identificar 
que tal grupo possui um déficit em relação a alimentação saudável, focamos em 
problematizar tal questão, em algumas etapas: 

 ETAPA 1: Como primeiro passo associaremos os alimentos que eles 
devem comer em maior quantidade e os que eles devem tomar mais 
cuidado, utilizaremos como material, o vídeo denominado Nutriamigos , 
utilizaremos o primeiro vídeo da série, o material é didático e se adequa 
ao que a pesquisa se propôs  .  

 ETAPA 2: Será reproduzido novamente e o vídeo e em outro momento, 
distribuiremos imagens de alimentos na mini quadra de bocha, cada 
imagem terá um valor, quanto mais saudável o alimento mais ponto 
valerá, o objetivo é acertar as imagens.  

 ETAPA 3: Dando sequência, na próxima atividade ao acertar o alvo da 
bocha (bola branca) ou distanciar a bola do adversário do alvo, o aluno 
ganha o direito de associar as figuras (alimentos que são personagens 
que parecem no vídeo exposto) o objetivo é coloca-las corretamente na 
figura dos Nutriamigos- gordura, vitamina, carboidrato, proteína.  

 ETAPA 4: Para finalizar o conteúdo de forma prazerosa, vamos realizar 
uma atividade para colorir os personagens que aparecem no vídeo com 
tinta guache.  
 OBS: Tanto o vídeo quanto as imagens foram encontrados no site 

livre de busca Google.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
 
 Após a aplicação das etapas, podemos destacar como a metodologia foi de 
suma importância no que diz respeito a aprendizagem de uma alimentação saudável, 
sem descaracterizar a prática. Podemos ressaltar também, as relações afetivas entre 
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os envolvidos que se reforçaram durante o processo. Interpretamos que muito se deve 
ao estilo de jogo lúdico que foi empregado na pesquisa. 

Sobre o jogo, Huizinga (2005,p.15) destaca que : “Promove a formação de 
grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua 
diferença com relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios 
semelhantes.” 

Notamos que os envolvidos no projeto, estavam extremamente motivados e 
dispostos em realizar as aulas, muito se deve a questão de sair da rotina enfrentada 
por eles como: exames, médicos, terapias, estimulações e etc.  

Durante as etapas desenvolvidas encontramos alguns resultados, que 
julgamos ser importantes serem destacados: 

 Resultados da 1° etapa: em primeiro momento notamos que as 
crianças ficaram encantadas com o vídeo, todos prestaram 
atenção, alguns chegaram a reproduzir a música que consta no 
vídeo.  

 Resultados da 2° etapa: a princípio notamos uma certa 
dificuldade dos alunos, no que diz respeito a associar à bocha as 
figuras com numeração, porém com o transcorrer de duas aulas, 
os mesmos compreenderam a dinâmica da atividade. 

 Resultados da 3° etapa: nesse momento optamos por fazer o 
processo de associação de imagens, individualmente com cada 
aluno, aonde explicávamos detalhadamente e os auxiliávamos, 
dessa forma, todos os alunos conseguiram concluir a etapa no 
seu modo, dentro de suas capacidades, desenvolvemos essa 
etapa em duas aulas. 

 Resultados da 4° etapa: nesse último momento, aproveitamos 
para ofertar um momento de distração, notamos que os alunos se 
divertiram muito, eles puderam explorar todo o desenho, e 
reforçando assim o conteúdo que foi desenvolvido. 

 
 

CONCLUSÂO: 
 
 Pontuamos como foi importante esse processo para os nossos alunos, pois 
dotando de sentidos relevantes para os praticantes conseguimos alcançar os objetivos 
pré-estabelecidos. Pontuamos que cada aluno, dentro de suas capacidades, pôde 
participar de todas as etapas, consequentemente descobrindo à relação de uma boa 
alimentação e como é importante para eles, que são praticantes de bocha adaptada. 
Sugerimos que propostas pedagógicas, sejam, criadas e postas em práticas para esse 
público específico, rompendo alguns paradigmas ainda existentes em nossa 
sociedade.   
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de intervenção pedagógica com os esportes de rede, 
raquete e rebatida, como possibilidades de participação de todos nas aulas de educação física. Utilizamos 
o planejamento pedagógico planejado em 11 aulas de duas tumas de ensino médio do IFSULDEMINAS. 
Nossa intervenção se pautou pelas pedagogias críticas da educação física. Por fim, concluímos que  
abordar a pluralidade de conhecimento da cultura corporal de movimento como jogos, lutas, esportes, 
ginásticas e danças, não com o foco no alto rendimento, é uma questão fundamental, uma vez que 
quanto mais atividades trabalhadas, maior o número de alunos interessados nelas. 
Palavras-chaves: educação física, esportes, participação. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O presente estudo relata as experiências dos pibidianos do subprojeto 
Educação Física do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
Gerais (IFSULDEMINAS – campus Muzambinho). Sabendo que as aulas de Educação 
Física geralmente se centralizam em esportes coletivos tradicionais como futebol, 
basquetebol, handebol e voleibol e favorecem que alunos não habilidosos não 
participem das aulas, destacamos a importância de um planejamento com 
diversificação de conteúdos para proporcionar aulas prazerosas envolvendo a 
participação de todos.  

 A escolha desse conhecimento foi motivada pela ideia de ampliar os 
horizontes das práticas corporais dos alunos. Trabalhamos a família de esporte de 
rede, raquete e rebatida a partir das semelhanças estruturais que existem entre eles, 
isto é, o fato de defender um alvo, como o chão e, em alguns casos, utilizar um 
implemento para rebater a bola/peteca. O objetivo deste trabalho, portanto, foi relatar a 
experiência de intervenção pedagógica com os esportes de rede, raquete e rebatida, 
como possibilidades de participação de todos nas aulas de educação física. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  

A intervenção ocorreu em duas turmas do 2o ano do Ensino Médio do técnico 
integrado de Agropecuária e Alimentos do IFSULDEMINAS – campus Muzambinho, 
totalizando 66 alunos, 27 alunos de técnicos em alimentos e 39 de técnico em 
agropecuária. Os conteúdos trabalhados foram esportes de rede, raquete e rebatida 
como voleibol, badminton, tênis, basebol, tapembol e o jogo popular bets/taco em 11 
aulas com duração de 50 minutos.  

 Nossa intervenção foi pautada pelas pedagogias críticas da educação física 
(GONZALEZ; FENSTERSEIFER, 2010; BRACHT, 1999). Desta forma, a partir dos 
esportes de rede, raquete e rebatida, buscamos trabalhar essas práticas corporais 
sistematizadas proporcionando aos alunos experiências e conhecimentos das 
manifestações da cultura corporal de movimento. Nosso entendimento é que cabe à 
educação física escolar ampliar o horizonte de conhecimento de práticas corporais dos 
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alunos, buscando ensiná-las em seus aspectos conceituais, procedimentais e 
atitudinais.  

Os instrumentos utilizados para a sistematização da experiência foram 
observação, diário de campo, fotos, gravações em vídeo das rodas de discussão. A 
partir dele, reconstituímos a experiência e a descrevemos a seguir. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a intervenção, realizamos na primeira aula uma avaliação diagnóstica, 

na qual desenvolvemos oficinas relacionadas ao badminton, tênis, o jogo de taco e a 
peteca. Ao final dela, realizamos uma roda de discussão como forma de avaliação 
sobre a aula, a fim de conseguirmos alguns subsídios para o planejamento das 
próximas. Nesta roda surgiram falas dos alunos indicando que até então haviam tido 
poucas aulas de educação física durante o ensino médio, e quando ocorridas, eram 
relacionadas aos esportes coletivos. Além disso, as meninas relatavam que tinham 
tido poucas oportunidades de experimentarem outras atividades para além do voleibol 
e que não eram acostumadas a fazer aulas junto com os meninos. Essas falas 
reforçam o diagnóstico de Lima e Ramos (2012), segundo o qual as aulas de 
educação física acabam sendo excludentes, pois se voltam aos mais habilidosos. Isso 
faz que boa parte dos alunos a enxerguem com uma aula vaga, recreativa como forma 
de descanso das disciplinas “intelectuais”.  

Buscando fugir desse panorama, nossas aulas eram pautadas pela integração 
do grupo, com atividades e discussão sobre as mesmas. Para ensinarmos os esportes 
de rede, raquete e rebatidas, partimos do que havia de igual entre eles, isto é, o fato 
de que eles exigiam que se defendesse o alvo-chão e que rebatessem a bola/peteca 
usando um implemento, a raquete. Seguindo a lógica, lecionamos duas aulas de 
voleibol. Nestas aulas, enfatizamos o princípio de defesa do chão. Para a participação 
geral dos alunos, dividimos uma quadra em duas, a fim de que todos jogassem. 
Dividimos os alunos em quartetos nas mini-quadras, e colocamos durante o jogo 
vários tipos de bolas com pesos e tamanhos diferentes. Além disso, quando 
percebemos que mesmo em quatro pessoas, em alguns jogos, nem todos 
participavam, colocamos regras que faziam com que a bola tivesse que passar pela 
mão de todos antes de ir para o campo adversário. Nossa ideia com essa regra foi 
também tentar estimulá-los a organizar jogadas, tal como acontece no voleibol. 

Percebemos nesse jogo, que os alunos ficavam muito estáticos, para 
tentarmos deixá-los mais dinâmicos, utilizamos um jogo adaptado de Tapembol. Este 
era um jogo de invasão, no qual os alunos deveriam conduzir a bola tapeando-a para 
cima. Depois, introduzimos uma raquete para que eles a tapeassem com a ajuda do 
implemento. Se por um lado, eles se movimentaram mais, por outro, esta aula não 
ocorreu como o planejado, pois os alunos estavam muito aglomerados em uma quadra 
disputando uma bola. Além disso, os alunos acabavam querendo apenas golpeá-la em 
outras pessoas.  

A seguir, como os alunos já haviam trabalhado a defesa do chão e o 
implemento, introduzimos o badminton. Para tanto, realizamos uma atividade inicial, 
na qual, em duplas, eles rebatiam a peteca um para o outro. O objetivo era que eles 
começassem a se acostumar com a raquete e a peteca sem a rede. Depois, dividimos 
uma quadra em quatro. Em cada uma dessas mini-quadras jogavam dois trios. Depois, 
durante a atividade realizamos rodízios para que todos jogassem com todos. Na aula 
seguinte, começamos a introduzir o esporte propriamente dito, como suas regras: 
saque, rodízio e área de jogo. Com essa atividade, buscamos demonstrar a diferença 
entre o jogo livre que eles realizaram na aula anterior e o esporte, explicitando que 
este possui regras pré-definidas por uma confederação. Na roda final de discussão, 
apresentamos aos alunos vídeos do badminton oficial e questionamos os alunos sobre 
suas preferências e dificuldades com o jogo e o esporte. Nos relatos, disseram que o 
jogo é mais fácil de ser compreendido e jogado, pois eles podem alterar a regra de 
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acordo com a necessidade, ao contrário do esporte que é mais rígido e mais 
complexo.  

Após o badminton, introduzimos o tênis, pois eles já estavam familiarizados 
com a raquete. O badminton é considerado uma atividade de introdução ao tênis, uma 
vez que mantém o princípio da defesa do chão, porém a peteca é mais lenta que a 
bolinha de tênis.   

Para introduzir o tênis levamos vários tipos de raquete e bolas. O objetivo era 
que os alunos sentissem a diferença e experimentassem todos os materiais trocando 
passes entre si. Já com a raquete e a bola de tênis, propusemos atividades para que 
os alunos progredissem calculando o tempo e a distância da bola para o campo 
adversário. Nessa aula utilizamos de meia quadra com duas filas de cada lado. Um 
aluno rebatia para o outro lado da quadra, e ia para o final da fila. Do outro lado da 
quadra, o primeiro da fila rebatia a bola que vinha e ia para o final da sua fila, e assim 
sucessivamente.  

Com a evolução dos alunos no jogo, propusemos o mini tênis em duplas, 
dividindo uma quadra em quatro, de modo em que todos participassem. O jogo seguiu 
as seguintes adaptações: a bola deveria passar pela mão das duplas, e essa pessoa 
receberia a bola com a mão, devendo passar para seu colega de dupla rebater com 
raquete para o campo adversário.  

O Bets ou Jogo de taco foi um dos conteúdos dos esportes de rebatida 
escolhidos para ser ministrado, pois tivemos a pretensão de instigá-los a vivenciarem 
os jogos tradicionais/populares que fizeram parte da vida da grande maioria. Iniciamos 
com um jogo livre, dando instruções àqueles que não tinham conhecimento da prática. 
Como é um jogo praticado tanto no estado de São Paulo quanto de Minas Gerais, de 
onde provêm a totalidade dos alunos, há uma certa diferença das regras entre uma 
localidade e outra. Por esse motivo, pedimos aos alunos que relatassem e 
escrevessem as regras que eles eram acostumados a jogar, e se apropriassem delas 
durante a prática. Foram aulas prazerosas e de grande adesão dos alunos. 
Percebemos nela a intensa participação dos alunos, confirmando a importância desse 
resgate da cultura popular, visto que é um conteúdo pouco explorada na Educação 
Física escolar.  

Como já havíamos introduzido o Bets ou Jogo de taco, colocamos aos alunos o 
Basebal adaptado seguindo a ideia de rebatida. No jogo colocamos ao invés da bola e 
do taco de basebol o taco do Bets e a bola de tênis. Esta atividade ocorreu em uma 
única quadra, dividida em duas partes, dois jogos de baseball adaptado ocorreram 
simultaneamente. Para incentivar a participação, colocamos um sistema de pontuação  
que contava cada base que os alunos conseguissem atingir. Entretanto, é importante 
salientar que a maioria dos alunos sequer se importou em contar os pontos, tão 
entretidos que estavam com o jogo. Ao final da atividade, na roda de discussão, os 
alunos pontuaram que notaram as semelhanças com algumas das regras do jogo de 
taco/ bets. Também afirmaram que gostaram de conhecer o esporte, tão parecido com 
nosso jogo popular, mas paradoxalmente tão desconhecido no Brasil. Salientaram 
também que começaram a ver um sentido nas aulas de educação física, que traziam 
novos conhecimentos que eles consideravam muito interessantes. 

Para finalizar a intervenção fizemos um festival onde colocamos duas 
atividades das quais eles mais gostaram na intervenção: Bets/taco e badminton. Nesta 
finalização deixamos os alunos de forma livre para jogar da maneira como quisessem 
em esporte ou jogo adaptando as regras as quais lhes eram mais convenientes. Eles 
se revezaram entre as atividades, mas a maioria deles ficou concentrada no jogo de 
tacos/bets. 
Portanto, concluímos que é interessante trabalhar o jogo e o esporte, de modo que os 
alunos tenham uma vivência e, a partir da comparação entre as duas vertentes, 
possam se decidir autonomamente qual seria mais adequada para seus objetivos. 
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RESUMO 

Este artigo é um relato de experiência das aulas de Educação Física que enfatizavam o tema gênero e 
sexualidade no conteúdo Jogos e Brincadeiras com um grupo de alunos de Ensino Médio e Educação de 
jovens e Adultos (EJA) numa escola de Muzambinho-MG, realizado no âmbito do PIBID, subprojeto 
educação física, do IFSULDEMINAS – campus Muzambinho. O objetivo do presente artigo foi mostrar 
através das aulas propostas e uma abordagem de cunho lúdico, pedagógico e educacional a 
contextualização da relação entre gênero e sexualidade nas atividades propostas pelo projeto. Foram 
observados 28 alunos do Ensino Médio e 26 da EJA, ambos do período noturno do primeiro semestre de 
2015. Foram apresentados questionários e vídeos demonstrativos sobre o assunto, havendo debates no 
fim de cada intervenção. Destaca-se também que através das análises investigadas, refinaram-se as 
concepções de gênero e sexualidade que foram trabalhadas nas intervenções. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero; sexualidade; jogos  

INTRODUÇÃO 

O processo de transformação de alunos de licenciatura em professores 
qualificados é um processo não tão simples. Os licenciandos encontram sim, em suas 
grades curriculares, estágios em todos os níveis de educação, porém exercem suas 
funções como professores num curto espaço de tempo, talvez não suficientes para a 
sua formação e qualificação para a docência. 

Assim, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) 
surge como ferramenta para sanar talvez essa falta de experiência. Essa vivência é 
composta por experiências em sala de aula, orientações por parte de professores e 
trocas de ideias voltadas para a formação acadêmica. 

Para Goellner (2010), na agenda política e pedagógica de muitos projetos 
educacionais, o termo diversidade tornou-se lugar-comum. Sob essa denominação 
agrupam-se perspectivas inclusivas orientadas pelo reconhecimento de que os 
sujeitos são diferentes não apenas porque pertencem a classes sociais distintas, mas, 
sobretudo, porque produzidos também a partir de outros marcadores identitários, tais 
como gênero, geração, raça/etnia, sexualidade, capacidade física, entre outros.  

Para Bortolini et. al. (2014) não há, necessariamente, uma linha direta entre o 
sexo biológico e o comportamento de gênero. Ou seja, o gênero – as performances 
sociais e culturais de homens e mulheres – não é um simples prolongamento do sexo. 
Isso faria do gênero apenas uma diferença sexual repaginada, quando a ideia é que, 
de fato, há aí uma arbitrariedade da cultura. A despeito, ou melhor, para além das 
diferenças anatômicas, cromossômicas e fisiológicas, diferentes grupos culturais vão 
construir jeitos de pensar, significar, ser e agir para homens e mulheres. 

Assim, considerando o espaço escolar um ambiente propício e neutro 
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para discussões em torno desses eixos temático, o grupo de alunos bolsistas 
do curso de Educação Física e voluntários do PIBID, composto por seis 
bolsistas, um voluntário, uma professora supervisora e dois coordenadores, 
buscou através do presente estudo relatar as intervenções e experiências em 
torno da temática “gênero e sexualidade”, através de uma intervenção com o 
conteúdo jogos e brincadeiras. Assim como relatar as alterações de visão dos 
alunos sobre o tema em questão após o processo pedagógico. 

 
 

 METODOLOGIA 
   
A partir da proposta jogos e brincadeiras foram realizadas atividades de um 

cunho lúdico, educacional e pedagógico, buscando uma ligação com diferentes tipos 
de esportes e trazendo sempre fortes ligações com a temática gênero e sexualidade. 

As atividades aconteceram em uma escola pública do Sul de Minas Gerais, nas 
aulas de Educação Física, com alunos de ensino médio e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), abrangendo um total de 54 alunos, sendo 20 do sexo feminino e 34 do 
sexo masculino, todos numa faixa etária de 18 a 30 anos.  

As atividades foram realizadas num período de 10 semanas, sendo que os 
encontros eram realizados uma vez por semana, sempre às segundas feiras. 

A coleta dos dados foi realizada através de questionários, observações e 
relatórios de aulas. Utilizamos também gravações de áudio, fotos e filmagens durante 
as atividades, especialmente para a atividade de conclusão das intervenções. 

Um questionário inicial trazia consigo questões sobre a visão dos alunos 
acerca da Educação Física na escola, assim como conhecimentos prévios sobre 
gênero e sexualidade. 

Com questionários e respostas em mãos foi possível, por meio das atividades 
propostas, levantar questões sobre o espaço das mulheres na sociedade, no esporte e 
nas aulas de Educação Física, conceitos de gênero, sexualidade e papeis sociais, 
violência contra homossexuais e transexuais. 

As aulas trouxeram jogos e brincadeiras, vivências de futebol, queimada e 
lutas. Assim como por vezes também foram utilizados elementos audiovisuais com o 
intuito de trazer os alunos a par das discussões.    

A atividade final serviu como forma de confronto ao proposto inicialmente. 
Assim realizou-se um circuito onde os alunos deveriam passar por obstáculos e 
cumprir metas antes de responderem questões de um “quiz” com questões voltadas 
para o tema geral. Essa atividade teve como objetivo reavaliar o entendimento dos 
alunos sobre as mesmas questões iniciais. Todo esse processo foi documentado e 
filmado. Falas de alunos foram registradas e puderam apontar as mudanças ao longo 
do processo. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
No fim de cada aula, ou o tema gênero e sexualidade se fazia presente durante 

as próprias atividades ou era levantada em forma de questionamentos pelos 
“pibidianos”. Cada atividade trouxe discussões sobre espaço das mulheres na 
sociedade, no esporte e nas aulas de Educação Física, conceitos de gênero, 
sexualidade e papeis sociais, violência contra homossexuais e transexuais.  

Durante as atividades surgiam algumas falas e discussões pontuais vinculadas 
ao nosso assunto principal. Na aula de capoeira quando questionamos sobre a 
participação da mulher nesse jogo-dança-luta ou em outras práticas corporais, um 
aluno respondeu dizendo que “as mulheres eram destinadas ao lar, e hoje vem 
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ganhando espaço na sociedade”. Questões como fora temas de muitas das rodas de 
discussões. 

Em outra aula foi proposto um “futebol” jogado com as mãos, no qual a bola 
deveria passar por todos os participantes antes da definição. O propósito desse jogo 
era fazer com que os mais habilidosos saíssem da área de conforto do futebol. Assim 
o jogo ficou completamente equivalente e mesmo assim interessante para todos. 
           Um fato também a considerar foi o pedido de um aluno para que o vídeo 
“meninos e meninas” (que em forma de comédia, trazia conceitos de gênero, 
cisgênero, transgênero) fosse transmitido para toda a escola, alegando já ter sofrido 
descriminação e julgando que o vídeo talvez pudesse esclarecer muito sobre o 
assunto. 

Usando dessas e de outras discussões realizamos um “quiz” no qual nosso 
objetivo era comparar as respostas iniciais com as finais. Algumas dessas respostas 
chamaram a atenção. Quando perguntado a eles quais brincadeiras eram de meninos 
e quais eram de meninas as duas equipes responderam que futsal era pra menino e 
handebol para meninas; porém, dentro das rodas de discussão das duas equipes 
pode-se ouvir as respostas corretas, mas que foram voto vencido dentro dos grupos. 
Em outro momento perguntamos quais os possíveis formatos de famílias e os alunos 
afirmaram que não existe uma forma única, disseram ainda que podem existir diversos 
formatos de família, sendo “pai e pai”, “mãe e mãe” e “pai e mãe”.  

Foram também questionados sobre os conceitos de gênero, cisgênero, 
transgênero, entre outros, assim como questões sobre as atividades que foram 
realizadas, como origem da capoeira e das artes marciais. Nestes momentos, 
respostas bem coerentes foram formuladas pelos alunos. 

 

CONCLUSÃO 

Ao final das intervenções quando comparadas as respostas iniciais e as finais, 
algumas das falas chamaram a atenção, pois os alunos ainda traziam uma visão 
limitada em relação a gênero e sexualidade, que puderam ser percebidas em 
situações em que surgiram discursos sexistas. 

Apesar disso, foi possível observar que a maioria do conteúdo proposto 
inicialmente pôde ser absorvido pelos alunos, apesar de existirem ainda pontos 
importantes e relevantes ainda não tão claros para eles. Com isso, nossa proposta é 
que o eixo temático em questão seja reforçado nas próximas intervenções, 
proporcionando melhores condições de avaliação das mudanças pró-respeito à 
diversidade almejadas pelo PIBID educação física. 
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Resumo 
O presente estudo tem por objetivo discutir a necessidade de modificações didático-pedagógicas na 
formação de professores, para que a educação dos surdos se torne cada vez mais inclusiva e adaptada 
às necessidades da atualidade. Tais modificações dizem respeito tanto à postura quanto aos 
conhecimentos a serem adquiridos pelos educadores em seu processo de formação, tanto inicial quanto 
continuada. Para a realização da inclusão, são necessárias uma reestruturação e uma apropriação dos 
diversos paradigmas legais e, essencialmente, é fundamental que reveja o processo de formação dos 
professores. Como metodologia, foi eleito o estudo de caso como proposta inicial de trabalho, através da 
aplicação de questionários e posterior análise qualitativa dos mesmos.  Podemos, preliminarmente, 
apontar uma reformulação dos projetos de formação de educadores com melhor atenção às práticas 
dirigidas à inclusão de surdos, com a apropriação e compreensão de métodos que facilitem a mediação 
pedagógica. 
 
Palavras-chave:  docente, surdez, inclusão educacional.  
 
Introdução 

 
A formação de professores tem sido tema de muitas pesquisas e de interesse 

de diversos profissionais. Dentro desse grande tema, encontramos o da formação de 
professores para atuar na educação de surdos, o que vem fomentando muitas 
discussões. As leis apontam a grande necessidade de professores capacitados para 
atuarem frente à inclusão. Essa é uma preocupação real que aflige o meio 
educacional.  

Segundo Tsukamoto (2014), a proposta inclusiva encontra-se no entendimento 
do que representa inclusão processual, desenvolvida em diversos meios. Glat (2009) 
completa que para a realização da inclusão, são necessárias uma reestruturação e 
uma apropriação dos diversos paradigmas legais e, essencialmente, é fundamental 
que reveja o processo de formação dos professores, que na sua formação inicial não 
tiveram, na maioria das vezes, um currículo que considerasse estudos voltados aos 
alunos com deficiências, tendo como objetivo práticas pedagógicas que pudessem ter 
como alvo seus futuros alunos.  

Este estudo faz parte da pesquisa intitulada “Formação docente: Concepções 
sobre o contexto bilíngue de ensino para surdos” em desenvolvimento junto ao 
programa de Mestrado Profissional em Educação da UFLA – Universidade Federal de 
Lavras14, que tem por objetivo geral traçar um perfil do graduando em pedagogia em 
relação a suas concepções sobre o contexto bilíngue de ensino para surdos. A 
intenção neste momento é apresentar as possiblidades de modificações didático-
pedagógica necessárias para um melhor aproveitamento do processo de formação em 
relação a educação de surdos.  

 
Materiais e métodos 
 

Até o presente, o estudo de caso intrínseco tem sido o mais aplicável ao objeto 
em questão, pois procura-se um melhor entendimento do problema de pesquisa pelo 
interesse despertado por um caso específico. O estudo de caso define-se exatamente 
por investigar um indivíduo, um pequeno grupo, uma instituição ou um evento. Os 
investigadores de caso procuram o que é comum e o que é particular em cada caso, 

                                                           
14 Orientadora Prof. Dra. Patrícia Vasconcelos Almeida. 

mailto:flaviamagela@yahoo.com.br
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mas o resultado final mostra na maioria das vezes algo original com relação aos 
seguintes aspectos: a natureza do caso; o histórico do caso; o contexto; outros casos 
pelos quais é reconhecido (STAKE, 2000). 

Para tanto, a obtenção de dados se dará por meio de questionários 
fundamentado nos conhecimentos de Günther (2003). O autor refere-se a Yaremko et 
al. (1986, p.186) os quais esclarecem a ferramenta “questionário” como um conjunto 
de questionamentos sobre certo tema e que compara a opinião, a personalidade, os 
interesses e os dados relevantes sobre a vida do respondente. 

Na presente pesquisa, a obtenção de dados compreende questionamentos 
sobre a disciplina Libras que será aplicado às alunas do sétimo período do curso de 
Pedagogia que cursam a disciplina numa faculdade particular. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois segundo Bogdan e Biklen (1994), o 
pesquisador é o instrumento principal, interessa-se mais pelo processo do que 
simplesmente pelos resultados ou produtos, caracterizada por uma metodologia 
descritiva, pois se preocupará coma descrição das regularidades encontradas nos 
dados coletados e bibliográfica, delineada por uma fundamentação teórica dos escritos 
que envolvem amparos teóricos que contribuirão significativamente na compreensão 
desse estudo.   

 
Resultados e discussão 

 
A busca pela qualidade na educação de surdos é atualmente tema de vários 

estudos sobre surdez e suas consequências cognitivas e linguísticas. Porém, poucos 
estudos têm promovido reflexões acerca dos alunos surdos incluídos nas escolas 
regulares, que percorreram por muitos anos de escolarização e demonstram 
conhecimento acadêmico muito abaixo em relação aos ouvintes, embora suas 
capacidades cognitivas sejam parecidas.  

No entanto, é necessário um olhar crítico de todos os profissionais que estão 
nessa dimensão de formação buscando reconstruir caminhos que propiciarão aos 
surdos um aprendizado significativo.  

Quando se fala em educação julga-se necessário falar em formação de 
professores e em prática docente de qualidade. Por isso, é importante compreender a 
formação docente para o desenvolvimento dos saberes dos professores, o que requer 
capacidade, reconhecimento profissional e políticas próprias, levando em 
consideração o ambiente de trabalho do professor (BANDEIRA, 2006).  

Segundo o autor, atualmente a formação docente é uma das causas 
responsáveis pelos problemas da educação. Mesmo acontecendo uma verdadeira 
revolução (academicismo exacerbado15 e empirismo tradicional16) nos últimos tempos, 
ela ainda está em crise, com inúmeras dificuldades de se colocar em prática conceitos 
e modelos modernos.  

 O ato de ensinar não se limita a utilizar inconscientemente uma teoria, nem 
ficar satisfeito com um modelo, principalmente, envolve na solução de problemas, na 
tomada de decisão, no fazer em circunstância limitada e várias vezes emergente. 
Contudo, a teoria funciona como marca para decifrar a experiência a partir do contexto 
da prática da realidade, sem, todavia, admitir que se preveja e verifique tudo, 
colaborando para dar sentido.  

No entanto, é necessário que teoria e prática se completem ao longo de todo o 
processo de formação, questionando sempre ao docente, sobre a articulação entre a 
teoria e a prática no contexto escolar. Sendo necessário um olhar específico para 
esses profissionais que estão nessa dimensão de formação e nesse processo de 
reflexão sobre teoria e prática. Então, qual seria o caminho para a formação de 
professores de surdos?  

                                                           
15 Academicismo exacerbado é um academicismo excessivo que não retrata a escola real (BANDEIRA, 2006). 
16 Empirismo tradicional são as escolas que se fecham às suas experiências e ao seu contexto (BANDEIRA, 2006). 



373 

 

Para Perlin (1998), a educação de surdos teria qualidade se os educadores 
compreendessem a cultura desses sujeitos e a facilidade que eles têm de adquirir 
conhecimentos por meio dessa cultura, e se a escola reconhecesse no currículo os 
aspectos culturais dos surdos. A formação inicial desses sujeitos deve ser em escola 
própria. Contudo, é indispensável que os currículos de formação docente contemplem 
temas como cultura, identidade e diferença. 

Com a publicação do Decreto 5.626/05 que regulamenta a Lei 10.436/02, o 
surdo passa a ter o direito de usar sua língua, a Língua Brasileira de Sinais – Libras, 
seguindo a tendência internacional de conquistas dos direitos sociais, sendo assim 
reconhecido como minoria linguística.  

O decreto prevê também a presença da Libras em todos cursos de 
licenciaturas. A formação de docentes para exercer sua carreira na educação infantil e 
anos iniciais do ensino fundamental deve obrigatoriamente realizar em curso de 
Pedagogia, em que Libras e Língua Portuguesa escrita se estabeleçam como línguas 
padrão possibilitando a formação bilíngue. 

Tsukamoto (2014) diz que a busca pela qualidade na educação de surdos é 
atualmente tema de vários estudos sobre surdez e suas consequências cognitivas e 
linguísticas. Porém, poucos estudos têm promovido reflexões acerca dos alunos 
surdos incluídos nas escolas regulares, que percorreram por muitos anos de 
escolarização e demonstram conhecimento acadêmico muito abaixo em relação ao 
desempenho dos ouvintes, embora suas capacidades cognitivas sejam parecidas. 

Preliminarmente, pode-se concluir que é necessário que sejam aplicadas 
modificações didático-pedagógicas na formação de professores para que a educação 
dos surdos se torne cada vez mais inclusiva e adaptada às necessidades da 
atualidade. Tais modificações dizem respeito tanto à postura quanto aos 
conhecimentos a serem adquiridos pelos educadores em seu processo de formação, 
tanto inicial quanto continuada. Assim, à guisa de uma conclusão, podemos apontar 
uma reformulação dos projetos de formação de educadores com melhor atenção às 
práticas dirigidas à inclusão de surdos, com a apropriação e compreensão de métodos 
que facilitem a mediação pedagógica. 
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A BOCHA PARALÍMPICA E A UTILIZAÇÃO DE NOVOS MÈTODOS PARA 
O SEU DESENVOLVIMENTO 

¹Giordano de Oliveira Macedo Clemente – IFSULDEMINAS 

²Ana Flávia Lima de Oliveira - IFSULDEMINAS 

³Ieda Mayumi Sabino Kawashita - IFSULDEMINAS 

Resumo 
O IFSULDEMINAS Campus Muzambinho, com o Projeto de Iniciação Esportiva Adaptada Região Sudeste de 
Minas Gerais visa ofertar a prática de algumas modalidades de esportes paralímpicos, uma das modalidades 
ofertadas é a bocha paralímpica, que se caracteriza por ser um esporte de fácil adaptação a diversos públicos, 
podendo ser praticado por pessoas que possuem diferentes tipos de deficiência. O objetivo do estudo foi 
desenvolver através das aulas de bocha as aptidões físicas e cognitivas dos participantes do projeto, foi 
formulado em nosso grupo de estudo um jogo chamado “Bocha Quiz”, que consiste basicamente em acertar o 
“jack” (bola alvo), responder e formular perguntas, acertando-as são somados pontos. A partir da aplicação das 
aulas foi visível a satisfação dos alunos em participar da atividade e consequentemente ficou evidente a 
empolgação em formular e responder as perguntas, constatando assim que é possível usar a bocha como 
ferramenta para o aprendizado de diversos assuntos. 

PALAVRAS-CHAVE: JOGO, ESPORTE PARALÍMPICO, APRENDIZADO. 

Introdução 
Como é sabido o esporte paralímpico vem crescendo gradualmente, mesmo sem 

grandes divulgações como possuem os esportes olímpicos, de forma vagarosa essa 
vertente se firma cada vez mais e vem se tornando essencial para a vida de diversas 
pessoas que possuem algum tipo de deficiência, sabendo disso o IFSULDEMINAS Campus 
Muzambinho, com o Projeto de Iniciação Esportiva Adaptada Região Sudeste de Minas 
Gerais visa ofertar a prática de algumas modalidaes de esportes paralímpicos, uma das 
modalidades ofertadas é a bocha paralímpica, que se caracteriza por ser um esporte de fácil 
adaptação a diversos públicos, podendo ser praticado por pessoas que possuem diferentes 
tipos de deficiência, Greguol e Gorgatti (2013) relatam sobre a bocha:  

“Começou a ser praticada no Brasil a poucos anos e já atraiu muitos 
adeptos. A sua grande vantagem é ser uma modalidade voltada 
especialmente para indivíduos com restrições motoras mais severas. O 
objetivo do jogo é lançar as bolas mais perto possível da bola branca, 
também chamada de jack ou bolim. Para tanto, é permitido o uso das 
mãos, dos pés ou de instrumentos de auxílio para quem tem grande 
comprometimento nos membros superiores e inferiores.” Greguol e 
Gorgatti (2013, p 618 ). 
 

As aulas de bocha paralímpica ocorrem na APAE de Muzambinho – MG, uma 
característica especifica do grupo é que todos possuem paralisia cerebral espástica, que 
segundo Winnick(2004) pode ser definida como: 

“... um grupo de sintomas incapacitantes permanentes, resultantes de 
dano às áreas do cérebro responsáveis pelo controle motor. É um 
problema não progressivo que pode ter origem antes, durante ou logo 
após o nascimento e se manifesta na perda ou no comprometimento do 
controle sobre a musculatura voluntária.” Winnick (2004, p.208) 
 

O escopo deste estudo foi desenvolver as aptidões físicas e cognitivas dos alunos 
que participam do projeto foi formulado em nosso grupo de estudos um jogo chamado 
“Bocha Quiz”, que consiste basicamente em acertar o “jack”(bola alvo), responder e formular 
perguntas com temas diversificados, com base na realidade e conhecimento dos alunos, 
realizando um trabalho interdisciplinar, Acertando-as são somados pontos, mesmo sendo 
realizado de forma onde haverá um vencedor o jogo foi aplicado de forma lúdica, quando 
aplicado desta forma a competitividade não é acentuada e acaba sendo mais prazeroso 
para todos os praticantes, para Feijó(1998) “o lúdico é uma das necessidades básicas da 
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personalidade do corpo e da mente, [...] faz parte das atividades essenciais do ser humano”. 
Nesta perspectiva elaboramos o “Bocha Quiz”. 

 
Materiais e Métodos 

  
Nossa turma de bocha paralímpica possui seis alunos, três do sexo masculino e três 

do sexo feminino todos possuem paralisia cerebral espástica diplégica de membros 
inferiores e superiores, com faixa etária de 21 a 63 anos, todos matriculados na APAE de 
Muzambinho – MG. 

O jogo do “Bocha Quiz” é uma atividade que além do treinamento a bocha 
paralímpica também aborda as questões matemáticas na soma dos pontos e os 
conhecimentos gerais através das perguntas realizadas, o objetivo do jogo é somar pontos 
que podem ser adquiridos quando os alunos acertam as perguntas feitas pelos adversários, 
o jogo possui algumas regras que são:  

• Regra 1: dividimos ou alunos em trios, duplas ou de forma individual, jogam até seis alunos 
de uma vez; 

• Regra 2: para saber qual aluno ou equipe começará os arremessos é utilizado o sistema de 
sorteio(cara ou coroa, par ou ímpar, etc);  

• Regra 3: ganha o direito de realizar as perguntas a equipe que consegue acertar o 
arremesso no alvo pré-definido pelo professor, pode ser na bola branca ou em qualquer 
outro lugar da quadra que o professor escolher;  

• Regra 4: acertando o alvo a equipe tem o direito de realizar uma pergunta (o tema pode ser 
livre ou pré-definido), se errar o alvo a vez é passada para a equipe adversária;  

• Regra 5: se a pergunta for respondida de forma correta o ponto vai para quem respondeu 
certo, se não o ponto irá para a equipe que realizou a pergunta;  

• Regra 6: ganha a equipe que chegar primeiro aos dez pontos(essa pontuação é flexível, 
podendo ser menos de dez pontos ou mais). 

Os materiais utilizados para a realização da atividade é um jogo de bolas com seis 
azuis, seis vermelhas e uma branca (totalizando treze bolas) e um espaço para marcar a 
quadra de bocha paralímpica.  

Para a aplicação do jogo foi utilizado três etapas que ocorreram em três aulas, uma 
etapa por aula, os alunos nessas etapas formaram trios, os trios mudaram a cada etapa, na 
primeira o tema das perguntas foi livre, pensando em ambientar os alunos ao jogo, na 
segunda foi pré determinado que só poderiam ser feitas perguntas relacionadas a 
matemática, tendo a intenção de relacionar a bocha com a matemática no que diz respeito a 
soma dos pontos no jogo e na terceira só poderiam ser realizadas perguntas voltadas ao 
tema bocha paralímpica, visando instiga-los a pensaram nas regras, nos materiais utilizados 
na modalidade, entre outras características que a modalidade de bocha paraolímpica 
possui. 

Resultados e Discussão 
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Inicialmente vale ressaltar que o jogo teve uma boa adesão por parte dos alunos, 
todos entenderam a essência do jogo e participaram de forma empolgada durante as aulas. 

Na primeira etapa cujo tema foi livre, os alunos foram receptivos ao jogo, todos se 
mostraram interessados na atividade e demonstraram que entenderam o jogo, foram 
realizadas perguntas interessantes e o que mais nos chamou a atenção foi a empolgação 
dos alunos com um novo jogo os motivando a se esforçar em acertar o “jack” e a formularem 
e responderem as perguntas, outro ponto crucial foi a visível cooperação que houve entre as 
equipes.  

Na segunda etapa onde foi permitido somente perguntas matemáticas, houve uma 
menor empolgação por parte dos alunos, talvez devido ao pouco conhecimento sobre o 
tema, foram realizadas perguntas simples na maioria das vezes de adição ou subtração, 
mas mesmo assim foi perceptível novamente a cooperação entre eles e o empenho em 
acertar a bola alvo, responder e formular as questões.  

Chegando na terceira e última etapa onde só poderiam ser realizadas as questões 
sobre a bocha paralímpica a empolgação dos alunos foi novamente reascendida, por ser a 
modalidade que eles praticam isso os passou mais segurança e tranquilidade, a vontade de 
acertar a bola alvo foi maior, pois todos estavam com muita vontade de responder e formular 
as questões, ficou explicito a  facilidade que eles tiveram em criar e responder as questões, 
até mais do que quando o tema foi livre, surpreendendo-nos. 

Conclusão 

Ao final das três etapas podemos concluir que nossos objetivos foram contemplado, 
o jogo se desenvolveu perfeitamente, os temas propostos nas diferentes etapas foram 
alcançados, com a junção da modalidade de bocha paralímpica com os assuntos das 
questões, trabalhamos a interdisciplinaridade, proporcionando-lhes o desenvolvimento motor 
que a bocha proporciona e cognitivo nas formulação das perguntas, claro que nossa 
avaliação não foi realizada a partir da dificuldade das questões pensadas, mas sim no 
trabalho de pensar em perguntas, de pensar para responde-las, de cooperar uns com os 
outros, enfim de conseguir unir a bocha paralímpica com outras áreas, demonstrando assim  
que a bocha pode ser usada como uma importante ferramenta para o aprendizado em 
diversas disciplinas, ressaltando que muita vezes esse é um público não possui muitas 
oportunidades de demonstrarem seus conhecimentos no que diz respeito ao conhecimento 
clássico. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo identificar qual é a interface entre Educação e Social através dos 
trabalhos desenvolvidos no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com famílias beneficiárias 
do Programa Bolsa Família (PBF). O CRAS tem como finalidade prestar serviços assistenciais às famílias 
que se encontram em situação de vulnerabilidade social, constitui uma ferramenta do Estado para a 
promoção de uma política de assistência social voltada à formação de sujeitos autônomos. Diante disso, 
por meio de pesquisa bibliográfica, o presente trabalho discute o que é o CRAS, sua finalidade e objetivos 
e promove reflexões sobre a atuação do psicólogo e da equipe de referência no trabalho com o público 
prioritário. Este trabalho poderá contribuir para uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas no CRAS 
e suas contribuições com a área educacional essencialmente no que se refere à inclusão escolar e 
inserção no mundo do trabalho. 
Palavras-Chave: Atuação do psicólogo; Instituição Social; Programa Bolsa Família (PBF). 
 
INTRODUÇÃO 

Como política pública social brasileira foram criados os CRAS, responsáveis 
pelo atendimento municipal às famílias vulneráveis em função da pobreza e de outros 
fatores de risco e exclusão social. Nesse contexto o psicólogo tornou-se responsável 
por ações de fortalecimento dos vínculos entre os usuários dos programas, seus 
familiares e comunidade. 

O CRAS, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS), é uma unidade pública da política de assistencial social, de base municipal, 
integrante do Sistema Único de Assistencial Social (SUAS), localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à prestação de serviços e 
programas socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, a 
articulação destes serviços no seu território de abrangência e uma atuação 
intersetorial na perspectiva de potencializar a proteção social (BRASIL, 2006). 

A Política de Assistência Social busca romper com a tradição de atendimentos 
pontuais, dispersos, descontínuos e fragmentados, voltados para situações limites 
extremas, assumindo uma dimensão preventiva, em nível de atenção básica.  

A equipe técnica (psicólogo, assistente social, pedagogo ou orientador social) 
irá executar os programas, serviços e projetos voltados para a emancipação familiar. 
Através dos trabalhos almeja fortalecer os laços afetivos e comunitários das famílias 
que na maioria das vezes, sofrem não somente por causa da pobreza e da 
vulnerabilidade social, mas com a exclusão social (BRASIL, 2009B). 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica exploratória tomando como 
referencial autores que realizaram estudos sobre políticas públicas de assistência 
social e interface entre social e educação. Para a coleta de dados foram analisados 
artigos científicos, periódicos, revistas eletrônicas e livros. A inclusão dessas 
publicações foi definida a partir da análise dos títulos, resumos e palavras-chave das 
respectivas bibliografias. 
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 Além disso, foi preciso analisar o percurso da legislação da assistência social 
no Brasil, a inserção do psicólogo nas políticas públicas e as contribuições do PBF 
para as áreas da educação e saúde. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. O percurso da assistência social no Brasil 
A construção do direito da Assistência Social é recente na história do Brasil. O 

grande marco é a Constituição de 1988, que confere, pela primeira vez, a condição de 
política pública à assistência social, constituindo, no mesmo nível da saúde e 
previdência social, o tripé da seguridade social que ainda se encontra em construção 
no país. A partir da Constituição, em 1993 temos a promulgação da Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), nº 8.742, que regulamenta esse aspecto da Constituição e 
estabelece normas e critérios para organização da assistência social, que é um direito 
que exige definição de leis, normas e critérios objetivos (BRASIL, 2009A). 

Esse arcabouço legal vem sendo aprimorado desde 2003, com a 
implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 2005, conforme 
determinações da LOAS e da Política Nacional de Assistência Social (PNAS).  
 O SUAS organiza a oferta da assistência social em todo o Brasil, promovendo 
bem-estar e proteção social a famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas com 
deficiência, idosos e a todos que dela necessitarem (BRASIL, 2004)  

A proteção social básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco, 
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários da população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos 
afetivos. É operacionalizada pelos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e por serviços de proteção básica (BRASIL, 2009B). 
  

2. O psicólogo nas políticas públicas 
Segundo Bock (2011), diversos acontecimentos no Brasil contribuíram para 

que a Psicologia passasse a ser considerada como parte da sociedade no sentido de 
ajudar a construir e compreender o “eu” no âmbito da sociedade.  

Em 2000, o Conselho Federal de Psicologia realizou a I Mostra de Práticas em 
Psicologia: Psicologia e Compromisso Social, podendo afirmar o trabalho e forte 
participação de muitos profissionais atuantes nos segmentos da sociedade. Devido a 
crescente atuação de profissionais neste âmbito, foi criado o Centro de Referência 
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), é uma ferramenta que 
possibilita oferecer “referências aos estudantes, professores, pesquisadores, 
profissionais e aos gestores que, muitas vezes, desconhecem nossa profissão na sua 
totalidade”(BOCK, 2011).  

O CRAS é o equipamento responsável por ofertar serviços de Proteção Social 
Básica nas áreas de risco. O principal serviço ofertado é o Programa de Atendimento 
Integral às Famílias (PAIF). Visa promover o acompanhamento socioassistencial de 
famílias e potencializá-las, fortalecendo vínculos internos e externos e atuar de forma 
preventiva, evitando que essas famílias tenham seus direitos violados, contribuindo 
para o processo de autonomia e emancipação social das famílias. 
 

3. Interface entre social e educação: O acompanhamento do público 
prioritário 
O Gestor Municipal, em conjunto com a Assistência Social irão coordenar o 

registro de acompanhamento familiar no Sistema de Condicionalidades (Sicon) e 
garantir a manutenção da renda dos beneficiários inseridos no serviço 
socioassistencial. Para o PBF, o acompanhamento familiar tem público prioritário: as 
famílias em fase de suspensão por descumprimento de condicionalidades. Os 
profissionais da assistência social (equipe técnica de referencia) são os responsáveis 
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por realizar o acompanhamento familiar dos beneficiários, articulando ações para 
assegurar o atendimento às famílias com maior dificuldade de acesso aos seus 
direitos sociais básicos. A segurança de renda e a articulação com serviços de outras 
políticas setoriais são estratégias essenciais para auxiliar a família beneficiária a 
superar vulnerabilidades sociais e voltar a acessar os serviços de saúde e educação 
(BRASIL, 2008). 
A execução do Programa Bolsa Família contribui para o alívio imediato da 
pobreza que se concretiza pela transferência de renda direta às famílias 
pobres; a ruptura do ciclo de pobreza entre gerações por meio do acesso 
aos serviços sociais básicos de saúde, educação e assistência social, e a 
disponibilidade de ações e programas complementares que qualifiquem a 
oferta de serviços e apóiem o desenvolvimento das famílias (XIMENES & 
AGATTE, 2011). 

A característica do PBF consiste na vinculação do recebimento da 
transferência de renda ao cumprimento de compromissos (condicionalidades) por 
parte das famílias nas áreas de saúde, educação e assistência social. As 
condicionalidades previstas são a matrícula e frequência escolar mínima de 85% para 
crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e de 75% para jovens de 16 e 17 anos; o 
acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e desenvolvimento para 
crianças até 7 anos, do pré-natal para gestantes e puerpério e, ainda, o 
acompanhamento da frequência de crianças incluídas no Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) aos serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos (BRASIL, 2008). 

O acompanhamento das condicionalidades do PBF permite uma abordagem 
integral tanto das famílias, em sua trajetória de vida, quanto das ações voltadas para o 
enfrentamento das suas situações de vulnerabilidades. A sinergia gerada pela oferta 
simultânea do benefício monetário e dos serviços sociais de educação, saúde e 
assistência 
social potencializa a capacidade de desenvolvimento das famílias, 
contribuindo para sua melhor inserção na dinâmica da vida social, 
comunitária e produtiva (XIMENES & AGATTE, 2011). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste sentido, pode-se concluir que a Psicologia pode contribuir para resgatar 
o vínculo do usuário com a Assistência Social e executar, juntamente com a equipe de 
referência, o acompanhamento das famílias PBF. Pelas condicionalidades do PBF 
almeja que as crianças acompanhadas cumpram adequadamente o ciclo da educação 
básica e tenham acompanhamento de saúde. Espera-se uma situação melhor do que 
a vivenciada por seus pais e familiares, que em sua ampla maioria são analfabetos 
absolutos ou funcionais.  

Pressupõe-se que essas crianças, ao se tornarem adultas, terão melhores 
condições de inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento do exercício de 
cidadania, e esse é o sentido almejado de ruptura do ciclo intergeracional da pobreza 
no âmbito do PBF. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta o projeto Lelézinho vai à Escola: concepções da diferença e inclusão que 
tem como objetivo discutir os processos inclusivos por meio da literatura infantil e proporcionar a 
alunos e educadores espaços de discussões sobre as oposições binárias inclusão/exclusão, 
normal/especial, diferença/igualdade e demais oposições que permitem reflexões, indagações, 
leitura e o debate sobre inclusão e ao mesmo tempo práticas que possam viabilizar novos olhares 
sobre inclusão e a diversidade na escola. Objetiva-se com esta proposta de pesquisa, 
problematizar a história de um pintinho que apresentava necessidades especiais metaforicamente 
associado aos acontecimentos na vida humana; de modo que os alunos percebam que o diferente 
tem direito de serigual na sala de aula. Esse projeto tem como referencial teórico a educação 
especial na perspectiva da educação inclusiva,a Constituição Federal de 1988. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – nº 9394/96 e as Declarações de Jontiem 1990. Salamanca 1994 e as 
Resoluções 451, maio de 2003 e Decreto Federal nº 3.298/99, que defendem o direito, a igualdade e 
a equidade do acesso, permanência dos alunos portadores de necessidades especiais, (mental, 
visual, auditiva e altas habilidades/superdotação), na escola regular. Os resultados deste projeto 
apontam para as dificuldades e as resistências na escola regular para acolher o aluno diferente 
que rompe a dicotomia do ensino “normal” e “especial”.  
 
PALAVRAS CHAVEEDUCAÇÃO INCLUSIVA, LITERATURA INFANTIL,  
 

INTRODUÇÃO 

 
Ao longo da história da educação no Brasil o tema da educação inclusiva foi 

fortemente marcado pela ideia de assistencialismo, somente a partir dos anos 90 é 
que essa perspectiva começa a ganhar novo olhar pensando especificamente a ideia 
do diferente, mas com seus direitos.  

Partem da ideia de que mesmo com as necessidades 
apresentadas sejam (física, mental, visual, auditiva e altas 
habilidades/superdotação), tais alunos podem vir a superar suas 
limitações e assim como os demais alunos chegarem a também terem o 
direito ao acesso, permanência e o ensino de qualidade na escola regular, 
conforme prevê a Constituição Federal de 1988.  

Dentre as Convenções e Declarações, destacam-se: a Declaração 
Mundial Sobre Educação para Todos Jomtiem/1990. Declaração de 
Salamanca e Linha de Ação Sobre Necessidades Educativas 
Especiais/1994, que estabelece diretrizes para a igualdade de 
oportunidades de escolarização para as pessoas com necessidades 
educacionais especiais.  

A LDB nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 
dedica, no Título V, que trata "Dos Níveis e das Modalidades de Educação 
e Ensino", o Capítulo V, "Da Educação Especial" e trata a Educação 
Especial como modalidade de educação. A Educação Especial deixou de 
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ser um subsistema educacional para pessoas "excepcionais" - 
denominação utilizada em legislações anteriorespassando a ser inerente 
à educação escolar, integrante da educação básica: educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, incluindo a 
modalidade de educação de jovens e adultos. 

Resolução n° 451, maio de 2003, no parágrafo único fixa que a 
educação Especial será oferecida, preferencialmente, na rede regular de 
ensino. Segundo o Decreto Federal nº 3.298/99, no art. 4, define a 
Educação Especial como "um processo educacional definido em uma 
proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços 
educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 
complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 
educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover 
o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 
necessidades educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e 
modalidades da educação", definição também retomada na Resolução 
CNE/CEB nº 02/01.  

De forma a ampliar tais perspectivas, faz se necessário a formação 
de profissionais da educação e demais sujeitos envolvido nos processos 
educacionais para atuarem com criatividade e ousadia de modo a 
possibilitar uma inserção desses estudantes ao cotidiano escolar; pois 
como é sabido, a educação inclusiva é um novo paradigma e ainda 
necessita de estudo trabalhos que discutam e apontem alternativas de 
integração aos alunos com necessidades especiais dentro do contexto 
escolar regular.  

O projeto Lelézinho, tem a perspectiva de ser um rol de alternativas 
na literatura infantil que leve a alunos e educadores a ampliarem suas 
possibilidades de atuação para além das necessidades propriamente 
visíveis de modo a incentivar a leitura e o debate sobre inclusão e ao 
mesmo tempo um mecanismo que possa viabilizar novos conceitos sobre 
inclusão e diversidade na escola. Objetiva-se com esta proposta de 
pesquisa, problematizar a história de um pintinho que apresentava 
necessidades especiais metaforicamente associado aos acontecimentos 
na vida humana; de modo que os alunos criem novos conceitos sobre 
igualdade na sala de aula. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Ao narrar a história de um pintinho deficiente que ao longo de sua 

trajetória foi superando suas limitações, a narrativa pretende ampliar tais 
situações ao que usualmente ocorre na realidade com as pessoas que 
são marcadas por algum tipo de deficiência, sendo de grande relevância 
no espaço de formação educacional, não somente no que diz respeito a 
prática da leitura como também para o exercício da cidadania. A 
finalidade é, portanto, identificar junto aos alunos o grau de compreensão 
quanto às questões relacionadas à inclusão e o respeito à diferença.  

Nesse sentido o Projeto Lelézinhovai à escola: concepções da diferença e 
inclusão tem como objetivos: objetivo geral: identificar, junto a alunos do 5° ano das 
escolas municipais, o grau de compreensão das diferenças e inclusão no espaço 
escolar. Os objetivos específicos foram traçados nas seguintes perspectivas: 
 despertar nas crianças e adolescentes o prazer pela leitura e fortalecer o respeito pela 
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diversidade. Promover a inclusão no ambiente escolar e incentivar a discussão sobre o 
assunto. Levar o tema para debate na comunidade e ajudar a formar cidadãos 
conscientes dosdireitos da verdadeira inclusão.Com os pressupostos desses objetivos 
espera-se disseminar que o diferente tem direito de ser igual e assim contribuir com a 
inclusão de todos os sujeitos da educação inclusiva. 

 

METODOLOGIA 
 

O presente projeto teve como metodologia a coleta de dados e 
informações dos estudantes e professores nas seguintes tapas. Na 
primeira etapa do projeto o levantamento foi realizado mediante a 
aplicação de questionários junto a estudantes do Ensino Fundamental 
das escolas municipais das seguintes cidades: Areado, Bom Jesus da 
Penha, Botelhos, Cabo Verde, Conceição da Aparecida, Guaranésia, 
Guaxupé, Jacuí, Juruaia, Monte Belo, Nova Resende, São Pedro da União. 

O trabalho foi direcionado para os anos finais do ensino 
fundamental, por ser considerada a faixa etária dos alunos mais 
adequada para a apresentação do conteúdo da obra e sua absorção por 
parte deles.  

A segunda etapa consistiu na realização de oficinas 
problematizadoras mediante a contação de história do Lelézinho e 
discussão de vídeos que relatem o assunto da inclusão e diversidade. 
Nessas oficinas foi observado o grau de entendimento dos alunos quanto 
as questões de inclusão e como lidar com a diversidade nas relações 
interpessoais.  

Quanto às atividades desenvolvidas:Atividade 1-Contado com a 
direção das escolas nos municípios visitados. Atividade 2: Início das 
contagem de histórias aos estudantes da rede municipal de ensino, bem 
como inclusão e as adaptações a outras histórias infantis que tratem do 
respeito a diferença e da inclusão. Atividade 3- Exibição de filmes que 
tratem do direito à diferença e iniciativas de inclusão social. Os filmes 
foram exibidos quinzenalmente nas instituições visitadas, sendo 
debatidos e problematizados ao final da exibição. Atividade 4 Aplicação 
do questionário junto aos estudantes para avaliar a importância de 
realização do projeto, bem como sugestões para o seu bom andamento. 
Perguntas que direcionem para a percepção que educadores e alunos 
possuem sobre a inclusão bem como dos possíveis caminhos para a 
efetiva inclusão. Os dados coletados do questionário foramanalisados e 
estão sendo utilizados para a divulgação do projeto. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados obtidos por meio das atividades desenvolvidas no projeto 
Lelézinho vai à Escola: concepções da diferença estão assim considerados: a inclusão 
do “diferente” nas atividades no cotidiano do ambiente escolar ainda é permeado de 
resistência por alguns alunos e professores. Os conceitos de igualdade, diferenças, 
inclusão, respeito nem sempre são discutidos entre os professores, gestores e não 
estão presentes como temastransversais nos conteúdos do currículo e nem nas 
atividades da prática pedagógica. O respeito aos direitos do portador de necessidades 
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especiais nem sempre são respeitados e a tolerância ao deficiente sempre é 
concebida como tolerar, porque não tem outra alternativa, ou como atitude de 
superioridade. Sendo que o conceito de tolerância deve ser concebido como uma 
disposição de admitir, nos outros, modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos 
nossos. Sendo assim, esses dados demonstram que o processo de inclusivo ainda 
está em construção e requer mais empenho dos envolvidos para aceitar e acolher o 
diferente sem restrição.  
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RESUMO 
 
Um dos objetivos que norteiam o processo coreográfico na Ginástica Geral (GG) consiste no 
desenvolvimento da autonomia e das relações interpessoais mais justas, respeitosas e solidárias. 
Entretanto, instituir o processo de criação, que se preocupa antes de tudo, com a inclusão de 
todos e para todos, não é tarefa fácil. Este trabalho tem como objetivo apresentar um processo de 
composição coreográfica em Ginástica Geral, do Grupo de Extensão e Pesquisa em Ginástica - 
GEPGIN, do Instituto Federal do Sul de Minas do Campus Muzambinho. Trata-se de uma 
investigação do tipo pesquisa-ação, onde se enfatiza o caráter participativo, democrático e de 
contribuição à mudança social. Os resultados são exemplos de procedimentos para uma criação 
coreográfica de Ginástica Geral, intitulada de “Café com Minas”.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Ginástica Geral, composição coreográfica, inclusão, diversidade.  
 
Introdução 
 

A Ginástica Geral (GG) se caracteriza por seu caráter lúdico, inclusivo e não 
competitivo (SOUZA, 2008). Ela se expressa por seu alto valor educacional, seus 
aspectos sociais, recreativos e de saúde, estimulando a participação de qualquer ser 
humano, independente de raça, nível social, idade, sexo, condição física ou técnica. 

 Devido ao seu grande arsenal de conteúdos e possibilidades, já que reúne 
elementos da ginástica, da dança, das artes cênicas, da expressão corporal (SOUZA, 
1997), contribui também para a integração social e atrai vários adeptos a sua prática, o 
que nos impulsiona a inseri-la cada vez mais em nossos trabalhos de pesquisa e 
extensão no curso de formação em Educação Física.  

Todas essas características enfatizam a heterogeneidade de um grupo de GG, 
onde as ações motrizes, padronizadas ou não, favorecem a liberdade de movimentos 
em qualquer nível de complexidade (SOUZA, 1997). Todas as características são 
permanentemente influenciadas pelas tradições, símbolos e valores culturais de cada 
um. 

Um dos objetivos que norteiam o processo coreográfico na GG consiste no 
desenvolvimento da autonomia e das relações interpessoais mais justas, respeitosas e 
solidárias. Entretanto, instituir o processo de criação, que se preocupa antes de tudo, 
com a inclusão de todos e para todos, não é tarefa fácil. A diferentes expectativas que 
se criam e os conceitos e concepções divergentes sobre ginástica entre os 
participantes, muitas vezes, criam barreiras e rupturas que comprometem o 
desenvolvimento de um trabalho coreográfico na ginástica geral.  

A experiência do planejamento e elaboração de uma coreografia de GG com o 
grupo de GG do IFSULDEMINAS ocorre em dois momentos: O primeiro, destinado à 
organização do grupo, buscando o aumento da interação social e à troca de 
experiências entre os participantes. O segundo, para a criação de uma coreografia de 
ginástica geral.   

 Inicialmente o grupo foi constituído por 23 pessoas de ambos sexos, entre eles 
professores e alunos do curso de Educação Física e ensino médio do IFSULDEMINAS 
e de pessoas da comunidade do Município de Muzambinho. 
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Este trabalho tem como objetivo apresentar a elaboração e desenvolvimento de 
uma composição coreográfica do Grupo de Extensão e Pesquisa em Ginástica - 
GEPGIN, do Instituto Federal do Sul de Minas do Campus Muzambinho.  

    
 

MATERIAL E MÉTODO 
  
 Trata-se de uma investigação do tipo pesquisa-ação, onde se enfatiza o caráter 
participativo, democrático e de contribuição à mudança social.  
 

"Pesquisa-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão 
coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar 
a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, como 
também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas 
acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas quando ela é 
colaborativa...” (KEMMIS e MC TAGGART,1988, apud Elia e Sampaio, 2001, 
p.248). 

 O grupo se encontrava uma vez por semana, no laboratório de ginástica, onde 
aconteceram as intervenções, discussões e criação da coreografia. Foi feito um diário 
onde se registrava as principais ideias, discussões e problemas abordados.                                                       
 O trabalho se desenvolveu em duas etapas: A primeira buscou organizar o 
grupo de GG, buscando o aumento da interação social e à troca de experiências entre 
os participantes. O segundo, para a criação e desenvolvimento de uma coreografia de 
ginástica geral. Participaram do estudo 23 pessoas de ambos sexos, com idades 
entre 10 e 49 anos, entre eles, alunos do curso superior de Educação Física e ensino 
médio do IFSULDEMINAS, educadores físicos e moradores de Muzambinho. Um dos 
integrantes do grupo era portador de deficiência intelectual.                                                                                                
  A primeira etapa do estudo buscou conhecer os participantes, no que diz 
respeito a suas características pessoais, interesses, experiências e perspectivas para 
o trabalho. Em seguida, enfatizou-se à aquisição e aprimoramento de elementos 
técnicos de diversas áreas, tais como Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Ginástica 
Acrobática, Dança, Artes Cênicas, Circo, Jogos, entre outras.                                                                                                 
· Na segunda etapa, de acordo com o processo pedagógico, aumentou-se o 
nível de complexidade, realizando dessa forma, trabalhos individuais, duplas, trios, 
quartetos e aumentando o número de pessoas por grupo até abranger o grupo todo.                                     
 Um dos pontos mais importantes para a composição coreográfica foi a escolha 
do tema. O tema possibilita a criação e elaboração de movimentos a partir de uma 
simples fonte temática (NANNI, 2002). A partir do tema, foram surgindo outras 
perspectivas de criação e elaboração da composição.                                                                                                                                         
 O tema partiu da ideia de elaborar uma composição sobre ciclo do café no sul 
do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a representatividade e tradição da 
produção cafeeira na região e no Instituto Federal do Sul de Minas.                                                                      
 Primeiramente, iniciou-se uma pesquisa bibliográfica histórica com os 
participantes, buscando levantar dados sobre o surgimento, desenvolvimento e as 
etapas do ciclo do café no sul de Minas. A pesquisa foi discutida entre os integrantes 
do grupo, que inclusive, acrescentaram informações e curiosidades locais não 
encontradas em outras fontes bibliográficas.                                                                                                                                                                             
 A partir do tema, selecionaram-se ideias para enfatizar as partes da 
composição que se conectaram de forma integradora. O próximo passo foi selecionar 
as músicas que passaram por um processo de edição. A música é fundamental para 
finalizar o processo de criação, desenvolvendo um trabalho com ritmo, intensidade e 
expressão, interagindo movimentos corporais que obedecem a métrica e a 
subjetividade da música (SOUZA, 2001).  Dessa forma, foi possível ordenar os 
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movimentos e formações que mais se adequavam à música, criando uma sequência 
harmônica. 

· Neste processo de trabalho, surgiram ideias muito criativas, porém havendo 
grande divergência de opiniões entre os integrantes. Naturalmente deixou-se que elas 
ocorressem para que o grupo percebesse como é, e o porquê de estar trabalhando em 
grupo, e, por outro lado, para que compreendessem a diferença entre o trabalho de 
GG e das outas modalidades de Ginásticas, aonde o (s) treinador (s) ou coreógrafo (s) 
conduz todo o processo, sem deixar os ginastas interferirem ou terem livre espaço 
para discussões.  
   Prosseguiu-se com o processo criativo onde as ideias propostas foram 
direcionadas, sendo mais exploradas com uma melhor utilização do material utilizado, 
como lenços, bolas, pneus, clavas, argolas e outros. O grupo foi estimulado a estar 
sempre receptivo à novas ideias, integrando-as ou até mesmo substituindo as antigas 
e propondo novas formações coreográficas e movimentos, atentos aos porquês das 
modificações, para melhor explorar, ou pelo menos, entender as relações existentes 
entre as formações, os materiais, os focos e a visão do público. 

Conforme um dos pontos norteadores da Ginástica Geral é demonstrar o 
produto final do processo educativo através de composições coreográficas, o   
trabalho foi apresentado no I Congresso de Educação Física do IFSULDEMINAS no 
Campus de Muzambinho.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Avaliando o processo educativo vivido, destacamos alguns pontos, a seguir: 
O grupo encontrou dificuldades para desenvolver algumas atividades, devido 

ao fato do grande número de participantes, o que tornou difícil reunir todos no mesmo 
momento.  
· Devido às características do grupo, os integrantes apresentavam diferentes 
níveis de performance e uma grande diversidade de experiências motoras. Houve uma 
boa aquisição de habilidades técnicas, não podendo comprovar o mesmo para as 
capacidades físicas.  
  Uma das características encontradas no grupo foi de estar sempre receptivo à 
novas vivências de diferentes manifestações corporais. Ele estava aberto às críticas e 
sugestões dos coordenadores, assim como dos próprios integrantes.  

As divergências das ideias individuais geradas durante o processo foram 
aproveitadas na construção coletiva deixando o trabalho mais diversificado.   

Decorrente do convívio social, criou-se vínculo de amizade entre os 
participantes. 

A partir da elaboração do processo coreográfico, os alunos puderam 
reconhecer a história do café na região do sul de Minas, fazendo relações entre a 
coreografia e a história, reconhecendo-se como sujeitos e produtores culturais. 

Esta vivencia com a história do café na região do Sul de Minas Gerais mostra e 
reafirma o quanto a GG pode possibilitar a difusão de diversos temas da história do 
Brasil, de forma educacional e de vivência, e não somente de apresentação e 
espetáculo, ajudando a incorporar e valorizar a história da região em diferentes 
âmbitos educacionais formais e não formais.  

Os alunos deram um salto qualitativo quanto aos conhecimentos; na 
aprendizagem e desenvolvimento de novas técnicas corporais a partir da troca de 
experiências; na ampliação de conceitos, tratamento e valores da ginástica geral; no 
aumento da interação social, nas vivências e exploração de materiais e na coreografia, 
que foi intitulada de “Café com Minas”.   

A elaboração coreográfica possibilitou o grupo vivenciar, conhecer, 
compreender, ressignificar e problematizar questões de caráter cognitivo e afetivo, 
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promovendo a participação de todos, respeitando seus limites e individualidades. 
Também contribuiu para o desenvolvimento da autonomia, formação humana e 
capacitação.  

Finalmente, pode-se dizer que os resultados foram satisfatórios. A partir da 
construção democrática e coletiva da coreografia, os participantes criaram novos 
sentidos e significados sobre a ginástica geral.  
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Resumo 
Atualmente o conceito de Inclusão está bem difundido pelo mundo, mas, infelizmente, a sua prática ainda 
é obsoleta. A fim de contribuir para a mudança desse cenário, está sendo desenvolvido na Universidade 
Federal de Itajubá (UNIFEI) um projeto que visa potencializar a inclusão social, digital e educacional de 
alunos com deficiência visual. Para contornar tal deficiência, surgem as Tecnologias Assistivas, que têm 
como intuito substituir ou estender alguma parte do corpo do ser humano. Para os deficientes visuais, um 
exemplo são os Leitores de Tela. Um destes é o NonVisual Desktop Access (NVDA), que surgiu em 2006. 
É um dos melhores do mercado, além de ser gratuito e de código fonte aberto. Desse modo, o projeto 
desenvolvido tem como objetivo a implementação de um menu auxiliar a este leitor de tela para 
oportunizar o uso mais eficiente do computador e internet. 
 
Palavras-chave: Tecnologias Assistivas, Inclusão, Deficiência Visual 

Introdução 
Parte-se do pressuposto de que todos os seres humanos possuem os mesmos 

direitos, independente das suas limitações físicas ou intelectuais. Todos deveriam ter a 
oportunidade de estudar, trabalhar e sustentar a sua família (CARVALHO, 2008), mas 
não é isto que acontece. Para os deficientes visuais, por exemplo, ler, escrever e/ou 
construir conhecimento sem a ajuda de outra pessoa costuma ser uma atividade difícil 
e, em alguns casos, até impossível. 

Tanto que, foi somente no século XVIII que surgiu tem a primeira escola para 
deficientes visuais conhecida como Instituto Real dos Jovens Cegos, idealizada pelo 
francês Valentin Hauy. Pensando em melhorar o sistema de aprendizagem utilizado na 
época, Louis Braille, aluno do Instituto Real, em 1825, tendo como base um código 
militar desenvolvido por Charles Barbier, criou o Sistema Braille. Ao ser aceito e 
adotado por diversas pessoas com Deficiência Visual (DV), este sistema provou-se 
prático, fácil e eficiente (SENAI, 2014). Como prova de sua eficiência e aplicabilidade, 
em 1878, um congresso internacional, que ocorrera em Paris, contando com a 
participação de onze países europeus e dos Estados Unidos, estabeleceu que o 
Sistema Braille seria o padrão para leitura e escrita de deficientes visuais.  

A partir do Braille, diversos recursos que auxiliam os deficientes visuais foram 
surgindo, possibilitando a inclusão social, digital e educacional das pessoas com 
Deficiência Visual (DV). Um destes recursos é o Leitor de Tela, um sintetizador que 
gera uma voz para comunicar ao usuário o que estava acontecendo na tela do 
computador. Usando deste artifício, o usuário é capaz de navegar pelo computador, 
sem a necessidade de enxergar a tela, através do auxílio da voz sintética que o guia.  

Entre os leitores de tela, destaca-se o NonVisual Desktop Access (NVDA). Este 
fora idealizado e criado pelo australiano Michael Curran, em 2006. A ideia era a 
criação de um leitor de tela gratuito e, o mais importante, com o código aberto para 
que seu software pudesse ser sempre melhorado (ULIANA, 2008). Desta maneira, 

mailto:davibc19@hotmail.com
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este leitor de tela poderia ser acessado por qualquer pessoa com Deficiência Visual 
(DV) que desejasse usar um computador. 

Assim sendo, o presente projeto configura-se em articular ao leitor de tela 
NVDA um menu inicial no qual será adicionado recursos que expliquem as 
funcionalidades desse leitor, suas principais teclas de navegação, como acessar o 
item configurações e outras informações sobre o leitor de tela NVDA. Também 
mostrará os principais recursos de acessibilidade do próprio Sistema Operacional 
Microsoft Windows e como utilizá-los. Além disto, haverá explicações de como 
navegar no computador e acessar a internet com a utilização de todos estes recursos. 
Sendo assim, consideramos que a implementação de um novo recurso para que o 
leitor de tela possa ser utilizado mais facilmente, oferecerá uma maior possibilidade de 
aprendizagem, e possui o mesmo conceito estabelecido por Braille, responsável por 
aprimorar o sistema de alto-relevo, quando tornou o acesso à escrita e à leitura 
possível para os “não videntes”.     

 
Material e Métodos 

Para o desenvolvimento deste projeto, está sendo realizado um constante 
aprofundamento teórico sobre temas como: inclusão, deficiência visual, leitores de tela 
e acessibilidade. É importante destacar que a leitura e discussão de artigos (GALVÃO, 
2009; MONTEIRO, 2012) relacionados a estes temas acontecem em reuniões 
semanais no Núcleo de Estudos em Formação Docente, Tecnologia e Inclusão 
(NEFTI) na UNIFEI.  
 Pesquisas de pós-graduação, mestrado e doutorado foram consultadas 
(MENDES, 2006; JUNIOR, 2013), assim como o Modelo de Acessibilidade em 
Governo Eletrônico (eMAG) que possui diversas orientações e diretrizes relacionadas 
a acessibilidade em sites. Ao estudar o documento do eMAG foi possível compreender 
a diferença entre os diversos leitores de tela. Nesse ínterim, também foi possível 
analisar artigos (JUNIOR, 2013; MELO, 2010) que apresentavam resultados sobre a 
eficiência desses leitores JAWS, Virtual Vision e NVDA. 
 A partir deste estudo teórico foi iniciado, efetivamente, o processo de 
implementação do menu inicial ao leitor de tela NVDA. Para tanto, está sendo utilizada 
a linguagem de programação C. o menu de forma que possa ser instantaneamente 
iniciado ao mesmo tempo que o NVDA. A interface está sendo mantida simples 
possibilitando a navegação por meio do teclado numérico. Este novo recurso está 
sendo programado para Microsoft Windows, oferecendo tutoriais sobre como utilizar 
os recursos de acessibilidade deste Sistema Operacional.  
 

Resultados e Discussão 

A princípio, foi feito um planejamento de como a implementação iria ocorrer. A 
partir disto, a estrutura do código, tida como a parte mais complexa de seu 
desenvolvimento, foi elaborada, contendo informações que foram melhor detalhadas 
na Introdução deste artigo. 

Atualmente, o menu auxiliar está sendo revisado a fim de possuir um código 
limpo e comentado, facilitando sua manutenção. Além disto, a parte textual do código, 
ou seja, os conceitos e tutoriais que são apresentados aos usuários, estão sendo 
melhores elaborados através das informações obtidas da constante leitura de 
documentos a respeito dos Leitores de Tela. 

A interface gráfica já está sendo feita e diversos aspectos relacionado a isto já 
estão sendo providenciadas. Por exemplo, quando o usuário digita o número 1, o foco 
do seu teclado passa para o botão referente à opção 1. O mesmo vale para os 
números 2, 3 e assim por diante. 
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 Ao fim do projeto, o principal resultado esperado é a facilitação do uso do leitor 
de tela NVDA. Espera-se que, com o menu inicial, o usuário consiga aprender como 
otimizar o uso do leitor de tela compreendendo melhor todos os recursos que ele 
disponibiliza. Desta forma, conseguirá navegar de forma eficiente.  
 O fato do leitor de tela NVDA possuir código aberto permite com que o recurso 
proposto possa, futuramente, ser aprimorado por outros interessados. Assim, este 
menu inicial poderá ser sempre atualizado de forma que, pouco a pouco, possa 
apresentar um auxílio para todas as dificuldades apresentadas pelos usuários. 
 
Conclusão 

A inclusão é um termo mundialmente conhecido, mas, infelizmente, pouco 
praticado. Existem algumas ações isoladas que são ofuscadas pelo descaso no dia a 
dia, tais como a adaptações do AVA Moodle e do site do NEaD da UNIFEI e da 
UNESP. Por causa deste descaso, as dificuldades que os deficientes apresentam só 
tendem a aumentar.  

A partir disto esperamos que com este projeto as pessoas com deficiência 
visual consigam iniciar sua navegação na internet ou no computador, por meio do 
NVDA, de forma mais eficiente. Além disso, essa ação possibilitará aos alunos da 
UNIFEI, e de outras instituições de ensino superior, que possuem Deficiência Visual, 
acessar o AVA Moodle com mais facilidade e autonomia ao utilizar o NVDA com tais 
alterações. 
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Resumo 
Acessibilidade web é a prática inclusiva de construir websites que possam ser utilizados por todas as 
pessoas, sejam elas com ou sem deficiência. Os sites são considerados acessíveis se todas as pessoas 
que a utilizam podem ter igual acesso à informação ou funcionalidade. A acessibilidade web não se 
preocupa apenas nas questões de deficiência, ela também busca facilitar a navegação daqueles que 
passam por problemas de restrições na conexão da internet e no dispositivo utilizado. Estre projeto tem 
como objetivo articular recursos de acessibilidade web no site do NEaD da Universidade Federal de 
Itajubá, com base em diretrizes definidas para auxiliar na implantação de acessibilidade virtual, como o 
WCAG (Guia de Acessibilidade para Conteúdo Web) e o eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo 
Eletrônico), para possibilitar a inclusão digital dos alunos com Deficiência Visual (DV). 

Palavras-chave: Acesso à informação; Acessibilidade virtual; Inclusão digital. 

Introdução 
Acessibilidade é um tema importante a ser abordado no mundo 

contemporâneo. A palavra ‘acessibilidade’ geralmente é entendida como um assunto 
relacionado apenas a pessoas com deficiência, porém numa interpretação mais ampla 
é a “condição de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as 
barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social” 
(UFC, s.d.). Isto é, a acessibilidade não se limita apenas a espaços físicos, ela 
também pode se relacionar a espaços virtuais como a web. A partir disso, foi 
estabelecido no Decreto Federal n° 5.296/2004, em seu artigo 47°, que 

será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da 
administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o uso 
das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso 
às informações disponíveis. 

Acessibilidade web é a prática inclusiva de construir websítios que atribuem 
“igual importância a pessoas com e sem limitações na capacidade de movimentos, de 
percepção, de cognição e de aprendizado” (BARBOSA; SILVA, 2010). Os sítios são 
considerados acessíveis se todas as pessoas que a utilizam podem ter igual acesso à 
informação ou funcionalidade.  

A falta de acessibilidade na web é também um dos obstáculos a serem 
superados na inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. Na 
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), por exemplo, o número de alunos com 
deficiência matriculados nos cursos oferecidos pela instituição na modalidade 
presencial e EaD ainda é muito pequeno. Por outro lado, os cursos ofertados na 
modalidade EaD apresenta um cenário diferente. Atualmente há 4 alunos com 
deficiência matriculados nos cursos de pós-graduação ofertados pela UNIFEI. Com o 
objetivo de contribuir para a inclusão de novos alunos com deficiência nos cursos 
ofertados nessa modalidade foi desenvolvido na UNIFEI um projeto relativo à 
implementação de recursos de acessibilidade ao sítio do NeaD/UNIFEI. Como todas 
as informações dos cursos são disponibilizadas nesse sítio, a nosso ver, é 
imprescindível que elas sejam acessíveis para todos. Desse modo, o objetivo deste 
trabalho é apresentar o caminhar metodológico adotado para essa ação. 

mailto:wu.liang.kuan@unifei.edu.br
mailto:palomaraap@unifei.edu.br
mailto:gustavoergalves@gmail.com
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Material e Métodos 
 

Antes de iniciar efetivamente o projeto, houve um período de estudos a 
respeito das diretrizes de acessibilidade virtual estabelecidas pelo governo brasileiro e 
por organizações internacionais, como o W3C (World Wide Web Consortium). Foram 
objetos de estudo relatório de implementação de acessibilidade no NEAD/UNESP 
(UNESP), artigo de análise da acessibilidade nos processos de aprendizagem no EaD 
CEAD/UDESC (SILVA et al, 2013), cartilha de acessibilidade web (W3C) e modelo de 
acessibilidade em governo eletrônico (eMAG), além de textos e artigos sobre 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (HAAR, s.d.) e Leitores de Tela (BRASIL, 2009). 
Além disso, reuniões semanais são realizadas no grupo de estudos para discutir 
temas relacionados à inclusão, deficiência visual (DV) e acessibilidade na web, e para 
analisar os resultados das implementações e, com isso, definir próximas metas para o 
desenvolvimento do trabalho. 

A implementação de recursos de acessibilidade no sítio do NEaD da UNIFEI foi 
realizado através do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) Joomla. Optou-
se por esse CMS pelo fato do sistema ser de código aberto (open source) em virtude 
da sua licença GNU/GPL, o que permite efetuar alterações diretas no código fonte do 
sítio. Cabe destacar também que, o atual sítio do NEaD faz o uso desse mesmo CMS, 
o que poderá facilitar no futuro gerenciamento do sítio acessível. O template utilizado 
para o desenvolvimento é o Portal Padrão em Joomla do Governo Federal, este 
modelo foi escolhido por obedecer as normas definidas pelo governo federal de layout, 
arquitetura da informação e serviços. 

Como durante as fases de implementação é necessário interagir com as 
pessoas com DV para o incremento de novas funcionalidades, o método de adotado 
para realizar este projeto é tratado na Engenharia de Software como processo de 
Desenvolvimento Incremental, na qual consiste em construir o sistema a partir de um 
conjunto de requisitos de maior prioridade e depois o desenvolvimento é dividido numa 
série de incrementos, até o sistema todo ser implementado (SOMMERVILLE, 2008). 

Resultados e Discussão 
A princípio, o projeto foi realizado numa máquina local para testes de 

acessibilidade em componentes e extensões instalados no joomla. Como o projeto é 
voltado especificamente às pessoas com DV, os testes foram feitos com base na 
possibilidade de navegação através dos leitores de tela. O leitor de tela utilizado nos 
testes foi o NVDA (Non Visual Desktop Access), por ser uma ferramenta gratuita e 
também objeto de estudo de outro projeto. Os testes foram feitos por um integrante do 
grupo de estudos que está desenvolvendo um projeto sobre o NVDA, registrou-se 
todas as alterações feitas no template para agilizar no processo futuro de publicação 
do sítio, bem como na documentação do projeto. Alterações foram feitas no layout das 
páginas do sítio para se adequar ao layout elaborado por uma designer em parceria 
com a equipe multidisciplinar do NEaD.  

No final do projeto, o site foi disponibilizado para os professores e funcionários 
vinculados ao NEaD UNIFEI para testar a usabilidade do site e reportar problemas de 
acessibilidade caso haja. 

Conclusão 
Por meio desse projeto, verificou-se a importância da acessibilidade web e o 

seu potencial inclusivo, pois será por meio dela que se poderá efetivamente garantir o 
acesso à informação e o direito à educação de todos. A introdução de acessibilidade 
nos websites é uma tarefa que exige muito cuidado por parte do desenvolvedor, não 
pela complexidade, mas sim por preconizar a conveniência dos usuários. Na 
implementação de recursos de acessibilidade no sítio do NEaD, os esforços 
concentraram-se nas questões organizacionais dos dados, a facilitar o acesso, na 
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documentação e no gerenciamento do sítio. No contexto acadêmico, essa pesquisa 
propiciou maiores conhecimentos no que tange a acessibilidade, tanto na web, quanto 
no meio físico, e as contribuições que a inclusão digital pode trazer ao meio 
acadêmico. A acessibilidade web no âmbito profissional traduz um crescimento 
econômico, visto que ela favorece o aumento do número de usuários de serviços 
oferecidos pela internet. Durante o desenvolvimento do projeto, encontrou-se uma 
extensão Joomla que dispensa a necessidade das pessoas com DV em navegar pelo 
sítio com um software leitor de tela, pois este plugin já apresenta essa funcionalidade. 
Contudo, essa extensão é única, não é gratuita e não tem suporte para português. Por 
isso, é interessante futuramente existir projetos voltados para o desenvolvimento de 
ferramentas semelhantes a esta. 
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RESUMO 

 Orientação Psicológica é um campo de atuação relevante da Psicologia Escolar. Concede a 
instituição escolar um amplo campo construtivo de trabalho, onde organiza-se a interface 
Psicologia e Educação. O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) configura-se 
atualmente, como um dos transtornos mais diagnosticados em indivíduos de idade escolar. Em 
vez de tomar o TDAH como um fato científico isolado, proponho, através deste estudo, pensá-lo 
como um fenômeno vinculado à inclusão escolar, ao alertarmos para a importância na 
implementação das políticas e na compreensão de suas interferências no processo de ensino e 
aprendizagem. Para tanto, utilizou-se o referencial teórico-metodológico da psicologia escolar, a 
fim de compreender e ampliar acerca do assunto TDAH/aprendizagem. Discutir e refletir, acerca 
das informações dos atendimentos psicológicos realizados tem o intuito de ajudar ampliar os 
conceitos e levantar necessidades de estratégias relacionadas às dificuldades em sala de aula.  

PALAVRAS-CHAVES: Orientação psicológica; Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade; 
Inclusão escolar. 

 
INTRODUÇÃO 

A Psicologia Escolar é uma área de produção de 
conhecimentos, pesquisa e intervenção. Sendo, uma das mais 
antigas áreas da Psicologia, já mencionada na Lei Federal nº 
4.119/62, que regulamenta a profissão de psicólogo no Brasil. A 
atuação do psicólogo escolar, segundo Marinho-Araujo e Almeida 
(2005), deve ancorar-se em quatro dimensões interrelacionadas: 
mapeamento institucional, escuta psicológica, assessoria ao 
trabalho coletivo, acompanhamento ao processo ensino-
aprendizagem. 

Entre os diversos dificultadores da aprendizagem no Brasil, o 
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é o mais 
frequente no âmbito escolar. Nos últimos anos vem sendo 
crescente o número de diagnósticos de TDAH em indivíduos em 
idade escolar. Estudos recentes têm demonstrado que de 3 a 6% da 
população de crianças de 7 a 14 anos apresentam TDAH (ROHDE E 
BENCZIK, 1999). Diversos estudos das propostas de inclusão 
escolar alertam para a importância de se dar maior atenção à 
implementação de políticas como as Novas Diretrizes Curriculares 
para a Educação Especial no país (BRASIL, 2001), enfatizando 
assim que a proposta só será efetivada com sucesso quando 
compreendida como consequência de uma discussão da 
necessidade de mudança do paradigma educacional vigente. Esta 
mudança de paradigma deve enfatizar maior compromisso com a 
diversidade humana, com as transformações das representações 
quanto ao outro, a diferença, a diversidade, tão arraigadas nos 
contextos escolares (BASTOS, 2003; CARMO, 2000; PRETTO, 2002; 
PESSINI, 2002). 



398 

 

O TDAH é classificado no Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais, DSM-V (2014), como um tipo de transtorno geralmente 
diagnosticado pela primeira vez na infância ou adolescência. Segundo o DSM-
V (2014), o TDAH subdivide-se em três tipos: a) TDAH com predomínio de 
sintomas de desatenção; b) TDAH com predomínio de sintomas de 
hiperatividade/impulsividade; c) TDAH combinado. O tipo com predomínio de 
sintomas de desatenção é mais frequente no sexo feminino e parece 
apresentar, conjuntamente com o tipo combinado, uma taxa mais elevada de 
prejuízo acadêmico como baixo desempenho escolar, repetência, baixa 
autoestima, etc. O TDAH com predomínio de sintomas de 
hiperatividade/impulsividade, por outro lado, mais agressivo e impulsivo do que 
os outros dois tipos e tende a apresentar altas taxas de impopularidade e de 
rejeição pelos colegas e também, problemas de conduta. É um transtorno do 
desenvolvimento do autocontrole, que consiste em problemas com os períodos 
de atenção, com o controle de impulsos e com o nível de atividade (BARKLEY, 
2002).  

Por ser o TDAH um dos transtornos cada vez mais diagnosticados, 
sobretudo em indivíduos de idade escolar, investigações nas instituições 
educacionais fazem-se necessárias, uma vez que o transtorno permanece mal 
compreendido e controverso, nas informações oferecidas ao público em geral, 
e mais particularmente, às autoridades educacionais e aos diversos agentes da 
educação. Na maioria das vezes, a dificuldade começa na identificação e 
encaminhamento adequado aos alunos suspeitos de TDAH, o que dificulta o 
conhecimento necessário para o enfrentamento do problema. O presente 
estudo pretende com o apoio da acurada revisão bibliográfica e os 
conhecimentos fornecidos pela psicologia escolar compreender e ampliar a 
concepção das interferências do TDAH no processo de ensino e aprendizagem 
do discente. E com isso, possibilitar de forma mais eficaz o enfrentamento das 
dificuldades pontuais, ao proporcionar maior informação dos problemas de 
aprendizagens inerentes à sala de aula. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia utilizada foi o estudo de caso, baseada em relato 

de experiência, e pesquisa bibliográfica, pois teve como propósito 
explorar a realidade do serviço de psicologia e sua interferência, e para 
isso, fez-se o levantamento dos registros dos atendimentos realizados 
aos discentes na instituição escolar onde realizou-se a pesquisa. A 
pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas no Campus Muzambinho. E os dados são 
provenientes dos atendimentos realizados na orientação psicológica ao 
educando ao longo do ano de 2014. Durante este ano, foram realizados 
292 atendimentos individuais á discentes, recebidos tanto por demanda 
espontânea e encaminhamentos dos professores e/ou da própria família. 
Não constaram nesta estimativa os atendimentos grupais realizados 
dentro da sala de aula em determinadas turmas a pedido do professor. 
Desses 292 atendimentos, 50% dos atendimentos apresentavam 
queixas relacionadas a dificuldades em focar a atenção, dificuldades 
para aprender e estudar, dentre outras demandas vinculadas com 
algumas características do TDAH. Muitos chegavam com o discurso de 
“acho que tenho o TDAH, por não conseguir prestar atenção, por tirar 
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notas baixas, comportamentos inadequados em sala de aula como 
hiperatividade e/ou impulsividade”. Cada discente teve uma média de 
cinco atendimentos individuais, realizados sob a orientação da psicóloga 
e/ou sob o olhar da equipe multidisciplinar (assistente social, pedagogo 
ou enfermeiro), quando necessário trabalhar este individuo bio-psico-
social, ele foi encaminhado para estes profissionais, detectando para 
cada demanda sua necessidade. No IFSULDEMINAS-Campus 
Muzambinho existe o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), ao qual foram 
apresentados doze laudos por discentes matriculados nos cursos 
técnicos integrados, subsequentes e superiores, que atestaram o 
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade- TDAH.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Ao realizar investigação mais detalhada focada em parâmetros 
psicológicos, a profissional, diagnosticou que a maioria dos casos estava 
diretamente relacionada a fatores ligados a ansiedade em grau elevado, 
autoestima baixa, conflitos familiares e/ou de relacionamentos, 
depressão, dentre outros; ou seja, fatores intrínsecos que estão por trás 
e que interferem na falta de concentração/atenção e da variabilidade do 
comportamento destes discentes em sala de aula. Tantos os discentes 
que comprovaram por meio do laudo psicológico ou médico a existência 
do TDAH quanto os que não apresentaram o laudo, foram 
acompanhados pela orientação psicológica que trabalhou em cada 
indivíduo seus pensamentos disfuncionais, suas crenças distorcidas, 
além de disponibilizar ferramentas que auxiliassem na solução de 
problemas, quebra de tabus, mitos e ideias pré-concebidas e 
equivocadas sobre o transtorno. Orientações foram fornecidas sobre as 
variadas formas de lidar melhor e de obter mais autoconfiança e 
autocontrole, e para melhorar sua autoestima e autoimagem 
(significativamente rebaixadas), além de serem conscientizadas de que 
temos diferentes níveis de atenção durante o dia, dependendo de 
influências intrínsecas ao organismo e/ou ambientais e como conseguir 
melhorar o rendimento. Quando detectado que o estudante precisava de 
reforço de conteúdo em determinadas disciplinas, pelo motivo de 
apresentar lacunas no aprendizado, foi este orientado a participar 
destes. Outras vezes, foi necessário um acompanhamento 
psicopedagógico centrado na forma do aprendizado, como, por exemplo, 
nos aspectos ligados à organização e ao planejamento do tempo e das 
atividades, nas formas de estudar e como estudar. Intervenções no 
âmbito escolar, juntamente com os professores também foram feitas, por 
serem estas importantíssimas para facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem, através da divulgação de informações e orientações 
quanto a algumas adaptações em sala de aula, por exemplo: quanto a 
sentar nas primeiras carteiras, longe das janelas e ter um tempo maior 
para a realização das provas. Aos professores foram oferecidos 
subsídios e orientações para a construção de alternativas diversificadas 
de ensino e de avaliação e a promoção de situações didáticas de apoio 
à aprendizagem do estudante com TDAH. Assim como o envolvimento 
da família faz toda a diferença, no auxilio ao filho, sendo importante que 
conheçam as melhores estratégias quanto à organização e o 
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planejamento das atividades (por exemplo, de um ambiente silencioso, 
consistente e sem maiores estímulos visuais para o estudo, além de 
reforçar o comportamento adaptativo social. Deve-se deixar claro que o 
que foi realizado foi orientação psicológica e não tratamento psicológico 
ou psicoterapia, visto que a demanda de trabalho e o ambiente (não 
clinico) dificulta essa forma de atendimento. E quando detectado a 
necessidade de terapia foi feito o encaminhamento para o tratamento 
clinico do sujeito. 

CONCLUSÃO 
Por meio deste trabalho percebeu-se a falta de informações para 

diagnosticar, lidar e compreender os desafios pertinentes ao TDAH no 
contexto educacional. É notório o quanto o discente é carente de 
informações e de apoio de profissionais especializados que o oriente e 
auxilie no seu desenvolvimento bio-psico-social. Ao se autoconhecer, o 
sujeito obtém informações que o capacita a realizar uma triagem com 
relação à postura própria sobre o TDAH e as adaptações que necessita 
para potencializar sua aprendizagem e produzir um novo saber. O 
professor e a família também devem ser orientados quanto ás 
adaptações e informações necessárias, pois influenciam e interferem de 
forma direta e ativa na produção escolar do discente. 
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RESUMO 
Audiodescrição: tecnologia assistiva que consiste em traduzir por palavras, imagens de produções 
audiovisuais, para inserção do deficiente visual nos diversos ambientes sociais. O estudo é uma 
experiência em Uberaba – MG, com objetivo de avaliar a aplicabilidade da audiodescrição, no contexto 
sociocultural do deficiente visual. Desenvolvida entre 2011 e 2013, com abordagem quali-quantitativa e 
metodologia exploratória. Amostra: 35 deficientes visuais de diversos segmentos. Os resultados 
apontaram na totalidade, a aprovação e validação do uso do recurso, provando-o como uma tecnologia, 
que promove a cidadania, fomenta o convívio social e melhora a qualidade de vida, proporcionando novo 
olhar sobre o mundo, socializando-os e aumentando a independência, autonomia e autocracia. Desafios: 
o despertar da consciência; aprimorar a linguagem do discurso na produção da audiodescrição e traçar 
políticas públicas, no contexto social, educacional e profissional. As considerações finais apontam para a 
validação da eficiência, eficácia e aplicabilidade da audiodescrição, sob o olhar do público-alvo. 
Palavras-chave: Acessibilidade; Diversidade; Inclusão sociocultural. 

INTRODUÇÃO 
Este estudo foi motivado pelo contato direto com a realidade do deficiente 

visual, tanto na vida pessoal, quanto no ambiente escolar público federal, vivenciado 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – 
Campus Uberaba – MG, e também, pela carência de trabalhos científicos a seu 
respeito. A presente pesquisa bibliográfica, documental e de campo, justifica-se, a 
partir da implementação das novas Tecnologias Assistivas no Brasil, dentre as quais 
desponta a Audiodescrição, enquanto mecanismo de inserção sociocultural das 
pessoas com deficiências 

A Audiodescrição objetiva, através da descrição acústica ou sonora de 
imagens, o acesso de pessoas cegas e com deficiência visual, a produtos educativos 
e culturais, que se valem em grande parte da narrativa visual, como os filmes no 
cinema e na TV, as peças de teatro, os espetáculos de dança, os vídeos da internet. 
(Motta, 2010a). 

É objeto de estudo específico desta pesquisa, o contexto do deficiente visual, 
mas afirma-se da múltipla utilidade da Audiodescrição, beneficiando também: a 
deficiência mental; a cognitiva como a dislexia; a deficiência de socialização como o 
autismo, e que também diz respeito à inserção de outras categorias de pessoas, tais 
como idosos, analfabetos e videntes com alterações visuais diversas. 
              Segundo Sassaki (1999), um ambiente inclusivo, tem em seus alicerces, a 
crença de que todas as pessoas têm direito à participação, de viver uma vida tão 
normal quanto possível, sem segregação. 

Portanto, embasado nesse pensamento é que se enxerga a Tecnologia 
Assistiva, (definida como uma área do conhecimento que abrange recursos e serviços, 
com o objetivo de proporcionar maior qualidade de vida aos indivíduos com perdas 
funcionais, advindas de deficiência ou como resultado do processo de 
envelhecimento),      como um recurso que, atendendo às diversidades, sinaliza a 
democracia. 
A pesquisa tem como objetivo geral, avaliar a aplicabilidade da Audiodescrição no 
contexto sociocultural do deficiente visual uberabense, segundo o seu olhar, e  como 
objetivos específicos: Averiguar o interesse dos deficientes visuais em relação à 
audiodescrição;  Analisar o entendimento, as sensações e opiniões antes e após a 
apresentação do filme utilizando-se o recurso da Audiodescrição; e  Identificar a 
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satisfação e a compreensão do público alvo em relação a Audiodescrição, após a 
apresentação do filme audiodescrito Chico Xavier. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Realizou-se um estudo de campo, de caráter descritivo, no qual o ambiente 
natural é a fonte direta de dados, constituindo o investigador, o interprete principal de 
todas as falas, com o propósito de avaliação de um produto (pesquisa de opinião): a 
Audiodescrição, sob o olhar do seu público alvo, o deficiente visual. Utilizou-se como 
técnicas, a aplicação de questionários e entrevista semiestruturada, orientada por 
perguntas definidas, mas com flexibilidade, através da conversação objetiva. 
Evidencia-se, que a pesquisa de campo e a utilização da técnica de entrevista, foram 
pautadas na resolução 196/96 do Ministério da Educação (CNS, 1996), Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido - TCLE, que dispõem sobre os direitos dos seres 
humanos envolvidos na pesquisa (CNS, 1996). 
Tendo por premissa identificar como as modernas tecnologias assistivas – no caso a 
audiodescrição - contribuem para a inserção do deficiente visual na sociedade, a 
pesquisa consta de embasamento teórico, a partir de revisão bibliográfica sobre a 
deficiência visual, a tecnologia assistiva e a audiodescrição.   

Em sua experimentação, constou da exibição do filme audiodescrito: Chico 
Xavier, a 35 alunos que foram escolhidos aleatoriamente, junto ao Instituto de Cegos 
do Brasil Central - ICBC, a Escola Estadual Professor Alceu Novaes – CAPDv, a 
Universidade de Uberaba - UNIUBE e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba – MG – IFTM,  em diferentes 
classes de ensino – fundamental, médio e superior – e complementados por 
deficientes visuais da comunidade, contemplando diversificadas faixas etárias e 
condições socioculturais. 

  Procedimentos: em primeiro momento, realizou-se a pesquisa bibliográfica e 
documental, em seguida a pesquisa de campo: a exibição do filme - Chico Xavier e a 
aplicação do questionário (antes e depois da apresentação). Após a entrevista e a 
coleta de dados, foi realizada a análise destes conteúdos, para elaborar e sistematizar 
a pesquisa. 

 A análise de dados é dividida em categorias, estas, advindas das 
leituras e análises prévias, e que embasaram as “conversações” (entrevistas e 
suas subsequentes inferências e suposições) que foram então, classificadas 
em seu conteúdo, ou pelo menos, nortearam as linhas orientadoras para 
análise (QUEIROZ, 1991 apud MARSIGLIA, 2001).  

 Os dados foram tabulados por categorias em comum – numéricos e 
depoimentos dos sujeitos pesquisados segundo suas similaridades, o que 
facilitou o processo da pesquisa e a subsequente construção de conhecimento 
científico e, por consequência, seu entendimento. 
 Objetivou-se, assim, realizar tanto a análise quantitativa, quanto a qualitativa, no caso 
da aferição individual do entendimento da exibição proposta, e da aprovação ou não 
do uso da  Audiodescrição – pesquisa de opinião. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tendo por princípio que a audiodescrição é uma tecnologia assistiva 

que vai ao encontro da inclusão sociocultural do deficiente visual, verificar o 
grau de deficiência visual dos colaboradores é relevante, no sentido de que 
cada deficiente visual possui sua própria capacidade de entendimento e inter-
relação para com a tecnologia assistiva que lhe é ofertada. 

 Através das respostas às perguntas do Questionário, traduzidas nos gráficos, 
apresenta-se os dados: Grau de Deficiência Apurado, revela um elevado número de 
deficiente visual. Total (Cegueira Completa): 28 colaboradores (80%). A baixa visão 
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(ou subvisão) participou com 17% (6) e a Deficiência Visual Parcial (Cegueira Parcial) 
com 3% (1).   

Entendeu-se que o Grau de instrução também influenciou na qualidade do 
entendimento/compreensão do filme e proporcionou ao deficiente visual uma clareza 
maior do que vem a ser a audiodescrição e quais as perspectivas e anseios desse 
público em relação à sua implementação no cotidiano. 

 Ao afirmar que 94% dos deficientes visuais colaboradores possuem o recurso 
eletrônico DVD? – consequentemente utilizam o aparelho de TV e/ou computador – 
ressalta-se a viabilidade da disseminação do recurso AD.  

 Ao analisar: Possui algum conhecimento sobre a Audiodescrição?,  ficou  
muito evidente, a paridade entre aqueles que já conheciam o recurso (57%) e aqueles 
que tomaram conhecimento pela primeira vez (43%). 

Às respostas: Consegue explicar no que consiste o recurso da 
Audiodescrição?, constatou - se  que 49% dos entrevistados souberam definir com 
exatidão  e 51%, não conseguiu  definir o recurso da Audiodescrição. 

 Pela busca do olhar do deficiente visual sobre o recurso, fez - se três 
perguntas: - Ao assistir o filme com a Audiodescrição, você entendeu melhor o 
enredo? - Com relação à narrativa do audiodescritor, quais os sentimentos e imagens 
que ela gerou em você? - No seu entender, a Audiodescrição trará alguma 
contribuição para sua vida? Qual? A análise dessas respostas, sintetizadas no gráfico, 
ao final, demonstra que ele é a prova cabal da importância desse recurso. Ele, 
sozinho, respalda e gratifica a dissertação. É seu cerne: o olhar do deficiente visual e 
responde afirmativamente às duas primeiras perguntas desta investigação, validando 
o uso da Audiodescrição e provando-a como uma Tecnologia que – ainda que 
incipiente – tem muito a lhes oferecer. 
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RESUMO 
O seguinte trabalho busca apresentar as principais dificuldades que o professor de ciências, em especial 
da disciplina de física, assim como o professor de apoio encontram para incluir alunos com deficiência em 
salas de aulas regulares. Para isso, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com os dois 
professores para a coleta de dados. A análise nos permitiu concluir que a defasagem na formação inicial, 
a falta de estrutura da escola e a descrença na inclusão são os fatores que mais dificultam a inclusão do 
aluno com deficiência nas aulas, em especial nas aulas relacionadas ao Ensino de Ciências.  

PALAVRAS-CHAVE: Desafios; Física; Incluir.  

INTRODUÇÃO 

A inclusão de alunos com deficiência em classes regulares é assegurado por 
lei. De acordo com a Declaração de Salamanca de 1994 “toda criança tem direito 
fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível 
adequado de aprendizagem”. Na legislação brasileira, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente de 1990 determina que “A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola” (ARTIGO 53, INCISO I). Ainda 
assim, há uma grande defasagem no processo de ensino e aprendizagem de alunos 
com deficiência, em especial nas disciplinas relacionadas ao Ensino de Ciências. 
Como se sabe as disciplinas de Ciências, em especial a de Física, é tida como uma 
das mais complexas do currículo escolar. Desse modo, torna-se imprescindível pensar 
em estratégias que permitam aos alunos com ou sem deficiência compreender os 
conteúdos relacionados a essa área do conhecimento.  Por outro lado, um dos motivos 
que dificultam o processo de inclusão educacional é a ausência de formação dos 
docentes para atuar em contextos inclusivos. A partir desse cenário uma alternativa 
seria a participação dos docentes em programas de formação continuada buscando o 
aprimoramento de suas práticas.  Além da formação continuada é fundamental para o 
processo de inclusão que o professor da disciplina e o professor de apoio 
desenvolvam um trabalho colaborativo. É importante esclarecer que, o professor de 
apoio tem a atribuição de “[...] complementar/suplementar a formação do aluno com 
conhecimentos e recursos específicos que eliminam as barreiras as quais impedem ou 
limitam sua participação com autonomia e independência nas turmas comuns do 
ensino regular.” (ROPOLI et al, 2010, s/p). Esse trabalho em conjunto maximiza as 
ações do professor e melhora de forma significativa o aprendizado do educando. 
Diante disso, o objetivo desse trabalho é apresentar  resultados preliminares de uma 
pesquisa de iniciação cientifica que está sendo desenvolvida na Universidade Federal 
de Itajubá (UNIFEI) relacionada as principais dificuldades que um professor da 
disciplina de Física e a professora de apoio, de uma escola pública encontram para 
promover uma inclusão educacional de alunos com deficiência em suas aulas.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
A pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de Itajubá-MG. 

Essa instituição foi escolhida por possuir um professor de física efetivo, professora de 
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apoio e alunos com deficiência intelectual incluídos na classe regular de ensino. A 
pesquisa constitui-se como um estudo de caso e possui uma abordagem qualitativa. 
Esta permite “[...] 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”. (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p.11). Nessa abordagem metodológica são 
utilizadas diversas estratégias e instrumentos para coleta e análise dos dados. Nesse 
estudo utilizou-se entrevistas semi-estruturadas com o professor de física e com a 
professora de apoio. As entrevistas semi-estruturadas foram registradas utilizando o 
recurso de gravação, devido esse método permitir “[...] contar com todo o material 
fornecido pelo informante, o que não ocorre com a utilização de anotações” (MARTIS 
& BÓGUS, 2004, p.51). Assim, visando garantir o sigilo sobre a identidade de cada 
sujeito usaremos siglas, PF para o professor de Física; e PA para o professor de Apoio. 
A partir dos dados coletados realizamos uma Análise Textual Discursiva, que teve 
inicio com uma unitarização que nos permitiu separar os textos em unidades de 
significado. Em seguida, analisamos os dados de modo a articulá-los por significados 
semelhantes em um processo de categorização (MORAES & GALIAZZI). Para este 
trabalho vamos apresentar a análise de uma das categorias, sendo ela: Principais 
dificuldades para o processo de inclusão educacional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Principais Dificuldades para o processo de inclusão educacional 

Ao questionar esses dois profissionais, sobre as dificuldades que encontram 
para incluir os alunos com deficiência, ambos demonstraram perspectivas totalmente 
diferentes:   

PF: “Todas as dificuldades porque eu não tô preparado pra lidar com 
alunos assim! E e a minha matéria não... até agora não achou um 
jeito de trabalhar com isso aí, com esses alunos entendeu, o nível de 
dificuldade deles é muito grande entendeu, então não tem como... 
eles aprenderem a matéria... sem ser alguma coisa assim mais 
prática entendeu. Acho queee tão no local errado, essa é minha 
opinião né, entendeu... Eles não vão aprender física! Os normais não 
conseguem aprender física como é que eu vou fazer com o deficiente 
aprender física! Além de trabalhar com gente especial, além de você 
ter que ter o dom né de querer trabalhar entendeu você tem que ter 
condições e a gente não tem essas condições, o Estado não propicia 
isso aí entendeu. Não tem né, pô eles aqui é fácil, pô na sala de aula 
é fácil, mas e aí? Né?”  

A fala do professor de Física revela que ele não acredita no processo inclusivo 
e que possui uma visão totalmente negativa. Quando se cria uma barreira atitudinal 
tão grande por parte do docente, não há grandes chances do aluno com deficiência 
desenvolver suas potencialidades e autonomia. Outra dificuldade é a questão de não 
estar preparado. Logo, mais uma vez entra em cena a formação docente. A formação 
inicial não contempla os aspectos inclusivos necessários para que o professor tenha 
subsídios para trabalhar com alunos com deficiência, dessa forma é essencial investir 
na formação continuada para suprir essa defasagem. O professor também pondera 
sobre a ausência de condições para desenvolver seu trabalho. Cabe lembrar que esse 
aspecto, é um fator muito importante, porque apenas inserir o aluno com deficiência na 
sala não é a forma correta de inclusão. É preciso dar condições para que se possa 
desenvolver as potencialidades desse aluno.Por outro lado, a professora de apoio tem 
uma visão mais otimista em relação à inclusão 

PA: “Não, dificuldade não é a palavra correta não, eu acho que a 
dificuldade que a gente encontra é estar ali atualizando né você tem 
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que tá constantemente atualizando porque todos eles tem um 
potencial, basta você fazer um bom trabalho, então não existe 
dificuldade existe aceitação... o professor ele veste a camisa. Tanto é 
que a inclusão tá aí néh se for pensa assim então não teria!” 

Verifica-se que há uma grande divergência na fala dos dois profissionais. A 
professora de apoio acredita que se o professor buscar se envolver e realmente incluir 
o aluno com deficiência, o processo se torna muito mais fácil. Ela ainda salienta que, o 
professor da disciplina, deve buscar estratégias e “vestir a camisa”. Na visão dela, tal 
ação é essencial para o êxito do desenvolvimento desse educando. Outro aspecto 
apontado é a questão da formação, para ela a maior dificuldade é cada vez mais 
buscar conhecimentos para explorar as potencialidades de cada aluno. 
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Resumo: este trabalho objetiva problematizar a presença de marcadores de gênero nas músicas 
utilizadas na Educação Infantil, como possíveis constituintes da identidade de gênero e da sexualidade. 
Buscamos aporte na obra de Guacira Louro por considerá-la pioneira no Brasil sobre o conceito de 
gênero e por defender a Educação enquanto implicada num processo de construção de sujeitos. Gênero 
torna-se um conceito relevante, útil e apropriado para as questões educacionais, questionando o caráter 
“natural” do feminino e do masculino. O conceito indica que há um processo, uma ação, um investimento 
para “fazer” um sujeito “de gênero”. O que se pretende observar é o que socialmente se construiu sobre 
os sexos. Gênero torna-se um conceito fundamental constituindo-se por uma nova linguagem. O intuito 
deste trabalho é problematizar a música como uma linguagem de expressão passível de apropriação e 
como artefato cultural capaz de disseminar representações de gênero no cotidiano escolar infantil.  
Palavras-chave: Educação infantil. Gênero. Músicas infantis 
 

Introdução: A educação escolar é uma das poucas práticas culturais que se 
experimenta coletivamente e foi organizada para a distribuição, troca e produção de 
conhecimentos sobre os próprios indivíduos e sobre o mundo a nossa volta. As 
escolas têm como função, perpetuar os processos e saberes sobre o ser humano e 
seu mundo.  

A Educação Infantil representa o primeiro estágio da criança dentro da 
instituição escolar e tem fundamental importância para a formação deste sujeito ao 
longo de sua trajetória, pois é ali que está sendo formado o homem, é ali que começa 
suas manifestações mais humanas. 

Louro (Louro, 2002) aborda a tarefa de um profissional da Educação, tarefa de 
estender seu ofício a várias pedagogias culturais, utilizando além de um olhar 
“educacional” sobre as instancias culturais, mas que também penetre mais 
intimamente nos seus processos de produção e modos de funcionamento. A mídia 
vem se apropriando das dinâmicas de desenhos, imitação das imagens entre outros, 
tentando replicar o apelo e a sedução que aqueles produtos culturais exercem, 
especialmente sobre jovens e crianças. Louro nos instiga a considerar as 
potencialidades educativas de todos esses meios culturais, o que significa deixar de 
considerá-los como mero entretenimento, e propõe um questionamento das posições-
de-sujeito que esses meios colocam à disposição de seus públicos: que 
representações de masculino e feminino são oferecidas a garotas e garotos num 
desenho da Disney, num programa como o da Xuxa ou numa novela como “As 
Chiquititas”? Com que personagens as crianças e jovens podem desejar se tornar 
parecidos e quais as que eles podem rejeitar? Como são construídas essas figuras? 
Por meio de que aparência física, de que gestos e comportamentos? O que se diz 
sobre essas figuras desejáveis e o que se diz sobre as “outras”? 

Sabe-se que a formação do homem é ladeada pela cultura e dentro das 
diversas manifestações culturais, a música está presente em praticamente todas. 
Muitos debates e análises sobre as letras, melodias, rimas, ritmos entre outros 
conceitos da estrutura musical são realizados por estudiosos e curiosos desta prática, 
despertando interpretações e investigações que causam certo fascínio e, talvez, 
espanto sobre a potencialidade desta linguagem. A percepção auditiva propicia um 
desenvolvimento musical vinculado ao sentido de identidade. Este vínculo pressupõe 
que, sendo a música uma linguagem de expressão passível de apropriação via 
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alfabetização, o repertório didático deve ancorar-se no repertório musical do ambiente 
cultural musical brasileiro.  

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de análise da forma com que 
as músicas infantis são apresentadas no ambiente escolar (utilizando os estudos de 
Louro e Foucault) propondo algumas inferências sobre as letras, objetivando investigar 
a presença de marcadores de gênero nas músicas utilizadas na Educação Infantil, 
como possíveis constituintes da identidade de gênero e da sexualidade.  

Nosso estudo se pauta nas obras de Guacira Louro “Gênero, Sexualidade e 
Educação: uma perspectiva pós-estruturalista” (1997) e “Gênero: questões para a 
Educação” (BRUSCHINI; UNBEHAUM, 2002). Louro (1997, 2002) propõe a 
construção de uma nova teoria científica que leve em conta a participação das 
mulheres enquanto sujeitos. De maneira polêmica e muito embasada em estudos que 
apontam vários enfoques sobre a questão, instiga reflexões e questionamentos desta 
nova e incitante teoria – a teoria feminista, além de propor um pensamento pluralista, 

que analise a fundo as representações sociais e escape dos 
argumentos biológicos e culturais da desigualdade, os quais sempre 
têm o masculino como ponto referencial. O exercício que se propõe 
aqui é um rompimento com pensamento dicotômico: feminino em 
oposição ao masculino; razão/sentimento; teoria/prática; 
público/privado, etc. (LOURO, 1997, p. 8). 

Ao observar sobre quem é "diferente" e a participação da escola na produção 
das diferenças, o estudo feminista estende a discussão, trazendo também o aporte 
dos Estudos Culturais, dos Estudos Negros, dos Estudos Gays e Lésbicos. 

Louro (1997, p. 17) enfatiza que  
as características deste campo de estudos, marcadamente político e 
contemporâneo, impedem-no de ser visto como um campo teórico 
estável e sólido. Seu caráter de instabilidade e constante construção, 
sua proposta de auto-questionamento e de subversão de paradigmas 
científicos não são, no entanto, negados pelas estudiosas e 
estudiosos feministas. 

Vê-se que “seja no âmbito do senso comum, seja revestido por uma linguagem 
"científica", a distinção biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para 
compreender — e justificar — a desigualdade social” (Louro, 1997, p. 21). Assim, 
torna-se imperativo mostrar que não são as características sexuais, mas a forma como 
estas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa 
que vai definir o que é “feminino ou masculino em uma determinada sociedade e em 
um dado momento histórico” (Louro, 1997, p. 22). O importante para se compreender 
o lugar e as relações de homens e mulheres é observar o que socialmente se 
construiu sobre os sexos, onde este debate se constitui em uma nova linguagem, na 
qual gênero será o conceito fundamental, uma ferramenta analítica que é, ao mesmo 
tempo, uma ferramenta política. Inúmeros foram os debates, questionamentos e 
transformações nos Estudos Feministas. Daí resulta-se uma pretensão, em se 
entender o gênero como constituinte da identidade dos sujeitos (outro complexo 
conceito). Houve e ainda há muitos debates e empasses de teóricas/os feministas 
sobre esta complexa categoria – gênero, e portanto, a identidade sexual.  

Segundo Teresa de Lauretis (1997, p. 33) “há pouco avanço em se dizer que a 
diferença sexual é cultural; o problema que permanece é o de conceber as diferenças 
(sejam elas consideradas culturais, sociais, subjetivas) em relação ao homem – sendo 
ele a medida, o padrão, a referência de todo discurso legitimado”. 

Foucault, segundo Louro (1997, p. 38), desorganiza as concepções 
convencionais. Sua teoria trouxe grandes contribuições sobre as relações de poder e 
sua análise, inovadora e instigante, propõe que analisemos o poder sendo exercido 
em muitas e variadas direções, “como uma rede que, capilarmente se constitui por 
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toda a sociedade”. Para ele, faz-se importante que se percebesse esses efeitos como 
estando vinculados “a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a 
funcionamentos”, supondo-se que o poder é exercido pelos sujeitos e que tem efeitos 
sobre suas ações. Necessário se faz perceber o poder não apenas como coercitivo e 
negativo, mas como produtivo e positivo, atentando para as minúcias, para os 
detalhes, para coisas banais, onde o poder produz sujeitos, fabrica corpos dóceis, 
induz comportamentos, “aumenta a utilidade econômica” e “diminui a força política” 
dos indivíduos (Louro, 1997, p. 40). O conceito foucaultiano de “biopoder”, ou seja, o 
poder de controlar as populações, também parece ser útil para que se pense no 
conjunto de disposições e práticas que foram, historicamente, criadas e acionadas 
para controlar homens e mulheres. Assim, Foucault vê no discurso um jogo complexo 
e instável que pode ser ao mesmo tempo instrumento e efeito do poder, e também 
obstáculo, ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta. “O 
discurso veicula e produz poder; reforça-o, mas também o mina, expõe, debilita e 
permite barrá-lo” (Louro, 1997, p. 43). 

Para a autora, as múltiplas identidades que são estereotipadas nos sujeitos 
(homens ou mulheres), “não podem ser percebidas como se fossem “camadas” que se 
sobrepõem umas as outras, como se o sujeito fosse se fazendo “somando-as” ou 
agregando-as”. Elas se interferem mutuamente, se articulam provocando diferentes 
“posições”, que podem se mostrar conflitantes até mesmo para o próprio sujeito. 
“Entender dessa forma os efeitos dos vários "marcadores" sociais obriga-nos a rever 
uma das ideias mais assentadas nas teorias sociais críticas, isto é, a de que há uma 
categoria central, fundamental — consagradamente a classe social — que seria a 
base para a compreensão de todas as contradições sociais” (Louro, 1997, p. 51).   

 A instituição escolar, desde seus inícios, exerceu uma ação distintiva, 
separando os sujeitos que nela entravam distintos dos outros que não tinham acesso a 
ela. As concepções foram e são aprendidas e interiorizadas através de muitas 
instituições e práticas, tornando-se quase “naturais” onde a escola é parte importante 
deste processo. Os mais antigos manuais deixavam marcas da escolarização que se 
inscreviam nos corpos dos sujeitos. No entanto, hoje, outras regras, teorias e 
conselhos (científicos, ergométricos, psicológicos) são produzidos em adequação às 
novas condições, aos novos instrumentos e práticas educativas. Sob novas formas, a 
escola continua imprimindo sua "marca distintiva" sobre os sujeitos através de 
múltiplos e discretos mecanismos.  

Louro (1997) afirma que currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, 
linguagem, materiais didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das 
diferenças de gênero, sexualidade, etnia e classe são constituídos por essas 
distinções e, ao mesmo tempo, seus produtores. Instiga a questionarmos não só o que 
ensinamos, mas o modo como ensinamos e que sentidos nossos/as alunos/as dão ao 
que aprendem. 

Na nossa cultura popular algumas músicas infantis, aparentemente ingênuas e 
banais, expressam, implicitamente em seu conteúdo, noções de gênero e 
determinação do ‘lugar’ do sujeito dentro da sociedade. Por exemplo, a música 
Pombinha Branca: pombinha branca o que está fazendo? Lavando roupa para o 
casamento... A pombinha denota o gênero feminino, lavando roupa, uma ocupação 
que se determina socialmente às mulheres, onde os afazeres domésticos 
pressupõem-se, são obrigações delas. Outro exemplo, A Galinha Pintadinha e o Galo 
Carijó: nessa música a galinha usa saia e o galo paletó, mostrando claramente os 
papéis sociais de cada gênero. A galinha ficou doente e o galo nem ligou, os filhinhos 
da galinha foram atrás do seu doutor, denota que é natural o homem não se importar 
com a mulher principalmente quando esta tem algum mal-estar, e se não fossem os 
‘filhinhos’ da galinha (não se sabe se eram do galo) ela ficaria a deriva. Outra canção, 
“O Cravo e a Rosa: o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu 
ferido e a rosa despedaçada”: esse trecho denota que em uma relação afetiva, a 
mulher quem sofre mais; “O cravo ficou doente e a rosa foi visitar, o cravo teve um 
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desmaio e a rosa pôs-se a chorar” denota o papel que a mulher deve desempenhar... 
E muitas outras canções populares e/ou folclóricas que induzem e determinam 
sutilmente os gêneros e mostram sempre a mulher no papel de bruxa, feia, má e não 
bruxo (masculino). 

Assim, é possível nos libertarmos de “verdades” incutidas em nossa educação 
por meio de canções infantis, à medida que nos conscientizarmos do que são os 
papéis sociais de gênero, presentes em nossa sociedade.  
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Resumo 
A Declaração de Salamanca assegura que qualquer pessoa com deficiência tem direito a Educação. Com 
isso, torna-se imprescindível que a formação de professores, tanto inicial quanto a continuada, propicie 
subsídios para que o docente tenha condições de trabalhar de forma inclusiva em sala de aula. Diante 
disso, está sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa NEFTI da UNIFEI, um projeto de extensão 
denominado “Sexta-feira Inclusiva: uma ação formativa e extensionista”. No ano de 2014 já foram 
realizadas duas “Sexta-Feira Inclusiva”; e no ano de 2015 já estão programadas seis Sextas Inclusivas 
que versarão sobre as seguintes temáticas: Autismo, Deficiência Intelectual, Síndrome de Down, Paralisia 
Cerebral, Deficiência Auditiva e Visual; Altas Habilidades e Superdotação. Portanto, o objetivo deste 
trabalho configura-se em apresentar uma análise do perfil dos participantes das Sextas Inclusivas 
realizadas desde 2014 na UNIFEI.  

Palavras-chave: Inclusão; Formação de Professores; Educação. 

 

Introdução 
 

Por séculos as pessoas com deficiência foram marginalizadas e desprezadas 
pela sociedade e familiares, sendo deixadas em locais como hospícios e manicômios 
(MENDES, 2006). A partir 1994, com a Declaração de Salamanca, a pessoa com 
deficiência passou a ser vista com mais atenção por diversos setores da sociedade e 
em especial pelo contexto educacional.  No contexto educacional brasileiro, por 
exemplo, a inclusão de crianças com deficiência nas escolas de ensino regular tem 
crescido a cada ano. De acordo com o Censo Escolar, no ano de 2014, havia 698.768 
estudantes com deficiência matriculados na Educação Básica. De acordo com a 
diretora de Políticas de Educação Especial da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Martinha Clarete dos 
Santos, o percentual de inclusão, em classes comuns, nesse mesmo ano, subiu para 
93%17. No que concerne aas cidades do Sul de Minas Gerais, segundo o Observatório 
do Plano Nacional de Educação18, há aproximadamente 2.835 alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
matriculados na rede regular de ensino. 

Em contrapartida ao processo de inclusão escolar, professores relatam que 
não estão preparados pedagogicamente para receberem e atuarem com este novo 
público em sala de aula, acarretando, assim, apenas a integração deste aluno e não, 
efetivamente, a sua inclusão. No entanto, é preciso compreender que, a Inclusão 
Escolar implica na participação assídua do aluno com deficiência na realização das 
atividades escolares, ressaltando a valorização das diferenças (MENDES, 2006). Ao 
passo que a Integração corresponde apenas à presença do aluno com deficiência em 
sala de aula, sem estar envolvido nas atividades educativas e, não podendo, assim, 
desenvolver suas habilidades, competências e potencialidades. Diante desse cenário, 
é fundamental que tanto na formação inicial quanto na formação continuada o 

                                                           
17 Informações disponíveis em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/03/dados-do-censo-escolar-
indicam-aumento-de-matriculas-de-alunos-com-deficiencia Acesso em: 04 de Junho de 2015.  
18 Informações disponíveis em: http://www.observatoriodopne.org.br/ Acesso em: 04 de Junho de 2015. 
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professor construa conhecimentos que privilegiem estratégias didáticas inclusivas para 
que possam ser implementadas com essa nova clientela. Diante dessa problemática, 
desde 2014, o grupo de pesquisa “Núcleo de Estudos em Formação Docente, 
Tecnologias e Inclusão (NEFTI)” está desenvolvendo na Universidade Federal de 
Itajubá (UNIFEI), um projeto de extensão denominado “Sexta Feira Inclusiva: uma 
ação Formativa e Extensionista”. O objetivo dessa ação é contribuir com a formação 
de professores, que já atuam no ensino inclusivo, da região do Sul de Minas Gerais; 
assim como, com a formação dos licenciados das diversas instituições de ensino 
superior da região. No ano de 2014 foram realizadas duas Sextas Inclusivas sobre a 
temática de Deficiência Visual19. Já no ano de 2015 está programada a realização de 
seis sextas inclusivas20, a primeira foi realizada no mês de Maio sobre a temática de 
Autismo e em Junho sobre Deficiência Intelectual. As demais abordaram temas como, 
Síndrome de Down, Paralisia Cerebral, Deficiência Auditiva e Visual; Altas Habilidades 
e Superdotação. A partir disso, o objetivo desse trabalho consiste em apresentar uma 
análise do perfil dos participantes das Sextas Inclusivas realizadas entre o ano de 
2014 e o início de 2015. 

Material e Métodos 
 

A presente investigação é de natureza quantitativa.  Para autores como  
Fonseca (2000) nessa abordagem metodológica os dados são quantificados e os 
dados são tomados como se constituíssem um retrato de toda a população alvo da 
pesquisa. Para a coleta dos dados utilizamos o email de inscrição dos participantes da 
Sexta-Feira Inclusiva. É preciso esclarecer que, os participantes, realizavam a 
inscrição mediante o envio de um e-mail destinado à secretária do grupo de pesquisa. 
Desse modo, informavam o interesse pelas ações da Sexta – Feira Inclusiva, assim 
como sua área de atuação. No ano de 2014 foram realizadas duas Sextas– Feiras 
Inclusivas. Na primeira ofertamos duas oficinas cada uma com 30 vagas. Na segunda 
oferecemos uma oficina com 30 vagas e uma palestra que foi aberta ao público. Já 
nas Sextas– Feiras Inclusivas de 2015 há sempre uma oficina com 35 vagas; e uma 
palestra com 100 vagas. Diante disso, a partir das inscrições analisamos o perfil dos 
participantes das Sextas - Feiras Inclusivas realizadas até o mês de Junho de 2015. 
Para tanto, analisamos cada e-mail que, nos foi enviado. Feito isso, separamos por 
meio de categorias de análise o perfil dos participantes. 

 

Resultados e Discussão 
A partir da analise e categorização dos dados, verificamos que 18,64% dos 

inscritos correspondiam a alunos de graduação. É importante esclarecer que esses 
alunos eram provenientes de cursos de Licenciatura em Física, Matemática e Biologia, 
alunos do curso de Pedagogia, do curso de Enfermagem e até mesmo Administração, 
Engenharia da Computação e Sistemas da Informação. Esses dados revelam que 
esses alunos já estão buscando subsídios na formação inicial para atuar, 
posteriormente, em um contexto inclusivo. Também constatamos que 19,92 % dos 
participantes eram professores que atuavam no ensino inclusivo. Desse modo, essa 
categoria correspondia a professores que atuavam no Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), professores de apoio e professores da Associação de Pais e 

                                                           
19 Informações disponíveis em: https://unifei.edu.br/grupo-pesquisa-neftiunifei-realiza-sexta-feira-inclusiva 
Acesso em 04 de Junho de 2015. 
 
20 Para maiores informações:  http://unifei.edu.br/itajuba/sexta-feira-inclusiva-2015 Acesso em 04 de 
Junho de 2015. 
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Amigos dos Excepcionais (APAE). Além disso, 15,25% eram professores do ensino 
regular. Esse aspecto, a nosso ver é muito positivo, pois para um contexto inclusivo é 
fundamental que haja parceria entre o professor do ensino regular e o professor do 
AEE. Ambos ao participar desta ação construíram novos conhecimentos para atuar em 
uma perspectiva inclusiva. Por outro lado, apenas 2,97% correspondiam a professores 
do Ensino Superior. Cabe lembrar que, essa ação é realizada dentro de uma 
instituição de ensino superior e que oferta cursos de formação de professores nas 
áreas de Licenciatura em Física, Química, Matemática e Biologia. Desse modo, torna-
se imprescindível que haja uma participação mais efetiva desse público. É preciso 
também destacar que a Universidade tem alunos com deficiência e a Sexta Feira 
Inclusiva configura-se como um espaço para que esses professores construam 
subsídios para atuar de forma inclusiva com esses alunos. Verificamos ainda, que 6,78 
% eram gestores de escola. Tal aspecto é significativo, pois como se sabe, a inclusão 
é uma responsabilidade de todos que fazem parte da instituição escolar e não apenas 
do professor. Contamos ainda com a participação de profissionais que atuam em 
equipes multidisciplinares. Desse modo, 5,08% eram psicopedagogos, fonoaudiólogos 
e psicólogos; e 2,97% eram familiares de pessoas com deficiência. Isso demonstra 
que a família almeja aprender, ter contato com as pesquisas e fazer parte de eventos 
que tratem dessa temática. Para finalizar, verificamos que 28,39% não identificou a 
área de atuação.  

Conclusão 
 

O intuito da Sexta – Feira Inclusiva é contribuir com a formação inicial 
continuada de professores da região do Sul de Minas Gerais, assim como de todos os 
profissionais que trabalham de alguma forma na área da educação. Pela analise dos 
dados concluímos que esse objetivo está sendo conquistado. Além disso, verificamos 
que diversas fronteiras estão sendo ultrapassadas, pois houve a participação de 
gestores e familiares. Essa ação também não ficou restrita apenas aos profissionais 
da área da Educação. Isso fica claro quando, verificamos, por exemplo, a presença de 
alunos dos cursos de Engenharia da Computação, Sistema de Informação e 
Administração. A nosso ver esse aspecto é significativo, uma vez que a inclusão 
precisa de um envolvimento de todos. Durante o ano de 2015 serão realizadas outras 
quatro sextas inclusivas. Desse modo, o grupo de pesquisa NEFTI continuará 
trabalhando para que o público seja cada vez mais diversificado, assim como buscará 
oferecer palestras e oficinas que contribuam de fato para a formação desses 
profissionais. 
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Resumo 

 

O objetivo deste estudo é relatar a experiência de monitoria pelo Núcleo de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) a uma estudante com baixa visão do curso técnico em 
informática integrado ao ensino médio do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho-MG na modelagem e 
desenvolvimento de um software inclusivo para o gerenciamento de vendas de uma vidraçaria. Foram  
adaptadas várias metodologias de desenvolvimento de software de acordo com as necessidades 
específicas da estudante em questão, sendo estas: a forma de documentação e diagramação do 
software, o desenvolvimento da interface gráfica, a implantação de plugins na plataforma de programação 
visando facilitar a atuação do leitor de tela e a apresentação do software finalizado para a banca 
avaliadora a fim de obtenção do título de Técnico em Informática. Como resultado obteve-se a aprovação 
na banca avaliadora e a validação de metodologias inovadoras para modelagem e desenvolvimento de 
softwares por deficientes visuais. 

 

Palavras-chave: Técnico em informática, Deficiência visual, Java desktop 

 

Introdução 

 

 A Educação Inclusiva institui um novo modelo de educação que possibilita o 
acesso e a permanência de todos os estudantes com deficiência, onde são utilizados 
procedimentos de identificação e remoção de barreiras para a aprendizagem (GLAT, 
2007).  

 Para que uma escola seja inclusiva, ela precisa formar seus professores e 
equipe de gestão, avaliar e reorganizar sua estrutura, projeto político-pedagógico, 
práticas avaliativas, metodologias e estratégias de ensino (GLAT, PLETSCH e 
FONTES, 2007). 

 Os parágrafos I a VIII do Art. 1º do Decreto 7.611/2011 garantem a 
implementação de políticas de acesso, permanência e conclusão com êxito dos 
estudantes com necessidades específicas e formação dos professores para 
elaboração de metodologias inclusivas de acordo com a especificidade de cada 
deficiência.   

 Nesta perspectiva o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Educacionais Específicas - NAPNE busca realizar atividades e processos que geram 
ações para desenvolver políticas de inclusão em cada instituição pertencente a rede 
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federal de ensino. Atualmente é vinculado a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI do Ministério da Educação – MEC. 

 O curso de técnico em informática tem grande procura no IFSULDEMINAS – 
campus Muzambinho-MG, esta demanda se faz também pelos estudantes com 
deficiência. Para atender este público se faz necessário desenvolver novas estratégias 
de ensino na maioria das disciplinas do curso de acordo com as especificidades do 
estudante atendido.  

 Este estudo diz respeito às adaptações realizadas para uma estudante com 
baixa visão deste curso, nas disciplinas que envolvem a área de desenvolvimento de 
softwares, que segundo Silva Filho (2011), adota o conceito de ciclo de vida de um 
produto, ou seja, realiza um conjunto de atividades desde a concepção do projeto até 
a entrega final do produto. Neste projeto estas atividades estavam relacionadas à 
engenharia de software, programação orientada a objetos, padrão de arquitetura de 
software, desenvolvimento de interfaces gráficas para usuários, conceitos de banco de 
dados, entre outros. 

 Estas disciplinas do curso de informática tendem a apresentar elevado grau de 
complexidade, seja para deficientes ou não, devido ao grande volume de informações 
estruturadas de maneira lógica e textual e a diversidade de conceitos que tem que 
estar em perfeita harmonia semântica e sintática para o devido funcionamento do 
software. 

 Diagnosticada as dificuldades da estudante com deficiência visual em 
conceitos relacionados ao desenvolvimento de softwares, o NAPNE do 
IFSULDEMINAS – campus Muzambinho-MG, como ação de apoio e de inclusão 
disponibilizou um monitor para o seu acompanhamento nas disciplinas onde a mesma 
tinha menor acessibilidade por serem de caráter mais visual. 

 O objetivo deste artigo é apresentar as metodologias desenvolvidas e 
experiências vivenciadas no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos 
relacionados ao desenvolvimento de softwares para uma estudante com deficiência 
visual do curso técnico em informática integrado ao ensino médio do IFSULDEMINAS 
– campus Muzambinho-MG.   

 

Material e Métodos 

 

 Este relato de experiência envolve o processo de desenvolvimento de um 
software, sendo este utilizado como trabalho de conclusão de curso e componente 
essencial na aprovação das disciplinas envolvidas neste. O software tem como 
objetivo contribuir para o gerenciamento de vendas de uma vidraçaria e foi 
desenvolvido por uma estudante de 19 anos, com baixa visão e nistagma, com auxílio 
de um monitor vinculado ao NAPNE da instituição supracitada. O desenvolvimento do 
projeto ocorreu entre os meses de maio e dezembro de 2014. 

 O desenvolvimento deste projeto foi dividido em 3 etapas: análise de requisitos 
e documentação do software, desenvolvimento e a apresentação para banca 
avaliadora.  
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Resultados e Discussão 

 
 Na etapa de análise de requisitos e documentação do software geralmente são 
produzidos diagramas, utilizando recursos computacionais, a fim de descrever o 
software a ser desenvolvido, suas respectivas características (atributos) e 
funcionalidades (métodos) assim como as possibilidades de interação com o usuário. 
Apesar de proporcionarem muitos ganhos organizacionais para a modelagem e 
desenvolvimento do software, estas ferramentas são essencialmente visuais e 
consistem em ações voltadas para funções do mouse, visando a movimentação e 
arranjo de tabelas (classes) e relacionamentos entre estas, o que dificulta a utilização 
por deficientes visuais.  

 A partir desta dificuldade, foi desenvolvido um padrão textual que permite a 
descrição das possibilidades de interação entre o usuário e o software, características, 
funcionalidades de cada tabela e os respectivos relacionamentos entre estas.  

 Na etapa de desenvolvimento do software, foram encontradas várias 
dificuldades quanto à plataforma de programação (Eclipse), por esta não oferecer, por 
padrão, suporte ao leitor de tela que a estudante utilizava, com isso a interface gráfica 
do software em desenvolvimento não possibilitava nenhum tipo de acessibilidade, 
dificultando a usabilidade deste pela estudante. Após uma busca por plugins foi 
identificada uma Application Programming Interface (API) chamada Java Acess 
Bridge, que é uma ferramenta complementar do Eclipse, que possibilita que o leitor de 
tela reconheça e interprete determinadas estruturas utilizadas para a construção de 
interfaces gráficas.  

 Apesar da complexidade para implantação da API e a necessidade de 
remodelar todo o software desde o início, esta foi fundamental para garantir a 
estudante autonomia e segurança na construção das interfaces gráficas. 

 Após a finalização de todo o ciclo de desenvolvimento do software em questão, 
era necessário apresentar os resultados obtidos a uma banca avaliadora. Sendo 
assim, foi elaborada uma apresentação de slides pela estudante, com o auxilio do 
monitor do NAPNE, com o propósito de facilitar o acompanhamento visual e didático 
pela banca avaliadora, das características do software e da empresa a qual o software 
propunha gerenciar.  

 Em preparações para apresentação para a banca verificou-se que a estudante 
tinha dificuldade em harmonizar a explicação oral com o slide referente a esta. A partir 
disto, criou-se um padrão de cores em forma de círculos, em um tamanho compatível 
com a capacidade de visualização da estudante a uma distância determinada. Os 
círculos foram localizados na parte inferior de cada slide, sendo que cada cor era 
referente a um slide/explicação específica. Com esta metodologia a estudante 
visualizava a cor do círculo e por memorização sabia exatamente qual era o assunto a 
ser explanado para a banca avaliadora.  

  

Conclusão 
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 As adaptações da metodologia de desenvolvimento de software permitiram que 
a partir um padrão textual a estudante conseguisse descrever todas as tabelas, 
respectivas características, funcionalidades e relacionamentos.  

A instalação da API Acess Bridge possibilitou que o leitor de tela reconhecesse 
elementos gráficos na plataforma de programação e contribuiu para a construção da 
interface gráfica.  

O método de localização por padrões de cores auxiliou na organização e 
memorização da apresentação de slides à banca avaliadora.  

 Todos estes aspectos metodológicos cooperaram para que a estudante tivesse 
autonomia e segurança no desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso, 
além de validar metodologias inclusivas referentes a modelagem e desenvolvimento 
de software por deficientes visuais.  

 Por fim, vale ressaltar que a estudante obteve aprovação pela banca 
avaliadora, recebendo a maior nota dentre todos os trabalhos apresentados e 
consequentemente o título de técnico em informática pelo IFSULDEMINAS – Campus 
Muzambinho-MG. 

 Além disto, este trabalho poderá contribuir no enriquecimento e disponibilidade 
de literatura referente ao desenvolvimento de técnicas adaptativas e inclusivas no 
ensino de informática e computação a deficientes visuais no âmbito das instituições de 
ensino de maneira geral.  
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Anexo 

 
Figura 1: Padrão textual adotado para descrição do diagrama de Casos de Uso. 

 

 
Figura 2: Diagrama de Casos de Uso construído na ferramenta computacional após 

interpretação do padrão textual. 
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Figura 3: Diagrama de classes desenvolvido conforme o padrão textual. 

 

Figura 4: Diagrama de classes construído na ferramenta computacional após interpretação do 
padrão textual. 

 

 
Figura 5: Tela de acesso ao software desenvolvido pela estudante com baixa-visão. 
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Figura 6: Método de Localização por padrões na Apresentação de Slides 

 

 
Figura 7: Método de Localização por padrões na Apresentação de Slides 

 

 

 
Figura 8: Método de Localização por padrões na Apresentação de Slides 
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Resumo 
No processo de inclusão as pessoas com Deficiência Visual (DV) encontram inúmeras barreiras que 
dificultam o acesso à educação e a diversos setores da sociedade. Um dos elementos que impedem a 
inclusão social, está relacionado à ausência de sinalização sonora e tátil. Os diversos tipos de obstáculos 
que, geralmente, não podem ser detectados por bengalas, prejudicam a segurança e autonomia na 
locomoção. Nesse contexto, destaca-se os cães-guia – que são cães que orientam as pessoas com DV 
nas suas tarefas diárias. Esses animais ajudam seus parceiros a prevenir inúmeros acidentes devido à 
falta da visão. Contudo, dificuldades de treinamento, custos elevados e demora do processo trazem muita 
dificuldade conseguir cães-guia. Desse modo, está sendo desenvolvido na Unifei um projeto de iniciação 
científica que pretende desenvolver um protótipo de guia robótico com sistemas computacionais e 
eletrônicos mais acessíveis, para promover e potencializar a inclusão social de pessoas com DV. 

Palavras-chave: Acesso à educação; Autonomia; Falta da Visão. 

Introdução 
A Deficiência Visual (DV) é definida como a perda total ou parcial, congênita ou 

adquirida, da visão (FUNDAÇÃO DORINA, s.d.). As dificuldades relacionadas a 
acessibilidade que as pessoas com DV, principalmente cegos, enfrentam no cotidiano 
incluem espaços sem pisos táteis, obstáculos aéreos, superfícies irregulares sem 
avisos prévios e semáforos sem sinalização sonora. Apesar de existirem bengalas 
eletrônicas, os usuários ainda podem se deparar com problemas como a falta de 
sinalização sonora em semáforos, pois o desenvolvimento de sistemas capazes de 
identificar sinais semafóricos é dificultado pelos movimentos constantes que o usuário 
normalmente faz com a bengala. A solução seria, afinal, o acompanhamento de cães-
guia, que são cães treinados como guias para cegos.  

Segundo o estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 
2011, a população estimada com DV no mundo foi de 246 milhões (LARAMARA, s.d.). 
No Brasil, o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) apontou que havia no país mais de 6,5 milhões de pessoas com DV 
(FUNDAÇÃO DORINA, s.d.). Apesar do grande número de pessoas com DV, não há 
um número extenso de cães guia no Brasil. Uma das prováveis razões seria o elevado 
custo na formação desses animais. Embora existam projetos e iniciativas no país que 
treinam gratuitamente cães para pessoas com DV, devido à dificuldade da formação, 
poucos cães são entregues aos interessados, “há 2000 pessoas na fila de espera para 
obter um cão guia” (CÃO GUIA BRASIL, s.d.). Assim, verificou-se há necessidade de 
buscar meios alternativos para auxiliar na locomoção das pessoas com DV para que 
assim elas possam continuar conquistando cada vez mais sua autonomia. 

Desse modo, o objetivo deste projeto de iniciação científica é criar um protótipo 
de guia robótico de baixo custo, baseado em sensores, capaz de orientar seus 
usuários a desviar de obstáculos longitudinais e latitudinais, tanto acima quanto abaixo 
da altura da cintura. Espera-se desenvolver uma estrutura robótica que possibilita a 
transposição do robô em pequenos desníveis e em escadas. Realizar-se-á estudos 
para aplicação de visão computacional, para melhor identificação de obstáculos, 
holofonia e GPS, para melhor orientação dos usuários. 

 

Material e Métodos 
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Para realização desta investigação, foi feito um estudo dos componentes 
eletrônicos específicos para este projeto, sendo eles: placas de desenvolvimento 
microcontrolada (Arduino) e microprocessada (Raspberry pi), sensores ultrassônicos e 
módulos de câmera para as placas de desenvolvimento. Nessa fase inicial, os 
componentes disponíveis foram testados e analisados. Analisou-se a velocidade de 
rotação e a liberdade de rotação do servo motor com Arduino, pois influenciam na 
análise e no alcance dos sensores ultrassônicos. Conceitos de Geometria Analítica e  
de Álgebra foram retomados para elaborar funções matemáticas necessárias para a 
programação dos dispositivos. Além disso, trabalhos relacionados à utilização de visão 
computacional para auxiliar as pessoas com DV (SOUSA, 2013; LIMA, MARENGONI, 
2014) estão sendo estudados para tomar como base no desenvolvimento do sistema 
de visão computacional na plataforma Raspberry pi. 

Depois de desenvolver as principais funcionalidades do robô, será realizado 
um estudo sobre a estrutura física que favoreça sua estabilidade sem perturbar a 
locomoção do usuário e de outros pedestres, devido às dimensões, e que permitam a 
transposição do robô nas escadas e pequenos desníveis. O projeto será levado 
testado pelos integrantes do Centro de Apoio e Integração do Deficiente de Itajubá 
(CAIDI), que atende pessoas com DV. Desse modo, será possível analisar as 
possibilidades de otimização do protótipo e assim contribuir para o constante 
aprimoramento do projeto que visa potencializar a inclusão social dessas pessoas. 

Resultados e Discussão 
Nessa etapa inicial, elaborou-se uma função para descrever uma elipse a partir 

de um dos focos, onde o raio da elipse será a distância ideal e servirá de referência 
para as tomadas de decisão do equipamento. Estudou-se a possibilidade de utilizar 
matrizes de transformações métricas euclidiana para informar ao usuário a sua 
distância e orientação com relação a um determinado ponto, para isso foi 
implementado um programa em C++ para simular os deslocamentos. Atualmente está 
sendo desenvolvida uma estrutura para articular os sensores ultrassônicos com servo 
motores, de modo que obtenha as distâncias necessárias para as comparações, e 
como as distâncias informadas pelo sensor dependem do ângulo procura-se 
compensar os possíveis erros tanto por meio da estrutura, quanto por meio de 
software.  

A DV foi avaliada pelo IBGE como a deficiência mais frequente no Brasil de 
acordo com dados do censo 2010 (BRASIL, 2012). A população de pessoas com 
deficiência com mais de 10 anos de idade e com rendimento de até 5 salários mínimos 
era de mais de 141 mil pessoas (BRASIL, 2012) , ou seja, 90,36% das pessoas 
avaliadas não tem condições de remunerar com o próprio rendimento o treinamento de 
um único cão-guia, que segundo Tavolieri (2013) gira em torno de R$ 30 mil no Brasil. 
Além disso, o treinamento de cães-guia é um processo que demanda muito tempo 
para ser concluído, a formação do cão-guia é uma atividade complexa que exige 
treinamento para uma extensa variedade de situações e necessidades. Segundo Hutz 
(2007), “a menor falha do animal durante os treinamentos pode acarretar a exclusão 
daquele cão para tal função”. Outra questão é a possibilidade de existir pessoas com 
alergia a animais domésticos. A presença de animais, nesse caso cães, no ambiente 
interno da casa, aumenta a quantidade de ácaros que são responsáveis por 95% dos 
casos de alergia a animais, segundo Dr. Hélio Schainberg, médico do corpo clínico do 
Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE, 2009). A depender da gravidade das reações, 
o cão-guia pode se tornar um problema sério para o parceiro do cão-guia e/ou para as 
pessoas próximas a ele. 

Nesse contexto, destacamos o guia robótico, pois ele poderá cumprir as 
mesmas funções do animal, a diferença é a possibilidade de produção em série do 
aparelho. Assim, o robô poderá ser comercializado para um público muito mais amplo 
e por um valor mais acessível à população em geral. Por ser um sistema robótico, será 
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possível customizar o aparelho de acordo com as necessidades do usuário. As 
funcionalidades existentes poderão ser estendidas e novas poderão ser adicionadas. 

Conclusão 
Apesar do projeto ainda estar na sua fase inicial, verificou-se que as 

tecnologias existentes oferecem inúmeras possibilidades no aprimoramento da 
acessibilidade nos ambientes da sociedade contemporânea. No processo de 
desenvolvimento, deparou-se em várias possibilidade de integração deste projeto com 
vários outros já desenvolvidos com intuito de promover a inclusão social de pessoas 
com DV, como o projeto BeMyEyes (WIBERG, s.d.). 

O guia robótico, a depender da necessidade, poderá dar ao usuário 
informações extras do ambiente para adverti-lo de riscos de acidente. Quando a 
pessoa com DV é notificado que o local está sem iluminação, por exemplo, ela poderá 
tomar mais cuidado para evitar colisão com pessoas videntes do mesmo local. 

O projeto também será capaz de melhorar a inclusão social das pessoas com 
DV, consequentemente possibilitará maior participação dentro do contexto 
universitário, uma vez que a pessoa com DV terá mais autonomia para transitar dentro 
da Universidade. A ideia de inclusão consiste na preocupação com a defesa da igual 
oportunidade para todos, bem como igualdade de acesso a bens e serviços públicos 
(CURIONI, 2003). O guia robótico possibilitará o acesso de pessoas com DV em locais 
que, por determinadas razões, não podem permitir a entrada de animais, uma vez que 
este é apenas um aparelho robótico. 
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Resumo 
 

Em tempos atuais, não existe uma oferta de professores no ritmo que a rede de escolas precisa. 
Sendo assim, nesse contexto, surge a ideia de se capacitar profissionais bacharéis ou tecnólogos 
que desejam ministrar aulas no ensino básico, ou seja, unir o conteúdo aprendido pelo profissional 
bacharel ou tecnólogo em sua graduação pretérita a uma formação pedagógica docente para 
ensinar determinada disciplina enriquecida com práxis educativa nas escolas. Em uma ação 
determinada pelo Governo Federal, foi criado um curso inédito que habilitava para a docência, os 
bacharéis. Neste trabalho, estudamos como se deu o início desse curso e quais suas contribuições 
para os alunos concluintes do curso de Licenciatura para Graduados e como esse projeto foi 
implementado, bem como os benefícios que ele trouxe na vida profissional dos discentes 
concluintes do curso especificamente a turma que iniciou em 2012, e quais os rumos que o curso 
poderia tomar a fim de nortear os alunos. 
Palavras-chave: educação, docência, especialização. 
 
 

Introdução 

Em 2005, em uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro Geografia e 
Estatística (IBGE) detectou-se a falta de professores para o ensino básico em 
determinadas disciplinas. Segundo uma publicação do dia 26 de Dezembro de 
2013 no Jornal “O Estado de São Paulo”, 55% dos professores da rede pública 
de ensino dão aulas sem ter formação docente na disciplina da área em que 
atuam. O problema é que não existe uma oferta de profissionais no ritmo que a 
rede de escolas precisa. Sendo assim boa parte dos professores que estão 
atuando em algumas disciplinas, como Física, Química e Matemática nas 
escolas públicas não têm Licenciatura, o que pode gerar dificuldades no 
momento de ministrar aulas, ou seja, o professor sabe o conteúdo, mas não tem 
formação pedagógica docente para ensiná-lo.  

Esse contexto gerou preocupação entre especialistas da Educação, e 
algumas ações foram realizadas por parte do Governo Federal. Uma delas foi a 
criação e expansão do Ensino a Distância pela Universidade Aberta do Brasil. 
Com essa iniciativa a ideia foi que por meio do ensino a distância as pessoas 
residentes no interior dos estados, distantes dos grandes centros, pudessem dar 
continuidade aos estudos, ter uma profissão e amenizar a falta de professores, e 
a falta de professores capacitados para o exercício do magistério, uma vez que 
as pesquisas realizadas também indicaram que muitas das vagas eram 
ocupadas por pessoas não formadas nas áreas.  

Outra ação determinada pelo Governo Federal foi a criação de um curso 
que habilitava para a docência, os bacharéis. Nesse contexto determinada 
instituição de ensino proporcionou a abertura de vagas para um curso 
denominado Licenciatura para Graduados.  Estudar e pesquisar a trajetória 
(intenção, implantação, consolidação e avaliação) desse curso nesse campus, 
bem como conhecer sobre as suas contribuições para a formação docente aos 
alunos egressos dessa turma e também de professores, foram os objetivos 
primeiros desse trabalho. 

mailto:h.adrianne@hotmail.com
mailto:valdirene.costa@muz.ifsuldeminas.edu.br


428 

 

Sendo assim, o presente trabalho é sobre o curso de Licenciatura para 
Graduados (LG), especificamente abordando os formandos da turma de 2012. 
Com base em relatos de alunos e professores fizemos um apanhado de 
informações e investigamos quais os benefícios que o curso trouxe para a vida 
profissional e pessoal dos formandos. 

Objetiva-se saber quais as contribuições do curso para os formandos de 
2012, bem como, investigar se os egressos da turma 2012 estão atuando na 
área hoje em dia, para que diante das colocações dos entrevistados, 
levantássemos questões que possam auxiliar no aprimoramento do curso que 
ocorria no momento da realização da pesquisa explorando os fatores que 
levaram as pessoas a procurarem por esse curso e o que o curso possibilitaria a 
elas.  

 
Material e Métodos 

Para atingirmos os objetivos propostos no início desta pesquisa fizemos um 
levantamento histórico do PPP do curso de Licenciatura para Graduados, turma de 
2012. Realizamos duas entrevistas: uma entrevista com o Coordenador do Curso, 
outra entrevista com o Diretor Geral da Instituição de Ensino. Na composição do 
histórico, fizemos uma análise de alguns aspectos importantes para a formação 
docente e as fundamentamos teoricamente a luz de alguns autores, tais como Fontana 
e Guedes-Pinto (2002), Maciel (2002), Pimenta (1994), Fazenda (2011), Perrenoud 
(1993). 

Fizemos uma pesquisa acadêmica com abordagem qualitativa através de 
consulta no site Portal do MEC para informações sobre a legislação dos cursos de 
Licenciaturas. 

Realizamos também entrevista com dezesseis egressos do curso de 
Licenciatura para Graduados da turma dos formandos de 2012. Com questionário 
munido de quatro perguntas. Após, fizemos análises comparando as respostas dos 
egressos por meio das questões respondidas pelos egressos e tecemos 
considerações finais. 

Resultados e Discussão 
O curso de Licenciatura para Graduados deveria ser trabalhado e estudado 

para uma inovação educacional no sentido de se empregar a interdisciplinaridade e 
multidisciplinaridade, tornando o ato de ensinar mais atrativo e dinâmico voltado às 
necessidades das pessoas com graduação pretérita que desejam ministrar aulas no 
ensino Fundamental II, Médio e Técnico. 

A turma de Licenciatura para Graduados, formandos em 2012, foi uma turma 
pequena, mas esperava-se uma demanda maior. Os formandos, no momento da 
realização da pesquisa atuavam, em sua maioria, na área educacional como 
professores, secretários de escolas, alguns utilizaram do aprendizado do curso para 
atuarem em suas áreas mesmo não sendo do ramo educacional. 

O curso poderia, em nossa opinião, se elevar a uma categoria de 
especialização e fornecer habilitação em docência para os bacharéis e ao mesmo 
tempo possibilitar um título de pós-graduação, o que certamente o tornaria mais 
atraente e sem problemas quanto ao número de procura. Ao nível de pós-graduação o 
curso poderia ser motivador aos próprios professores bacharéis da Instituição de 
Ensino. Há que se atentar também para os elementos de melhoria do curso apontados 
pelos egressos. 

Segundo os formandos em 2012, o curso de Licenciatura para Graduados 
trouxe outra visão no sentido de lidar com as situações profissionais na área docente e 
em outras áreas afins oferecendo bases teóricas e práticas importantes no exercício 
de suas funções. Deram ênfase também, a relevância da visualização deste espaço 
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como um espaço de formação complementar as demais formações, fazendo-se 
interessante para a região a formação de profissionais de educação que sejam mais 
ousados e dinâmicos ao planejarem e realizarem suas aulas com responsabilidade e 
criatividade. 

Destacou-se a capacidade que o curso tinha de propagar a interdisciplinaridade 
usando o contexto atual de ensino aprendizagem em harmonia com as necessidades 
reais de formação que o mundo contemporâneo requer.    

Para eles, os pesquisados, o curso deve continuar existindo e até mesmo ser 
mais divulgado, mas necessita de estudar a questão da validade que promove a vida 
profissional do formando enquanto título.     
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RESUMO: A depressão é uma patologia que apresenta vários sintomas entre os idosos, como 
problemas de memória, tonturas, distúrbios de sono, sendo que seu diagnóstico é muito obscuro devido 
às várias possibilidades de outras patologias. Esta pesquisa teve como objetivo identificar a ocorrência de 
depressão em idosos residentes no território da Estratégia Saúde da Família do Planalto, em Passos e 
verificar como ocorre o tratamento de depressão nesses. Os resultados obtidos com a escala 
determinaram que 70% dos idosos entrevistados foram diagnosticados depressivos e 30% sem sinais de 
depressão, porém sem assistência específica para o tratamento da doença. Concluímos que os idosos 
desconhecem ou não relacionam o termo depressão à patologia e interpretam os sintomas da mesma 
como fato corriqueiro para idosos. Entendemos que é de sua importância que o idoso realize atividades 
que não são só voltadas para o tratamento depressivo, mas principalmente para prevenção da doença.  
PALAVRAS CHAVE:  enfermagem, geriatria, melancolia 

INTRODUÇÃO 
Depressão é uma doença psiquiátrica crônica, extremamente comum, levando 

a perda da autonomia e agravamento de quadros patológicos preexistentes. O maior 
risco de morbidade e mortalidade esta associada, ao aumento da utilização de 
serviços de saúde, negligência no autocuidado (GARLHARDO et al, 2006). 
      O envelhecimento provoca muitas perdas que pode influenciar a produção de 
uma síndrome depressiva perda de saúde, abandono das famílias, ausência de 
retorno social, isolamento, esses fatores comprometem a qualidades de vida é isso 
que leva a  desenvolver a depressão no idoso (GOBBI, 2002). 
      A depressão geriátrica é multifatorial. Os fatores genéticos embora sejam 
pouco presente, mudanças atualmente que ocorrem no metabolismo dos 
neurotransmissores alem das alterações hormonais e a desincronização do ritmo 
cardíaco, são tidas como as principais causas da depressão. Há de se considerar 
ainda os fatores sociais e de saúde física. Alterações da acuidade visual e auditiva que 
são fatores que contribuem fortemente para a depressão, pois leva o idoso ao 
isolamento (SCALCO et al ,2006). 

Os quadros depressivos apresentados por idosos frequentemente são 
caracterizados por aspectos clínicos ou incomuns aos quadros depressivos dos mais 
jovens. Dores crônicas, sintomas somáticas, distúrbios de sonos e apetite diminuído, 
destacando a também a falta de necessidades na ingestão de liquido (água). Tais 
queixas apresentadas estão associadas á depressão, isso dificulta a definição 
diagnóstica, já que esses sintomas podem fazer parte da realidade do mundo dos 
idosos com o envelhecimento normal (STOPPE, 1994). 

Na área de saúde, por intermédio da implementação da Estratégia de Saúde 
de Família (ESF), busca-se um atendimento integral, e em equipe interdisciplinar, aos 
idosos, as pessoas que mais procuram serviços embora ainda não sejam 
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desenvolvidas ações que atendam especificamente essa parcela da população 
(SILVA, J. B., et.al, 2003). 

 O objetivo desse estudo foi identificar a ocorrência de depressão em idosos 
residentes no território da Estratégia Saúde da Família do Planalto, em Passos, Minas 
Gerais.  
         Entende-se que, são necessários a prevenção, o tratamento e a reabilitação de 
alterações no estado de saúde no idoso, o que deve ser conseguido por meio da 
busca ativa de seus riscos e danos. Devemos buscar elementos eficazes para 
elaboração de proposta para o desenvolvimento de ações que realmente possam visar 
à melhora da condição de vida do idoso (PACHECO & SANTOS , 2004). 
  
MATERRIAL E MÉTODOS  

Trata-se de uma pesquisa básica, quantitativa e qualitativa, baseada em um 
levantamento de dados específicos.   O estudo foi direcionado aos idosos atendidos 
na unidade de atendimento da Estratégia Saúde da Família Planalto, localizada no 
Bairro Penha da cidade de Passos - Minas Gerais.     A amostra foi constituída de  30 
idosos, os quais foram selecionados de maneira aleatória. Adotou -se uma escala para 
a  coleta dos dados,      Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage - versão 
reduzida . As pesquisadoras foram nos domicílios, abordaram moradores, 
apresentavam-se, caso os idosos  aceitassem participar da pesquisa, era apresentado 
o TCLE e aplicada a escala. Cada entrevista durou  em média 30 minutos.     A coleta 
dos dados foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2014, nas tardes de 
terças e quintas - feiras, cumprindo o período programado para a mesma. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 30 indivíduos que participaram deste estudo, 19 são do sexo feminino e 11 
são do sexo masculino, mostrando assim a predominância da população feminina 
entre os indivíduos selecionados. Quanto a idade 10 sujeitos (43,5%) encontram-se na 
faixa de 65-70 anos, 15 (46,6%) na faixa de 70 -80 anos, 04 (5,5%) na faixa de 80-90 
anos e 01 (4,4%) encontra-se na faixa etária acima de 90 anos. Nota-se o predomínio 
da faixa etária entre  70 e 80 anos, nos idosos pesquisadores e a expectativa de vida 
vem aumentado. Sobre o estado civil 16 (53,3%) dos sujeitos da pesquisa são 
casados, 10 viúvos (33,3%), 02 solteiros (6,7%) e 02 divorciados (6,7%).     Dentre os 
entrevistados relacionados observa-se que 56,7% são pessoas inativas em relação à 
rotina domiciliar, sendo observado que a maioria entre estes não possuem atividades 
além das mesmas. Observa-se 83,3% não realizam atividades ou praticas de lazer, 
fator este que contribui para um resultado negativo na vida não só do idoso, mas da 
pessoas de todas faixas etárias e 16,7% dos participantes realizam algumas prática de 
lazer. 

Conforme Escala de Depressão Geriátrica Yesavage o resultado  mostrou que 
70% dos entrevistados mesmo não relacionando os seus sintomas a depressão 
apresentam os sinais da mesma, e (30%) não são diagnosticados como depressivos. 
A Escala de Depressão Geriátrica Yesavage, obteve em sua maioria o diagnóstico da 
depressão, mostrando através de perguntas simples e objetivas relacionadas ao 
estado emocional do entrevistado. 
 
CONCLUSÃO 

 Evidenciou -se que os idosos em geral desconhecem termos como depressão, 
pois não relaciona o termo a doença, interpretando sinais e sintomas como 
corriqueiros neste estágios de vida. 
      Durante a pesquisa observou-se a prevalência da depressão na maioria dos 
entrevistados, porém os mesmos não se descrevem como doentes. A vida rotineira e 
seguida das consequentes perdas familiares, situação econômicas muitas das vezes 
comprometidas se mostram resultantes para contribuir ou fator exclusivo para a 
incidência da depressão.  
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          Com o crescimento da população idosa, entende-se que há necessidade de 
uma capacitação dos profissionais de saúde para o  atendimento de maior  qualidade, 
visando a assistência integral do idoso, com um olhar apenas neste  momento 
específico e atual de suas vidas, mas o resultado de uma experiência de toda sua 
vida. 
          Entende-se que há necessidade de implementar  mais políticas públicas  para 
os idosos, com a finalidade de promover suas  participações em movimentos sociais e 
envolvimentos com atividades culturais, desportivas e de lazer, com incentivo à prática 
de atividades físicas regulares. Espera-se que esses programas sejam compatíveis 
com a disponibilidade e o interesse da população idosa envolvida, levando em 
consideração suas possibilidades e seus limites pessoais, levando à diminuição da 
sintomatologia depressiva neste grupo etário. 
     Sabe-se que é de suma importância que o idoso faça uma atividade física e de 
lazer, não só voltado para o tratamento depressivo, mas principalmente para a 
prevenção da doença ( PAPALÈO NETO ; 2006). 
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Escala de depressão Geriátrica de Yesavage- versão reduzida (GDS-15) 
1.Você esta satisfeito com sua vida?   Sim (   )                     Não (    ) 
2.Você deixou de lado muitas de sua atividades e interessantes?   Sim (   )     Não (   ) 
3.Você se sente que sua vida esta vazia?   Sim (   )                     Não (   ) 
4.Você se sente aborrecido com frequência?   Sim (   )                     Não (   ) 
5.Você esta de bom humor na maioria das vezes?   Sim (   )                     Não (   ) 
6.Você teme que algo ruim te aconteça?   Sim (   )                     Não (   ) 
7.Você se sente frequentemente desamparado?   Sim (   )                     Não (   ) 
8.Você se sente feliz na maioria das vezes?   Sim (   )                     Não (   ) 
9.Você prefere permanece em casa do que sair e fazer coisas nova?   Sim (   ) Não(   ) 
10.Você sente que tem mais problemas de memória do que antes?   Sim (   )  Não(   ) 
11.Você pensa que e maravilhoso estar vivo?   Sim (   )                     Não (   ) 
12.Você se sente inútil?   Sim (   )                     Não (   ) 
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13.Você se sente cheio de energias?    Sim (   )                     Não (   ) 
14.Você se sente que situação e sem esperança?   Sim (   )                     Não (   ) 
15.Você pensa que a maioria das pessoas estão melhores que você?   Sim(   ) Não(   ) 
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RESUMO 
O transtorno autista é uma disfunção global do desenvolvimento e manifesta-se tipicamente antes dos 
três anos de idade, desenvolvendo assim um conjunto de sinais que passam despercebidos por familiares 
e profissionais da saúde. Este artigo quer demonstrar através revisão bibliográfica as dificuldades diante 
do diagnóstico precoce para autismo e as contribuições do enfermeiro. Trata-se de uma revisão 
sistemática da literatura, de caráter descritivo, exploratório e quantitativo, buscando os seguintes 
descritores: Autista;Enfermagem; Precocidade. Foi realizada a busca nas bases de dados da 
BVS(Biblioteca Virtual de Saúde), onde foram encontradas 60 referências e sendo utilizadas 10 dentre as 
quais se dividem nas seguintes categorias: 100% em periódicos nacionais. Durante a análise dos artigos, 
pode-se observar de maneira significativa o quanto o  enfermeiro desempenha um papel de suma 
importância na identificação precoce. 

Palavras-chave: Autista;Enfermagem; Precocidade 

INTRODUÇÃO 
O autismo é decorrente de um distúrbio do desenvolvimento, sendo este, uma 

doença complexa que tem como característica o déficit na interação social, 
comunicação e alterações comportamentais, cuja sintomatologia tenha inicio na idade 
precoce evoluindo gradativamente, até os três anos de idade (MENEGOLI et.al, 2010). 

A prevalência de casos de autismo acomete igualmente a qualquer classe 
social, diferentes de culturas e/ou raças distintas. Com relação á distribuição por sexo, 
o autismo é quatro vezes mais comum no sexo masculino (Mello, 2007).      

A sintomatologia desenvolvida nos primeiros meses de vida é normalmente 
detectada pelos pais, que costumam relatar que as crianças apresentam quadro de 
sonolência, choro incontrolado, não desenvolve interação social, hipoatividade, 
apresentam movimentos repetitivos, estereotipias, irritabilidade, inapetência e 
insônia. Ressaltando que em alguns casos do autismo o portador sofre episódios 
convulsivos ( MELLO, 2007).  

Com desenvolvimento do autismo o portador pode apresentar outras 
manifestações comportamentais ritualistas, sendo elas, dificuldade no contato 
afetivo, retardo na linguagem e comunicação, gestos estereotipados, insistência a 
repetição, dificuldade em expressar necessidades, não apresenta real medo do 
perigo, perceptível hiperatividade, dificuldades relacionar-se, busca o isolamento, 
apego inapropriado a objetos, dificuldade ao aprendizado (MONTEIRO et.al,2008). 

O diagnostico do autismo é feito basicamente através da avaliação do 
quadro clinico do portador do autista, não havendo exames que possam contribuir 
significativamente para o diagnóstico (NUNES et.al, 2009). 

Todavia é de suma importância o diagnóstico precoce imediato, uma vez 
que há uma maior probabilidade da criança receber intervenções adequadas, 
podendo assim, possibilitar a mesma um melhor desenvolvimento mental mas 
duradouro e significativo, evitando assim  o sofrimento da família e do portador. No 
entanto  é essencial que os profissionais de saúde que trabalhem com público 

mailto:nariman.lenza@ifsuldeminas.edu.br
mailto:diolindasc@yahoo.com.br;6Doutora
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infantil conheçam os sinais e sintomas precocemente do autismo, para o 
encaminhamento correto (SILVA ; MULICK, 2009).  

Diante o exposto, o papel do enfermeiro é viabilizar o conhecimento, 
compreensão e enfrentamento da doença aos pais, atuando como mediador na 
relação do autista e sua família, tendo assim, um importante papel socializador, 
promovendo aceitação e inserção do portador na sociedade, bem como oferecendo 
apoio e orientação necessária à família (CARNIEL et.al, 2010). 

    Assim, o presente estudo tem como objetivo demonstrar através revisão 
bibliográfica as dificuldades diante do diagnóstico precoce para autismo e as 
contribuições do enfermeiro, e isso torna-se relevante tendo em vista que a incidência 
de casos de autismo que vem aumentado de forma significativa em todo mundo, 
especialmente durante as últimas décadas. Sendo assim, o enfermeiro ainda pode 
contribuir na educação em saúde proporcionando conhecimentos e suporte aos pais, 
avaliando compreensão e enfrentamento dos mesmos sobre a doença, dando assim 
orientação, apoio uma melhor perspectiva no tratamento. 

MATERIAL E MÉTODO 
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, de caráter descritivo, 

exploratório e quantitativo.Neste estudo utilizou-se a análise descritiva, onde foi 
calculada a frequência absoluta e relativa dos dados, fundamentada em autores. 

O levantamento das publicações foi realizado no mês de agosto a outubro de 
2013, deu-se por consulta às bases de dados indexadas, a saber: Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS). Os descritores utilizados foram: Autista;Enfermagem; Precocidade 

Para a coleta de dados, utilizou-se um instrumento para garantir a transcrição 
dos dados levantados, com o objetivo de garantir o desenvolvimento da revisão com 
rigor metodológico. Após o levantamento, foi realizada a análise descritiva, onde foi 
calculada a frequência absoluta e relativa dos dados, fundamentada em autores. 

A Tabela 1 em anexo no final do artigo mostra o detalhamento metodológico de 
coleta de dados, onde foram encontradas 60 referências e sendo utilizadas 10 dentre 
as quais se dividem nas seguintes categorias: 100% em periódicos nacionais. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CARNIEL, E.L,SALDANHA L.B ,FENSTERSEIFER L. M. A atuação do enfermeiro 
frente à criança autista. Revista Pediatria (São Paulo) ,v.32, n.4, p. 255-60, 2010. 
Disponívelem:http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xi
s&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=610156&indexSea
rch=ID. Acesso em: 15 Out. 2013. 
MELLO, ANA MARIA S. ROS de. Autismo: guia prático. 7 ed. São Paulo: AMA; 
Brasília: Corde, 2007. 104 p. 
 MENEGOLI, E. B. MENDONÇA, I.,GIUNCO, C.T.Capacitação de Agentes 
Comunitários de saúde sobre Espectro autista. Revista CuidArte Enfermagem., 
v.4,n.1,p.711,JaneiroJunho2010.Disponível:http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/i
ah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&srcgoogle&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&ex
prSearch=20557&indexSearch=IDAcesso em : 26 Out. 2013 . 
MONTEIRO, C.F.S. BATISTA, D.O.N.M, MORAES E.G.C, MAGALHÃES, TS, NUNES, 
B.M.V.T, MOURA, M.E.B.Vivências maternas na realidade de ter um filho autista:uma 
compreensão pela enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem., v.61, n.3, 
pág.330-335, 2008.Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n3/a09v61n3.pdf. 
Acesso em: 12 de Set. 2013.  
 NUNES, S.C. SOUZA, T.Z. GIUNCO.C.T. Autismo: conhecimento da Equipe de 
Enfermagem. Revista CuidArte Enfermagem., v.3 n.2 p.134-141, Julho –
Dezembro,2009.Disponível:http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisSc
ript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=2055
1&indexSearch=ID Acesso em: 27 out. 2013. 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=610156&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=610156&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=610156&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&srcgoogle&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=20557&indexSearch=IDAcesso
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&srcgoogle&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=20557&indexSearch=IDAcesso
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&srcgoogle&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=20557&indexSearch=IDAcesso
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=20551&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=20551&indexSearch=ID
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=BDENF&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=20551&indexSearch=ID


436 

 

SILVA, M., MULICK, J.A. Diagnosticando o Transtorno Autista: Aspectos 
Fundamentais e Considerações Práticas. Revista Psicologia ciência e 
Profissão.,v.29,n.1,p.116131,2009.Disponível:http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid
=S141498932009000100010&script=sci_abstract .Acesso em: 23 Out. 2013. 
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RESUMO 
Este estudo avaliou as evidências disponíveis na literatura mundial sobre construção das aprendizagens 
cognitiva, procedimental e atitudinal de estudantes de enfermagem por meio do estudo de caso clínico 
inserido em tecnologias digitais educacionais. Foi realizado revisão integrativa para qual a questão de 
busca foi: Como o estudo de caso clínico inserido em tecnologia digital educacional colabora para as 
aprendizagens cognitivas, atitudinais, e procedimentais de estudantes enfermagem?. Na primeira etapa 
foram identificados 437 estudos nas bases de dados, todavia a amostra final resultou em 21 estudos 
primários. A aprendizagem cognitiva foi identificada em 16 estudos, atitudinal em 13 e 06 a procedimental; 
observou-se também que apenas em 02 estudos foram identificados as aprendizagens cognitivas, 
procedimentais e atitudinais concomitantemente. Conclui-se que a utilização de estudo de caso clínico 
inserido em tecnologia digital educacional fortalece a construção do alicerce para o futuro enfermeiro, 
desenvolvendo aprendizagens que dissolvem e se integram de maneira flexível. 
PALAVRAS-CHAVE: educação em enfermagem, caso clínico, instrução assistida por computador. 
 
INTRODUÇÃO 
 Enquanto estratégia de ensino, o estudo de caso clínico pode auxiliar para 
participação ativa de docentes e discentes no processo ensino-aprendizagem. Permite 
ao aluno a reflexão crítica sobre o contexto, favorece o planejamento do cuidado de 
enfermagem individualizado, com embasamento técnico-científico, humanizado e de 
qualidade (ALMEIDA; SOUZA, 2005); além de favorecer a avaliação das 
competências do estudante relacionada à cognição, comunicação, procedimentos e 
trabalho em equipe (ABRAHAM; RAMNARAYAN; KAMATH, 2008).  

Considerando-se também os avanços da utilização de tecnologias digitais 
educacionais para o ensino em enfermagem, temos percebido a pulverização 
de inúmeras ferramentas que agregam o estudo de caso clínico nas 
tecnologias, porém ainda há escassez de estudos que demonstrem a 
construção de conhecimentos sobre a aprendizagem dos estudantes de 
enfermagem nesse contexto educacional.  

Este estudo objetivou avaliar evidências disponíveis na literatura mundial sobre 
construção das aprendizagens cognitiva, procedimental e atitudinal de estudantes de 
enfermagem por meio do estudo de caso clínico inserido em tecnologias digitais 
educacionais. 

 

MÉTODO 

A revisão integrativa é o método para o desenvolvimento da revisão da literatura, 
foi adotado o referencial sistematizado de Cooper (1984): formulação do problema de 
pesquisa; coleta de dados; extração de dados e avaliação crítica; análise e 
interpretação dos dados e apresentação dos resultados.  
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Para elaboração da pergunta foi adotada a estratégia PICOT (MELNIK, 2011). 
Assim, a questão de pesquisa foi: como o estudo de caso clínico inserido em 
tecnologia digital educacional colabora para as aprendizagens cognitivas, atitudinais, e 
procedimentais de estudantes enfermagem? 

A pesquisa foi realizada nas bases de dados utilizando descritores (PUBMED), 
palavras-chave (SCOPUS) ou a combinação destes (LILACS e CINAHL). Para 
extração dos dados foi desenvolvido e validado um instrumento de coleta de dados. 

 
RESULTADOS 

A busca realizada nas bases de dados resultou em 437 estudos, sendo 136 
derivados do LILACS, 122 do PUBMED, 104 do Scopus e 75 do CINAHL. Seguindo 
critérios de inclusão e exclusão a amostra final resultou em 21 estudos primários.  

Os temas encontrados nos estudos analisados foram: 05 Ética em 
Enfermagem; 02  Terapia Intensiva, Geriatria e Infectologia; 01 outros temas.  

Dez tipos de aprendizagem atitudinal foram identificados em 13 estudos (tabela 
1); seis tipos de aprendizagem procedimental em 07 estudos (tabela 2) e cinco tipos 
de aprendizagem cognitiva foram identificadas em 16 estudos (tabela 3). Contudo 
percebeu-se que, em somente 02 estudos, as aprendizagens cognitivas, atitudinais e 
procedimentais foram aprendidas de forma concomitante pelos estudantes de 
enfermagem.  

 
DISCUSSÃO 

Compreende-se que o estudo de caso clínico pode ser aplicado em diversos 
contextos do ensino de enfermagem para estimular as aprendizagens atitudinais, 
procedimentais e cognitivas (ANASTASIOU; ALVES, 2012; ZABALA, 1998).  

Nos estudos foram encontrados resultados que se alinham à teoria de Zabala 
(1998), no que se refere à aprendizagem de conceitos gerais da fisiopatologia; 
específicos da enfermagem; princípios éticos; tratamento para os casos; relação entre 
diagnóstico de enfermagem, características definidoras e fatores relacionados; 
necessidades espirituais do paciente com doença terminal 

Em relação à aprendizagem atitudinal (Zabala,1998) estudos analisados neste 
trabalho enfatizaram a elaboração de julgamentos éticos; a compreensão da cultura no 
processo de cuidar; o respeito às crenças e empatia; a importância atribuída pelos 
alunos ao se sentirem no papel do enfermeiro no desenvolvimento das atividades 
descritas; o aprimoramento do senso de responsabilidade e de aprendizagem para 
tomada de decisão clínica em enfermagem.  

Os resultados da revisão integrativa referentes à aprendizagem dos conteúdos 
que se destacam são: avaliação da dor, verificação de sinais vitais, orientações ao 
paciente (avatar), síntese do histórico do paciente e condição atual de saúde, 
identificação e análise de problemas, elaboração de recomendações para a 
continuidade do cuidado, habilidades de manejo junto aos pacientes e, por fim, 
estabelecimento de relação entre diagnóstico de enfermagem, suas características 
definidoras e os fatores relacionados.  

3. CONCLUSÃO  
A utilização de estudo de caso clínico proporciona o desenvolvimento de 

aprendizagens conceituais, atitudinais e procedimentais fortalecendo a construção do 
alicerce para o futuro enfermeiro, porém não de forma concomitante. As 
aprendizagens se dissolvem e se integram de forma flexível, não podendo ser tratada 
de maneira isolada.  

Os resultados reforçam a riqueza das tecnologias digitais educacionais para a 
aprendizagem do estudante, além da potencialidade do uso destes recursos como 
ferramentas de simulações virtuais em tempo real,no intuito de  sustentar e 
incrementar as possibilidades educativas.  
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As instituições de ensino estão vivenciando as mudanças de paradigmas na 
formação de professores, reformulando os objetivos da educação, a partir da 
articulação teoria-prática-pesquisa, abrangendo um desenvolvimento ininterrupto do 
conhecimento.  
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Aprendizagem atitudinal Estudos primários 
Tomada de decisão Goolsby (2001); Hsu; Hsieh (2011a); Hsu; Hsieh (2011b); 

Heirinch; Pennington; Kuiper (2012); Park (2013) 
Empatia Silva; Furegato; Godoy (2008); Hsu (2011); Ellman et al.(2012); 

Anderson; Wendorf (2013); Park (2013); Hilgenberg; Schlickau 
(2002) 

Discussão Malloy; Denatale (2001); Hsu; Hsieh (2011a); Hsu; Hsieh (2011b) 
Resolução de problemas Malloy; Denatale (2001); Hsu (2011) 
Trabalho em equipe Hilgenberg; Schlickau (2002); Rogers (2011) 
Compreensão do paciente 
enquanto ser humano 

Silva; Furegato; Godoy (2008) 

Comunicação Rogers (2011) 

Interação com colega Ellman et al.(2012) 
Julgamento ético  Hsu (2011)  

Senso de 
responsabilidade 

Goolsby (2001) 

Tabela 1 – Aprendizagens atitudinais desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem 
identificados nos estudos primários. 

Aprendizagem procedimental Estudos primários 

Exposição do caso do paciente Rogers (2011); Wilson; Klein; Hagler  (2014)  

Plano de cuidados Malloy; Denatale (2001); Wilson; Klein; Hagler  (2014) 

Realizar orientações ao 
paciente 

Anderson; Page; Wendorf (2013); Wilson; Klein.; Hagler  
(2014) 

Avaliação da dor Alvarez; Sasso (2011) 
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Manejo do paciente Silva; Furegato; Godoy (2008) 

Verificação de sinais vitais  Cogo et al. (2010) 

Tabela 2 – Aprendizagens procedimentais desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem 
identificados nos estudos primários. 

Tabela 3 – Aprendizagens cognitivas desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem 
identificados nos estudos primários. 

 

Aprendizagem cognitiva Estudos primários 

Conceitos para planejar ações de 
enfermagem e raciocínio clínico 

 

Wilson; Klein; Hagler  (2014); Hessler; Henderson (2013); 
Ferreira; Cohrs; Domenico (2012); Ellman et al. (2012);Morey 
(2012); Alvarez; Sasso (2011); Silveira et al. (2010);  Tanaka 
et al. (2010) Hilgenberg; Schlickau (2002);  Goolsby (2001) 

Fisiopatologia Park (2013); Heirinch; Pennington; Kuiper (2012);Hsu; Hsieh 
(2011b); Silva; Furegato; Godoy (2008); Goolsby (2001)  

Tratamento para os casos Silva; Furegato; Godoy (2008) 

Relação entre diagnóstico de 
enfermagem, características 
definidoras e fatores relacionados 

Jensen et al. (2012)  
 

Necessidades espirituais do 
paciente com doença terminal 

Ellman et al. (2012)  
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Resumo 
O presente estudo tem por finalidade descrever o perfil dos usuários do serviço de saúde mental da 
cidade de Paraguaçu, MG, por meio de dados coletados dos prontuários entre os anos de 2000 – 2014. 
Para a realização deste estudo, houve a montagem de um roteiro de coleta de dados contendo: Nome, 
Data de Nascimento, Nome da Mãe, Endereço, Data da Primeira consulta, Hipótese Diagnóstica CID-10 
da data da última consulta e conduta psiquiátrica em relação à escolha de medicamentos. Os resultados 
dessa investigação possibilitaram mostrar o perfil dos usuários 
Palavras Chave: Epidemiologia, Transição Epidemiológica, Saúde Mental 

Introdução 
Na antiguidade e na idade média, os ditos loucos tinham liberdade de ir e vir; 

por vezes vagavam pela sociedade, às vezes eram abordados por práticas mágicas e 
religiosas. Somente no final do século XVIII surge a internação em instituições 
psiquiátricas como uma forma homogenia e universal de abordagem dos transtornos 
mentais. Isto se deu com o início da sociedade industrial que fez com que as pessoas 
que não se enquadravam na nova ordem social, ficassem vagando pelas ruas, 
aumentando assim a quantidade de desocupados, vagabundos se juntando aos 
loucos. (MINAS GERAIS, 2006). 

Saúde Mental é o equilíbrio da saúde física com a saúde psicológica, o bem-
estar consigo mesmo e com o meio onde o indivíduo está inserido. É a capacidade de 
administrar a própria vida mesmo com as variedades de emoções e das situações, 
sem perder a concepção da realidade e o valor das coisas que realmente importam. É 
ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações sem perder a noção de tempo e 
espaço. É buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando as regras de 
convivência (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ, 2010). 
 A necessidade de se estabelecer o perfil dos usuários de saúde mental do 
município de Paraguaçu-MG surgiu uma vez que ainda não existiam registros 
publicados ou estudos concretos sobre o mesmo, o que poderia nortear o 
planejamento de metas para melhoria da assistência ao usuário e na organização do 
serviço de Saúde Mental. O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil 
epidemiológico dos usuários do serviço de Saúde Mental do município de Paraguaçu-
MG. 
 
Material e Métodos 

Trata-se de um estudo transversal descritivo. Segundo Figueiredo (2005) e 
Bordalo (2006), as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição exata das 
características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento 
de relações entre variáveis obtidas por meio da utilização de técnicas padronizadas de 
coleta de dados, tais como o questionamento e a observação de determinada 
realidade, e a pesquisa transversal investiga determinada doença em grupos de casos 
antigos e novos em um determinado tempo e local. Assim a pesquisa transversal é o 
estudo epidemiológico no qual fator e efeito são observados num mesmo momento 
histórico e, atualmente, tem sido o mais empregado (BORDALO, 2006). 

O ambulatório possui 2832, porém nem todos seguem em tratamento. A equipe 
é composta por um médico psiquiatra, uma psicóloga, um técnico de enfermagem. O 



442 

 

psiquiatra atende duas vezes na semana, toda segunda-feira e quinta-feira, numa 
média de 160 consultas por mês. A psicóloga atende em média 10 consultas diárias. 
Esses pacientes são encaminhados pelos PSF’s, sendo resguardadas vagas para 
casos de urgências como dependentes químicos, surtos psicóticos e tentativas de 
autoextermínio. 

 
Resultados e Discussão 

Por meio da figura 1; pode-se obervar que a maioria dos usuários do serviço 
de saúde mental de Paraguaçu são mulheres (61,02%) e os homens (38,98%) . 

Nos últimos tempos na nova sociedade, a mulher se vê cada vez mais obrigada 
a contribuir financeiramente com o sustento da família, tendo que obter emprego que 
gere renda e ao mesmo tempo continuar responsável por funções domésticas, que já 
eram suas, ocorrendo uma sobrecarga de trabalho e responsabilidades, aumentando 
assim sua carga de estresse ( Aube et al., 2000; Martire et al., 2000; Kandel et al., 
1986). 

De acordo com a faixa etária, os pacientes desta pesquisa ficaram divididos da 
seguinte forma: 0,68% de menores de 10 anos; 8,17% de 10 a 20 anos; 17,38% de 21 
a 30 anos; 17,38% de 31 a 40 anos; 20,99% de 41 a 50 anos; 18,84 % de 51 a 60 
anos; 9,55 % de 61 a 70anos; 4,90% de 71 a 80 anos e 2,06 % maiores de 80 anos 
demonstrados na figura 2. 

Um estudo realizado no Hospital das Clínicas analisando os departamentos de 
Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e de 
Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, concluiu que os indivíduos entre 26 e 
59 anos de idade têm maior chance de apresentar algum transtorno mental ao longo 
da vida, se comparados aos da faixa de 18 a 25 anos. A chance diminui para aqueles 
com 60 anos ou mais, talvez por influência da mortalidade e/ou de o sintoma ter sido 
esquecido (ANDRADE et al., 1997 ). 

Observa-se na figura 3 um grande destaque para os transtornos 
classificados pelo CID10 como F40 (transtornos neuróticos relacionados com o 
estresse e transtornos somatoformes), não foi encontrado pesquisas com 
resultados semelhantes, porém há uma tendência em se aproximar a este 
resultado ao longo do tempo. 

Segundo Menezes 1996, estudos epidemiológicos mostram que milhões 
de pessoas sofrem algum tipo de doença mental em um mundo em que este 
número vem sofrendo um aumento progressivo principalmente em países em 
desenvolvimento. Os transtornos mentais atingem uma elevada prevalência na 
população adulta, aumentando o sofrimento individual e com implicações 
socioeconômicas significativas (LUDEMIR e MELO FILHO 2002).  
 
Conclusão 

Com a pesquisa realizada no serviço de saúde mental em Paraguaçu, 
pôde-se perceber que a maioria dos pacientes deste serviço são mulheres, os 
CIDs mais encontrados foram F30 e F40, que representam respectivamente 
depressão e ansiedade, a idade dos pacientes é em média 40 anos, e os 
medicamentos mais receitados são antidepressivos. 
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Figuras 

 
Figura 1: Distribuição dos usuários do serviço de saúde mental em porcentagem quanto ao 
sexo- Paraguaçu- MG, 2000-2014. 

 
Figura 2: Distribuição segundo a faixa etária dos usuários do serviço de saúde mental em 
porcentagem-Paraguaçu MG 2000-2014. 

 

Figura 3: Classificação dos usuários de saúde mental em porcentagem segundo transtornos 
mentais do CID-10- Paraguaçu –MG, 2000 a 2014. 
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RESUMO 

Objetivo: avaliar evidências disponíveis na literatura sobre como tem sido a mediação do professor no uso 
da realidade virtual (3D) pelos estudantes de enfermagem. Método: revisão integrativa sistemática. A 
questão de busca foi: Como tem sido feita a mediação do professor para a utilização de realidade virtual 
3D por estudantes de enfermagem? Resultados: foram localizados 146 artigos dos quais 05 foram 
selecionados para análise. Apesar do pequeno número de artigos localizados, percebeu-se que o aluno 
tem aprendido sem a mediação do professor. Conclusão: este estudo permitiu perceber que há escassez 
de estudos sobre a realidade virtual 3D no ensino de enfermagem, uma vez que a busca realizada 
considerou o contexto mundial e as publicações dos últimos 10 anos. A aprendizagem do aluno sem 
mediador nos remete a ideia do estímulo à autonomia do aluno.  

Palavras-chave: Educação em Enfermagem; Estudantes de Enfermagem; Docentes de Enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO 

Grande parte dos cursos de graduação em enfermagem usam os recursos 
tecnológicos para auxiliar os alunos na formação e, atualmente, já tem-se visto a 
utilização da realidade virtual através da interação com figuras e estruturas 
tridimensionais (3D). 

Realidade Virtual (RV) pode ser definida como interface avançada do usuário 
para interagir com aplicações executadas no computador, utilizando-se da 
visualização, movimentação e interação, em tempo real, em 3D gerados por 
computador. As aplicações de realidade virtual podem estimular os sentidos como a 
visão, tato e audição na perspectiva do enriquecimento da experiência do usuário 
(KIRNER; SISCOUTTO, 2007).  

Os alunos de enfermagem ao decorrer do curso se deparam com diferentes 
procedimentos que os deixam muitas vezes inseguros. Daí a necessidade de sistemas 
educacionais que se utilizem de diferentes tecnologias no aprendizado do aluno. Na 
educação em enfermagem tem-se percebido a incorporação de recursos tecnológicos, 
porém pouco se sabe de aplicações em 3D para a formação.    

Desta forma, justifica-se a necessidade desse estudo, pois, especialmente nos 
últimos 10 anos, tem-se percebido a pulverização de inúmeros recursos tecnológicos, 
todavia há escassez de estudos que agreguem os conhecimentos produzidos acerca 
do uso do da realidade aumentada ou 3D no ensino em enfermagem.  
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Este estudo tem como objetivo avaliar as evidências disponíveis na 
literatura sobre como tem sido feita a mediação do professor no uso da 
realidade virtual (3D) pelos estudantes de enfermagem.  
MÉTODO 

Trata-se de revisão integrativa sistemática de literatura baseado no referencial 
de Cooper (1984): formulação do problema de pesquisa, coleta dos dados, extração 
de dados e avaliação crítica, análise e interpretação dos dados e apresentação dos 
resultados.  

Para elaboração da pergunta foi adotado a estratégia PICOC (Population, 
Intervetion, Context, Outcomes e Comparison) (KITCHENHAM 2007). Assim, a 
questão de pesquisa para a revisão sistemática é: Como tem sido feita a mediação do 
professor para a utilização de realidade virtual 3D por estudantes de enfermagem? 

A coleta de dados de estudos primários foi realizada a via internet nas 
seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), National 
Library of Medicine (PUBMED); Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
(CINAHL) e SCOPUS, para o qual forma delimitados critérios de inclusão e exclusão. 
A extração de dados utilizou instrumento validado para esse fim. Os estudos primários 
foram organizados em ordem crescente e cronológica identificados por números alfa 
numéricos. 

Os resultados dos estudos foram apresentados e interpretados à luz dos 
objetivos propostos, considerando-se as questões relacionadas à utilização da 
realidade virtual em 3D por estudantes de enfermagem e a mediação do professor. 

Destaca-se que todas as etapas do estudo foram realizadas por dois revisores 
de forma independente na tentativa de garantir o rigor na realização desde estudo.  

RESULTADOS 
A busca realizada resultou em 146 estudos, sendo 55 no PUBMED, 79 

SCOPUS, 5 CINAHL e 7 CENTRAL. Destes, 83 não atendiam aos critérios de inclusão 
delimitados para essa revisão integrativa, 02 estudos eram duplicados dentro das 
bases CENTRAL e SCOPUS. Após análise de todos os resumos, foram selecionados 
11 estudos.  Destes, 11 estudos primários foram considerados potencialmente 
relevantes por meio de seleção conforme os critérios de inclusão e lidos na íntegra. 
Dos 11 estudos, foram excluídos 06 após o preenchimento do instrumento de análise 
dos artigos científicos, momento em que foi verificada inelegibilidade por ausência de 
avaliação dos tipos de aprendizagem, sendo este assunto apenas citado. A amostra 
final resultou em 05 estudos primários.  

Todos os 05 estudos primários que foram selecionados se encaixam no quesito 
artigo original e foram publicados em periódicos científicos no período entre 2012 a 
2014. Há uma predominância de publicações de artigos no período de 2012 e 2013 
(04 estudos primários). Sobre o tema dos estudos, apresenta-se quadro 1 abaixo:  

[quadro 1] 

No quadro 02 são apresentadas como se deu a mediação do professor na 
utilização do cenário 3D pelo estudante de enfermagem.  

[quadro 2] 

 

DISCUSSÃO 
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No que se refere a mediação do professor a partir do tipo de participação 
do aluno, a analise dos estudos permitiu perceber que o tipo de participação 
individual sem mediador presente na maioria dos estudos remete a uma 
tentativa de estimular a autonomia do aluno, o pensamento crítico e reflexivo e 
a criatividade. O estudante  também é estimulado sobre seu papel de 
responsável pela sua aprendizagem científica e acadêmica, uma vez que 
metodologias ativas podem estimular o autoconhecimento e crescimento, 
baseado em estudo autodirigido e auto iniciativa (MILTRE et. Al, 2008; 
CAMARGO, ANASTASIOU, 2005). 

A mediação do professor e a interação com os colegas também é importante 
para a confrontação de modelos e expectativas. A capacidade de motivação do aluno 
e de integração de ideias é estimulada quando este é envolvido com outros atores, ou 
seja, a construção do saber colaborativo com mediação do professor (MILTRE et al, 
2008). O papel do docente é incentivar o espírito crítico e reflexivo, direcionar as 
discussões, dar feedback das questões, assumir a mediação dos conhecimentos, e 
ser coadjuvante das transformações vivenciadas pelo aluno.  

Portanto, acredita-se que no trabalho coletivo os alunos autônomos aprendam a 
ser no mundo, a fazer enfermagem, a conviver junto aos outros e a conhecer por meio 
da superação das incertezas e da aceitação de novos desafios a serem almejados 
(COGO, 2009). 

CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu perceber que, considerando-se os avanços do uso de tecnologia 
educativas, há escassez de estudos sobre a realidade virtual 3D no ensino de 
enfermagem, uma vez que a busca realizada considerou o contexto mundial e as 
publicações dos últimos 10 anos. A aprendizagem do aluno sem mediador nos remete 
a ideia do estímulo à autonomia do aluno.  
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Temas Identificação do estudo  

Administração de medicamentos Vottero (2014) 

Punção venosa  Vidal (2013); Jenson; 
Forsyth (2012). Jung et 
al.(2012) 

UrecathVision com propriedades táteis para treinamento de 
habilidades manuais em procedimentos como cateterismo vesical 
por estudantes.   

Johannesson (2013)  

Quadro 01- Temas abordados nos artigos primários. 
 

 

Utilização do aluno do 3D Mediação do professor Identificação do estudo 

Individual  Sem mediação n= 03 (60%) Vidal (2013); Jenson; Forsyth 
(2012); Jung et al. (2012) 

Com mediação n= 01 (20%) Vottero (2014) 

Em grupo Com mediação n= 02 (40%)  Johannesson  (2013); Vottero  
(2014) 

Sem mediação n= 01 (20%) Johannesson (2013) 

Quadro XX – Mediação do professor para utilização do cenário 3D pelo estudante de 
enfermagem.  
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Resumo 
Trabalho visou descrever as condições de saúde da população idosa para o município de Poço Fundo-
MG utilizando dados fornecidos pelo DATASUS, para uma série histórica do ano de 2004 a 2013. Sabe-
se que, hoje, no Brasil, a situação da saúde é determinada por fatores importantes. A cada ano 
aumentam cerca de 200 mil pessoas maiores de 60 anos à população brasileira, gerando uma demanda 
importante para o sistema de saúde. O aumento da população idosa está relacionado ao crescimento das 
doenças crônicas e traz muitos desafios para a sociedade e serviços de saúde, que devem estar 
preparados para lidar com este fato. Isto demonstra que é necessário que as autoridades se preocupem 
cada vez mais quanto à promoção, prevenção e intervenção dos agravos de saúde, o mais cedo possível, 
com o objetivo de proporcionar uma melhor assistência à saúde do idoso, proporcionando assim, 
qualidade de vida aos anos acrescidos. 

Saúde Pública; Epidemiologia; Transição Epidemiológica. 

 

Introdução 
Dissertando sobre o processo de envelhecimento Netto (2004), entende que 

ele se inicia desde a concepção, sendo a velhice definida como um processo dinâmico 
e progressivo no qual ocorrem modificações, tanto morfológicas, funcionais e 
bioquímicas, como psicológicas, que determinam a progressiva perda das 
capacidades de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior 
vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos. Segundo ele, sociólogos 
e psicólogos chamam a atenção para o fato de que, além das alterações biológicas, 
podem ser observados processos de desenvolvimento social e psicológicos alterados 
em algumas das suas funções, como também problemas de integração e adaptação 
social do indivíduo. 

Desta forma, pode se afirmar que as pessoas envelhecem ao longo do seu 
desenvolvimento e não somente a partir dos 60 ou 65 anos. O envelhecimento é um 
processo contínuo, complexo, multifatorial e individual, envolvendo modificações do 
nível molecular ao morfofisiológico (PEREIRA et al. 2009). 

O envelhecimento é um processo em desenvolvimento e de estabilização, que 
só é percebido quando as alterações estruturais e funcionais se tornam evidentes. 
Porém, devem-se proporcionar condições para que as pessoas idosas possam 
permanecer ativas e independentes pelo maior tempo possível, pois devido ao 
processo de envelhecimento, os idosos podem se tornar vulneráveis à incapacidade, 
pelas condições adversas do meio físico, social, ou afetivo (MENDES 2010). 

Diante do envelhecimento populacional, o principal objetivo é manter a 
qualidade de vida aos anos acrescidos, de forma que o idoso permaneça autônomo e 
independente pelo maior tempo possível, dando ênfase à promoção de saúde e 
prevenção das doenças (COSTA; PORTO; SOARES, 2003). 
O presente estudo tem como fundamento investigar o perfil de saúde dos idosos, pois 
acredita-se que seja possível o desenvolvimento e projetos de melhorias na saúde 
desta população. Por meio dos dados fornecidos pelo DATASUS, objetiva-se com 

mailto:ribeirosilvahl@gmail.com
mailto:jaisecorsini@hotmail.com
mailto:ribeirosilvahl@gmail.com
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esse trabalho descrever o perfil da saúde dos idosos do município de Poço Fundo- 
MG. 
 
Material e Métodos 
 

Utilizou-se para este estudo a tipologia agregada, observacional, longitudinal com 
desenho ecológico do tipo série temporal.  

O estudo usará dados secundários uma vez que captará registros de morbidade, 
mortalidade, assistência em saúde, saneamento básico, educação, além de registros 
socioeconômicos e demográficos do site DATASUS.  

Os dados que foram analisados, dizem respeito à Morbidade por local de 
residência. Assim pretende-se utilizar: 

Número e proporção (%) de internações, por sexo, segundo CID 10 no município 
de Poço Fundo para a série histórica de 2004 a 2013. 

Número e proporção (%) de internações, por sexo, por faixa etária, de 60 anos e 
mais, segundo CID 10, no município de Poço Fundo para a série histórica de 2004 a 
2013. 

Os dados que serão avaliados, dizem respeito à morbidade por local de residência, 
assim pretende-se utilizar o número e proporção (%) de internações por sexo segundo 
capítulos da Classificação Internacional de Doenças no município de Poço Fundo para 
a série histórica de 2004 a 2013. 
 
Resultados e Discussão 

É possível observar nas tabelas 1 e 2 que durante a série histórica de 2004 a 
2013, que as causas apresentam oscilações. Das oscilações apresentadas acima, é 
importante ressaltar as doenças do aparelho geniturinário, circulatório, respiratório, 
digestivo. Visto que essas causas são as que mais geram internações e custos ao 
sistema. Segundo Loyola (2013), as principais causas de internações hospitalares 
entre os idosos são as doenças do aparelho circulatório e outras doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas.  

Vale observar que para o sexo masculino (tabela 2) no ano de 2013, as 
doenças do parelho geniturinário apresentaram valores aumentados, uma 
porcentagem duas vezes maiores que os dados dos anos anteriores, o que pode gerar 
uma hipótese que a série histórica pode estar sub-notificada ou super-notificada. 

Contudo pode-se analisar que as doenças do aparelho geniturinário para o 
sexo masculino apresentou resultados crescentes para o ano de 2013. De acordo com 
estudos de Góis e Veras (2010) a infecção do trato urinário é muito comum nos 
homens a partir de 60 anos e mais, o que pode levar à internação hospitalar. 
 
 
Conclusão 

Com o crescimento da população idosa, torna-se indispensável, agora mais do 
que nunca, que a sociedade tenha consciência dessa série de problemas e que as 
autoridades competentes, de forma justa e democrática, descubram os caminhos que 
levem à equidade na distribuição dos serviços e facilidades para com este grupo 
populacional.    

Essa pesquisa contribuiu para expandir o conhecimento das condições de 
saúde dos idosos, de forma que o enfermeiro, junto à equipe de saúde, esquematize 
ações que visem a promoção da saúde, otimização do cuidado e prevenção de novos 
agravos. Além disso, as altas prevalências obtidas nos estudos realizados indicam a 
necessidade de intervenções, visando à implementação de estratégias de prevenção e 
promoção da saúde para melhorar o perfil dos brasileiros no que diz respeito à 
exposição aos fatores de risco. 
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 Mediante os resultados desta pesquisa, considera-se que, na cidade de Poço 
Fundo, a morbidade hospitalar em idosos mantém o predomínio das doenças do 
aparelho circulatório e aparelho respiratório, e ainda sinaliza-se o aumento recente e 
acentuado das neoplasias. 

 Em se tratando de saúde pública, sugere-se que as doenças com dados 
crescente nos registros do DATASUS sejam alvo de maiores pesquisas e atenções 
para que possa promover às medidas de prevenção que visem diminuir as morbidades 
hospitalares prevalentes. Recomenda-se que outras pesquisas possam ser realizadas 
sobre este assunto a fim de destacar o importância que os idosos têm na sociedade e 
o quanto pode-se aprender com eles.   
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Tabelas  

 
Tabela 1 - Proporção de Internações-SUS, segundo sexo feminino, para a faixa etária de 60 
anos e mais, Poço Fundo- MG, 2004 a 2013. 

CAP CID-10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

IX 17,9 11,9 9,0 6,0 19,4 7,5 10,4 10,4 1,5 6,0 100,0 
X 4,3 4,3 12,8 6,4 17,0 6,4 8,5 14,9 14,9 10,6 100,0 
XI 6,5 9,7 25,8 9,7 0,0 9,7 6,5 6,5 3,2 22,6 100,0 
I 3,7 14,8 7,4 3,7 7,4 14,8 7,4 18,5 14,8 7,4 100,0 

XIV 3,7 11,1 11,1 11,1 14,8 7,4 18,5 11,1 7,4 3,7 100,0 
                                                                                  Fonte: www.datasus.gov.br 

 
Tabela 2 - Proporção de Internações-SUS, segundo sexo masculino, para a faixa etária de 60 
anos e mais, Poço Fundo- MG, 2004 a 2013. 

CAP CID-10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
I 0,0 0,0 6,7 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 23,3 20,0 100,0 

IX 6,8 6,8 3,4 8,5 10,2 8,5 5,1 5,1 23,7 22,0 100,0 
X 0,0 5,3 3,9 9,2 18,4 6,6 13,2 17,1 15,8 10,5 100,0 
XI 5,6 8,3 5,6 8,3 11,1 8,3 11,1 11,1 16,7 13,9 100,0 

http://www.datasus.gov.br/
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XIV 5,3 0,0 5,3 0,0 5,3 10,5 10,5 21,1 5,3 36,8 100,0 
                                                                                                            Fonte: www.datasus.gov.br 
 
 

http://www.datasus.gov.br/
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Resumo 
Estudo transversal, cujo objetivo foi avaliar a utilização da insulina em pessoas com diabetes mellitus tipo 
2, provenientes da zona rural, cadastradas em um ambulatório municipal, de um município do interior de 
Minas Gerais. A amostra foi constituída por 22 pessoas. Os dados foram coletados mediante entrevista 
dirigida, com a aplicação de um formulário previamente construído. Os resultados mostraram que a 
maioria dos sujeitos realiza o preparo e a auto aplicação da insulina, na região posterior do braço, com 
rodízio dos locais de aplicação e reutiliza agulhas e seringas. Ao analisar a técnica de preparo e aplicação 
da insulina, quase todos os procedimentos recomendados foram relatados corretamente pela maioria dos 
sujeitos. Ao considerar as condições socioeconômicas das pessoas investigadas, pode-se observar 
adequado conhecimento quanto ao armazenamento, preparo, aplicação e descarte dos materiais 
utilizados, resultados, estes, que se mostram satisfatórios ao serviço de saúde que assiste à essa 
população. 

Palavras-chave: Educação em Enfermagem. Diabetes  Mellitus. Insulina. 

 

Introdução 
O principal objetivo do tratamento do Diabetes Mellitus (DM) consiste em 

reduzir a sua morbidade e mortalidade, decorrentes do mau controle metabólico e 
compreende tanto medidas não medicamentosas que inclui educação, modificações 
no estilo de vida, prática de atividade física, reeducação alimentar, monitorização 
glicêmica e redução de peso, como medidas medicamentos como os antidiabéticos 
orais e a insulina exógena. 

Quanto à insulina, estima-se que, no mundo, cerca de 25% das pessoas com 
DM tipo 2 a utiliza em seu tratamento. Em contrapartida, no Brasil, estimativas 
apontam que esta proporção seja da ordem de apenas 8% (CAMPINAS, 2006). Essa 
baixa porcentagem, no Brasil, pode estar relacionada à resistência dos profissionais 
médicos em prescrever a insulina, bem como das pessoas em aceita-la como 
tratamento. Tal resistência pode estar associada à dificuldade no restabelecimento da 
insulinemia em níveis semelhantes ao fisiológico e ao desconforto causado pelas 
injeções diárias. 
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No tratamento com insulina, é comum o aparecimento de complicações e 
reações locais e cutâneas como hipoglicemia, lipodistrofias, equimoses e hematomas, 
nódulos, hiperemia e alergias, desencadeadas tanto por falta de habilidade no 
manuseio, conservação e preparo da insulina, como erros na técnica de aplicação. 
Tais complicações exige da pessoa cuidados que vão desde a escolha do instrumental 
adequado, até a utilização adequada desse instrumental, além de cuidados na 
aplicação com domínio da técnica, rodízio dos sítios de aplicação, estocagem correta 
da insulina, entre outros (CANDIDO; ZANETTI; PRADO, 2002; CAMATA, 2003; 
CASTRO; GRAZIANO; GROSSI, 2006). 

Frente à complexidade que envolve o tratamento com insulina, é necessário 
que os profissionais de saúde, em especial a enfermagem, estejam aptos a 
reconhecerem as reais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com DM em 
insulinoterapia, para, assim, estabelecerem um plano de orientações e ensino, 
individual ou grupal, com o objetivo de obter sucesso no tratamento e melhora na 
qualidade de vida desses indivíduos. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a utilização da insulina em 
pessoas com diabetes mellitus tipo 2, provenientes da zona rural, cadastradas em um 
ambulatório municipal, de um município do interior de Minas Gerais. 

Material e método 

 Estudo descritivo, transversal, realizado na Policlínica Municipal Santa Maria, 
em São Sebastião do Paraíso, MG, em março de 2012. A amostra foi constituída por 
22 sujeitos que atenderam aos critérios de seleção adotados, ou seja, pessoas que 
moravam na zona rural, com idade superior a 18 anos, em uso de insulina para o 
controle do DM tipo 2, que apresentaram capacidade auditiva e cognitiva preservada, 
cadastradas na Policlínica Municipal Santa Maria em março de 2012 e que aceitaram 
participar do estudo mediante assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido. 

Para a obtenção das variáveis do estudo, foi utilizado um formulário construído 
com questões fechadas, fundamentado na literatura a cerca da utilização da insulina. 
A coleta de dados foi realizada mediante entrevista dirigida, na referida Policlínica, 
onde os sujeitos da pesquisa recebiam atendimento. 

Para a organização dos dados foi criado um banco de dados no Programa 
Excel. Os dados foram agrupados em categorias e analisados estaticamente, 
obedecendo ao tipo de variável estudada e as normas de estudo descritivo 
transversal. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de 
Ensino Superior de Passos, MG, em 27 de fevereiro de 2012. Protocolo no 
336/12.2012. 

 

Resultados e discussão 

Dos 22 indivíduos entrevistados, a média de idade foi de 58 anos, predomínio 
do sexo feminino (55%) e 100% com menos de oito anos de estudo. Quanto à renda 
familiar mensal, todos referiram menos de três salários mínimos. A média do tempo de 



455 

 

doença foi de 13 anos e todos os sujeitos utilizavam insulina NPH e, desses, apenas 
dois referiram a associação com a insulina regular. 

Ao analisar o armazenamento do frasco de insulina, todos referiram armazenar 
o frasco aberto no refrigerador. Em relação ao frasco fechado, 86% referiram 
armazenamento também no refrigerador, contra apenas 9% no armário e 4% em outro 
local. Segundo Ministério da Saúde, o frasco reserva pode ser armazenado na porta 
ou na parte inferior do refrigerador. Já o frasco de insulina aberto, ou seja, em uso, 
pode ser mantido em temperatura ambiente, por até um mês, desde que seja em local 
fresco, ao abrigo da luz e que a temperatura local não exceda 30o e não abaixe de 15o 
(BRASIL, 2006). 

Quando questionados quanto ao preparo da insulina, a maioria dos sujeitos 
referiu corretamente lavar as mãos antes do procedimento (86%), observar as 
características do líquido (82%), movimentar levemente o frasco antes de aspirar a 
dose prescrita (86%), colocar o frasco de cabeça para baixo para a aspiração (100%), 
retirar as bolhas de ar após a aspiração (95%), completar a dose após a retirada das 
bolhas de ar (100%) e reencapar a agulha após o procedimento (68%), o que está de 
acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes (GROSSI; 
PASCALI, 2009). Em contrapartida, ainda em relação ao preparo da insulina, apenas 
18% referiu retirar o frasco da geladeira minutos antes do preparo e menos da metade 
(41%) afirmou realizar a assepsia do frasco antes de aspirar a dose prescrita. Para os 
resultados apresentados, tanto os que foram referidos corretamente e aqueles que 
estão em desacordo com as recomendações, corroboram com a literatura consultada 
(STANCCIARINI; HASS; PACE, 2008). 

Quanto ao local de aplicação da insulina, a maioria (82%) referiu aplicá-la em 
região posterior do braço, seguido por 64% em região abdominal. Já no estudo 
realizado no interior de Minas Gerais, a região mais utilizada para a aplicação da 
insulina foi o abdome (82,8%), seguido pela coxa (56,2%) (STANCCIARINI; HASS; 
PACE, 2008). 

Ainda, em relação aos locais de aplicação, 91% afirmou realizar o rodízio 
desses locais, o que assemelha aos resultados encontrados em outro estudo. Essa 
prática é fundamental, uma vez que mantém a flexibilidade da pele e previne o 
aparecimento de complicações decorrentes de repetidas aplicações em um mesmo 
local como lipodistrofias, dor, hematoma, equimose, infecções, nódulos endurecidos, 
hiperemia e abscessos. Essas alterações podem afetar cerca de 10 a 50% dos 
indivíduos em insulinoterapia (CANDIDO; ZANETTI; PRADO, 2002; OLIVEIRA; TAPIA, 
2009). 

Ao analisar a aplicação da insulina, a maioria referiu corretamente quanto à 
antissepsia da pele antes do procedimento (91%), fazer a prega cutânea antes da 
aplicação (73%), introduzir a agulha em ângulo de 90º (73%), não aspirar para verificar 
retorno de sangue (77%), esperar cinco segundos para retirar a agulha (55%), não 
massagear o local (55%) e lavar as mãos após o procedimento (59%), o que está de 
acordo com as recomendações (GROSSI; PASCALI, 2009; AMERICAN DIABETES 
ASSOCIATION, 2004). 

Ao comparar os dados obtidos com a literatura, observa-se semelhança nos 
resultados, com exceção para a realização da antissepsia do local de aplicação e da 
espera por cinco segundos após a aplicação, dados que não foram realizados pela 
maioria dos sujeitos no estudo em comparação (STANCCIARINI; HASS; PACE, 2008). 
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Quanto à reutilização de seringas e agulhas descartáveis, 77% referiram 
realizar esse procedimento, com média de duas vezes de reuso, o que corrobora com 
outros estudos (STANCCIARINI; HASS; PACE, 2008; SANTOS; ROSSI, 2010). 

Quanto ao destino final dos materiais utilizados no preparo e aplicação da 
insulina, 73% referiram guardar esse material e levar ao posto para o descarte 
apropriado, em desacordo com outros estudos onde foi evidenciada porcentagem 
expressiva de descarte de agulhas e seringas em lixo comum (TAPIA, 2009; SANTOS; 
ROSSI, 2010). 

 

Conclusão 

Frente ao exposto, percebe-se que, no geral, as pessoas investigadas estão 
bem orientadas quanto ao armazenamento, preparo, administração e descarte dos 
materiais utilizados para o tratamento do DM, mesmo sendo provenientes da zona 
rural e que, na maioria das vezes, enfrentam dificuldades no acesso aos serviços de 
saúde. Ao considerar o DM como doença crônica e a importância do controle 
glicêmico para a prevenção de complicações, o conhecimento da doença constitui 
aspecto relevante no tratamento. Para isso, torna-se imprescindível a capacitação 
permanente dos profissionais de saúde, a implementação de programas de educação 
em DM e a criação de protocolos clínicos, direcionado tanto aos indivíduos como seus 
familiares, com o objetivo de desenvolver habilidades para o autocuidado, 
principalmente em relação à insulinoterapia. 
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Resumo 

Estudo transversal, cujo objetivo foi avaliar a automonitorização glicêmica nas pessoas 
com diabetes mellitus cadastradas na Estratégia de Saúde da Família de um município 
do interior de Minas Gerais. A amostra foi constituída por 30 pessoas. A coleta de 
dados foi realizada mediante entrevista dirigida, em domicílio, utilizando um formulário 
previamente construído. Os resultados mostraram que a maioria realiza os testes de 
glicemia capilar uma vez ao dia, em jejum e na técnica correta, com exceção quanto 
ao uso de luvas, lavagem das mãos após e anotação na planilha de perfil glicêmico. 
Quando questionados quanto à finalidade do teste e aos valores da glicemia, a maioria 
não soube responder ou respondeu incorretamente. Conclui-se que compreender as 
facilidades e/ou dificuldades das pessoas para a automonitorização glicêmica pode 
oferecer subsídios aos profissionais de saúde para reorganizar a atenção à pessoa 
com DM, em consonância aos princípios do SUS. 

Palavras-chaves: Diabetes Mellitus. Educação em Enfermagem. Automonitorização 
da Glicemia. 

 

Introdução 

Como parte integrante das intervenções realizadas para o controle do diabetes 
mellitus (DM), a monitorização glicêmica capilar (MGC) é componente essencial para 
direcionar as ações que envolvem o tratamento do DM, permitindo detectar 
hipoglicemia e hiperglicemia não sintomáticas e ajustar adequadamente a conduta 
terapêutica. No entanto, por razões de ordem psicológica, social ou econômica muitas 
pessoas apresentam dificuldade para realiza-la (FRANCO et al., 2008; SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DIABETES - SBD, 2014). 
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Estima-se, no Brasil, que 90% das pessoas com DM tipo 1 e 73% tipo 2 não 
apresentam taxas de glicemia dentro dos valores de normalidade. Como causa 
destaca-se a falta de prática adequada de automonitorização da glicemia capilar 
(AMGC), o que retarda o diagnóstico do descontrole e dificulta a elaboração do plano 
terapêutico eficaz (OMS, 2003). 

Nessa direção, em 2007, o Ministério da Saúde disponibilizou insumos, dentre 
eles aqueles necessários à automonitorização da glicemia capilar aos usuários com 
DM em uso de insulina e que estivessem cadastrados no Programa de Hipertensão e 
Diabetes – Hiperdia do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Surge, então, o Programa de Automonitorização da Glicemia Capilar no 
domicílio, que visa acompanhar a adesão às orientações acerca do tratamento para o 
controle do DM, avaliando a rotina da glicemia capilar e fornecendo dados para os 
ajustes terapêuticos com vistas ao alcance de um melhor controle glicêmico (VERAS, 
2009). 

Entretanto, a AMGC no domicílio somente será eficaz se o indivíduo tiver 
capacidade, conhecimento e motivação para garantir melhor adesão possível às 
recomendações médicas. O indivíduo deve entender que a AMGC no domicílio é parte 
integrante de uma estratégia terapêutica global, na medida em que proporciona 
informações valiosas para avaliar e orientar o tratamento (SBD, 2014). 

Diante do exposto, torna-se urgente e necessário avaliar como estão sendo 
utilizados os insumos disponibilizados para a AMGC no domicílio pelos indivíduos 
contemplados pelo Programa, uma vez que, para o sucesso do tratamento, não só a 
adesão à essa estratégia é importante, mas também a forma como está sendo 
realizada. 

Assim, pretende-se com o presente estudo avaliar a automonitorização 
glicêmica pelas pessoas com DM cadastradas no Programa de Automonitorização 
Glicêmica da Estratégia de Saúde da Família de um município do interior de Minas 
Gerais. 

 

Material e métodos 

Estudo descritivo, transversal, realizado nas Unidades de Saúde da Família 
(USF) de Jacuí, MG, em agosto de 2012. Das 66 pessoas que compunham a 
população em estudo, seis não foram encontradas e 30 negaram participar do estudo. 
Assim, a amostra foi constituída por 30 pessoas que atenderam aos critérios de 
seleção adotados, ou seja, pessoas com DM, em automonitorização glicêmica no 
domicílio, com idade superior a 18 anos, que apresentaram capacidade auditiva e 
cognitiva preservada, cadastradas na Estratégia de Saúde da Família, no período do 
estudo e que aceitarem a participar do estudo mediante assinatura do termo de 
consentimento livre esclarecido. 

Os dados foram obtidos no domicílio, mediante entrevista dirigida e a aplicação 
de um formulário fechado previamente construído. Para a organização dos dados foi 
criado um banco de dados no Programa Excel. Esses dados foram agrupados em 
categorias e analisados estaticamente, obedecendo ao tipo de variável estudada e as 
normas de estudo descritivo transversal. 
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Resultados e discussão 

Dos 30 indivíduos entrevistados, a média de idade foi de 59,4 anos, predomínio 
do sexo feminino (66,7%) e média de 4,5 anos de estudo, sendo que 30% eram 
analfabetos. Quanto à renda familiar mensal, 80% referiram menos de dois salários 
mínimos. A média do tempo de doença foi de 12,4 anos e todos os sujeitos possuíam 
diagnóstico de DM tipo 1.  

Ao analisar a AMGC no domicílio, 90% dos usuários aderem a esta prática, 
sendo que mais da metade referiu auto realizá-la. A participação do indivíduo na 
realização de seu próprio teste possibilita maior interesse acerca da doença, maior 
adesão ao tratamento e provavelmente melhor interpretação dos resultados obtidos. 

No que diz respeito ao número de vezes em que realiza a AMGC, 73,4% 
realizam uma vez ao dia e 20% duas vezes. Cabe destacar que 6,7% realizam 
somente uma vez por semana ou a cada 15 dias. Esses dados discordam dos 
resultados obtidos no estudo de Veras (2009) onde identificou uma frequência de dois 
a quatro testes ao dia. 

Em relação aos horários em que AMGC é realizada, o mais citado foi o jejum, e 
apenas 13,3% realizam os testes conforme prescrição médica. A frequência ideal de 
AMGC no domicílio ainda não é conhecida, porém existem recomendações quanto à 
sua realização. Tais recomendações levam em conta as necessidades individuais para 
a obtenção do bom controle glicêmico e metabólico. 

Quando questionados em relação às situações em que os testes são 
realizados, 56,7% referiram realizá-los no momento em que percebem que há 
descontrole da doença, o que corrobora com o estudo de Franco et al. (2008). Apesar 
das recomendações quanto aos horários de realização da AMGC, testes adicionais 
devem ser realizados na ocorrência de certas situações clínicas, tais como doenças 
agudas, doenças intercorrentes, alterações no tratamento, falta de percepção de 
hipoglicemia e durante a gestação (SBD, 2014). 

Ao analisar a técnica de AMGC, a maioria dos sujeitos referiu corretamente 
realizar a lavagem das mãos antes do procedimento (66,7%), abrir a embalagem da 
lanceta ou da agulha (93,3%), escolher um dos dedos que esteja com boa perfusão de 
sangue (63,3%), segurar a ponta do dedo fazendo leve pressão para “acúmulo do 
sangue” no local (90%), limpar a pele com algodão embebido em álcool a 70% 
(63,3%), pressionar o local da picada com algodão seco (86,7%), e, todos (100%) 
referiram colocar a fita no aparelho, picar, superficialmente, com a lanceta ou agulha a 
ponta do dedo, ao sair sangue colocar uma gota do mesmo na fita do teste, e aguardar 
a leitura do aparelho. 

Ao comparar os resultados obtidos com o que é preconizado pelo Centro de 
Informação do Medicamento (CIM) observa-se semelhança nos resultados com 
exceção de calçar as luvas antes e após o procedimento, a punção do dedo 
preferencialmente na lateral, a lavagem das mãos após a técnica e a anotação dos 
resultados na planilha de perfil glicêmico, dados que não foram realizados pela maioria 
dos sujeitos entrevistados. 
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No que se refere ao destino final do material utilizado após a realização dos 
testes, 43,3% referiu guardar o material e levar ao posto de saúde para descarte 
apropriado. Esse procedimento é imprescindível, uma vez que esse tipo de resíduo, 
muitas vezes, é jogado em lugares indevidos, o que coloca em risco a saúde da 
população em geral. 

Quando questionados em relação à finalidade da realização do teste de 
glicemia capilar no domicílio, 33,3% assinalaram todas as alternativas, ou seja, 
controlar complicações agudas do DM como a hipoglicemia e a hiperglicemia, evitar 
complicações crônicas e contribuir para os ajustes na dose do medicamento, o que 
discorda dos resultados obtidos no estudo de Franco et al. (2008). 

Dos usuários entrevistados, apenas 33,3% referiram saber o valor da glicemia 
em jejum, e desses, 10% referiram valores incorretos. Já, quanto à glicemia pós-
prandial, 96,7% referiu não saber. Assim, conhecer os valores recomendados da 
glicemia em jejum e pós-prandial é fundamental, uma vez que possibilita maior 
autogerenciamento e capacidade de tomada de decisões frente aos valores 
encontrados, com maior participação em seu tratamento. 

Em relação à conduta adotada quando o valor obtido no teste está acima ou 
abaixo dos valores recomendados, 46,7% referiram ingerir alimentos com alto teor de 
glicose na vigência da hipoglicemia e 56,7% procuram o serviço de saúde quando há 
hiperglicemia. Os dados do presente estudo corroboram com o estudo de Franco et al. 
(2008) quanto às condutas frente a episódios de hipoglicemia, em contrapartida, 
diferem dos resultados em relação à hiperglicemia, onde a maioria referiu ingerir 
menor quantidade de alimentos e a automedicação. 

 

Conclusões 

Frente aos resultado encontrados, percebe-se que, no geral, as pessoas com 
DM investigadas apresentam lacunas no conhecimento em relação à importância da 
AMGC no domicílio, especialmente quando não realizam os testes conforme o 
recomendado, realizando somente nas eventuais mudanças no estado de saúde e não 
respeitando a prática correta de realização. Assim, recomenda-se a ampliação dos 
investimentos na capacitação dos profissionais de saúde, com a finalidade de 
promover educação do usuário com DM para a utilização adequada dos insumos, bem 
como a interpretação dos resultados obtidos tanto por parte dos usuários como por 
parte dos profissionais que podem utilizar esses resultados para ajustar o tratamento 
prescrito. 
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RESUMO 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de integrar o conhecimento produzido 
sobre educação baseada em competências e o ensino de Enfermagem. A busca de artigos foi realizada 
na Biblioteca Virtual de Saúde – BVS, resultando em 13 estudos que responderam a questão norteadora. 
A análise dos dados obtidos foi através de Análise de Conteúdo na qual emergiram duas categorias 
empíricas. Trabalhar competências envolve a implantação de uma nova postura pedagógica, que 
favoreça a formação de enfermeiros críticos e reflexivos, capazes de responder aos constantes desafios 
impostos pela sociedade e, mais especificamente, pelo setor saúde. Um dos grandes desafios nessa 
prática encontra-se na rigidez de postura do docente e na necessidade ampliação da discussão dessa 
nova forma de aprender a aprender. 
PALAVRAS-CHAVE: Competência profissional; Estudantes de enfermagem; Educação baseada por 
competências; Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO: A ênfase deste estudo esta centrada na educação baseada por 
competências no ensino de Enfermagem. A discussão acerca do conceito de 
competências está registrada em torno da década de 80, não havendo consenso 
definido para sua conceitualização (SILVA; SENA, 2006; LUCCHESE; BARROS, 
2006). Para esse estudo, definimos competência como “aptidão para enfrentar uma 
família de situações análogas, mobilizando de forma correta, rápida, pertinente e 
criativa múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, 
informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio 
(PERRENOUD et al., 2002 p. 19). As necessidades de mudanças desse modelo foram 
discutidas com a Reforma Curricular proposta em 1994, com a publicação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996 e, em 2001, com a 
publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Enfermagem – DCENF. A implantação das DCENF implicou um grande desafio: 
formar enfermeiros com competência técnica e política, como sujeitos sociais dotados 
de conhecimento, de raciocínio, de percepção e sensibilidade para as questões da 
vida e da sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos de incertezas e 
complexidade (PAIVA; MARTINS, 2012; FERNANDES et al., 2005). Dessa forma, a 
formação educacional do profissional deve ser pautada no enfrentamento exigências 
do mundo contemporâneo, por meio do desenvolvimento humano, cultural, científico e 
tecnológico, contando com o envolvimento de todos os atores no processo de ensino-
aprendizagem (DE DOMENICO, IDE, 2006; LUCCHESE, BARROS; 2006). Diante do 
exposto, o objetivo desse estudo é de integrar o conhecimento produzido sobre 
educação baseada por competências e o ensino de Enfermagem.  
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 
norteado pela questão: Quais perspectivas que a educação baseada por 
competências pode contribuir para a mobilização dos saberes na formação dos 
estudantes de enfermagem? O levantamento bibliográfico foi realizado através 
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Biblioteca Virtual em Saúde – BVS utilizando os seguintes descritores: “competência 
profissional” and “estudantes de enfermagem” and “educação baseada em 
competências” and “enfermagem”, associados aos pares e em sua totalidade. Para 
estabelecer a amostra foram definidos como critérios de inclusão: todos os artigos 
publicados em texto completo, disponíveis em acesso eletrônico gratuito, na língua 
portuguesa, dos últimos 10 anos. A busca resultou em 20 artigos potenciais. 
Posteriormente, realizamos a busca pelo documento original e leitura dos resumos, 
onde foram elencados 13 artigos, respeitando os critérios de inclusão. Foram 
excluídos teses, textos não disponíveis, editoriais, estudos repetidos e os que não 
abordavam a temática proposta para esse estudo.  Os dados foram analisados e 
agrupados por finalidade, originando dessa forma, duas categorias empíricas, a saber: 
Construindo uma nova visão sobre educação baseada em competências e Desafios 
para implementação da educação baseada em competências. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Os resultados estão expostos da seguinte forma: (1) caracterização da 
produção científica e, (2) categorias empíricas. Em relação ao local do estudo, a 
maioria (n=9) foi realizada no estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais (n=1) e 
Salvador (n=1), Ceará (n=1) e Curitiba (n=1). As publicações ocorreram com maior 
frequência nos anos de 2005 (n=3) e 2006 (n=4), seguidas em 2010 (n=1) e 2012 
(n=1).  Ao observar o delineamento dos estudos, houve predominância pela 
abordagem qualitativa (n=4), reflexões teóricas (n=4), abordagem quantitativa (n=1) e 
revisão de literatura (n=2), quanti-qualitativa (n=2).  Dentre as estratégias para coleta 
de dados, foram utilizados questionários, entrevistas estruturadas, semiestruturadas e 
grupo focal. Construindo uma nova visão sobre Enfermagem e Educação 
baseada em competências: Trabalhar competências envolve rompimento com 
modelos tradicionais de educação, tanto no ato de aprender como de ensinar. As 
novas configurações para formação do enfermeiro não se limitam a questões técnicas, 
pautadas no modelo biomédico; ocorrem, também, pela necessidade de desenvolver 
competência, num processo formativo de verdadeiros cidadãos, capazes de responder 
aos constantes desafios impostos pela sociedade e, mais especificamente, pelo setor 
saúde (LUCHESE; BARROS, 2006; FERNANDES et al., 2005). A construção do novo 
processo pedagógico visa formar enfermeiros capazes de transformar a prática dos 
serviços de saúde, incluindo mudanças no modelo assistencial e gerencial, com 
formação generalista, crítica e reflexiva, comprometidos com seu papel social, 
procurando romper o distanciamento entre teoria e prática, através de metodologia 
ativa e aprendizagem em cenários reais (PARANHOS; MENDES, 2010; SANTOS; 
CIAMPONE, 2007).  Assim, pode-se indicar a necessidade de reorientação da 
formação profissional de enfermagem como solução de problemas concretos e reais, 
sendo esta alternativa para desenvolver a capacidade de criar, recriar e projetar o 
novo na perspectiva de uma práxis criativa, permitindo o desenvolvimento do sujeito 
em sua multidimensionalidade: social, histórica, cultural e holística (SILVA; SENA, 
2006).  Nesse contexto, os pilares da educação expressos nas DCN favorecem aos 
educandos o aprender a aprender, na perspectiva de contribuir para capacitação de 
profissionais com autonomia e discernimento, permitindo a integralidade e a qualidade 
da atenção, além da postura humanizada no atendimento prestado aos indivíduos, 
famílias e comunidade reais (VALE; GUEDES, 2004). Desafios para o exercício da 
educação baseada em competências no ensino de Enfermagem: Para atender as 
mudanças propostas na formação do profissional enfermeiro, o maior desafio está 
centrado nas transformações necessárias ao corpo docente. A resistência às 
mudanças, a pouca reflexão sobre a docência, o distanciamento dos serviços de 
saúde com o reforço à clássica dicotomia entre o pensar e o fazer, além do 
autoritarismo, fragmentação e tecnicismo, presentes em boa parte da prática dos 
docentes, constituem algumas das contradições que necessitam de enfrentamento e 
superação quando tratamos da educação baseada por competências (ITO et al., 
2006). Nesse sentido, aponta-se para a necessidade de preparação pedagógica dos 
docentes para atuarem de maneira efetiva na condução do processo de ensino-
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aprendizagem nessa nova concepção pedagógica, adotando instrumentos 
diversificados, com o entendimento que o conjunto de saberes e fazeres é que 
consolidará a almejada identidade profissional dos enfermeiros (CIAMPONE; 
KURCGANT, 2004). Outro desafio continua sendo o de aprofundar as discussões e de 
tornar claro, à comunidade universitária, que o desenvolvimento de habilidades passa 
pelo conhecimento explícito (através das disciplinas e outras atividades curriculares 
formais), mas não se restringe a ele. O enfrentamento desse desafio perpassa, pois, 
pelas oportunidades de reflexão sobre o trabalho/ fazer pedagógico na saúde e na 
enfermagem (FERNANDES et al., 2005). Estudos já revelam uma tendência de 
adoção do modelo construtivista e a intenção de promover mudanças pedagógicas, na 
busca de uma formação educacional diferenciada. Sendo assim, a modalidade de 
formação por competências deve ser analisada para não refletir apenas mais um 
modismo que serve a interesses de grupos específicos tanto do ensino, quanto do 
mercado de trabalho (DE DOMENICO; IDE, 2005; PERES; CIAMPONE, 2006).  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A proposta de incorporação do modelo pedagógico 
baseado em competências no ensino da Enfermagem visa à formação de profissionais 
engajados com a prática social, capazes de enfrentar as realidades epidemiológicas, 
dotados de conhecimento para criticar e refletir sobre sua prática profissional e de 
oferecer um atendimento qualificado, integral e humanizado a comunidade. O desafio 
no exercício dessa prática está centrado no trabalho docente, ainda permeado pela 
dicotomia entre teoria e prática e, também, na necessidade de reflexão sobre o 
trabalho e o fazer pedagógico, numa concepção construtivista, com foco na 
aprendizagem significativa. 
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RESUMO 
O Brasil apresenta índices elevados de parasitoses. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de 
parasitoses intestinais na população de Cabo Verde, MG. Os dados foram coletados entre dezembro de 
2014 à maio de 2015. Das 763 amostras de fezes coletadas em indivíduos da população de Cabo Verde, 
18.08% (138 amostras) foram positivas para protozoários e helmintos. Das 138 amostras positivas, 89% 
(123 amostras) foram positivas para protozoários e 11% (15 amostras) para helmintos. Os protozoários 
encontrados foram Giardia lamblia e Entamoeba coli, e os helmintos encontrados foram Enterobius 
vermicularis, Strongyloides stercolaris e Ascaris lumbricoides.  Os resultados demonstraram alta 
prevalência de parasitos intestinais na população de Cabo Verde, de acordo com a amostragem cerca de 
2 em cada 10 pessoas encontram-se infectadas.  
PALAVRA CHAVE: Parasitoses intestinais, Sul de Minas Gerais, Saúde pública. 

INTRODUÇÃO 

O parasitismo intestinal continua sendo um grave problema de saúde pública, 
mesmo com os avanços científicos e tecnológicos. Nos países em desenvolvimento as 
ações para o controle dos enteroparasitos são mais difíceis em consequência do custo 
das técnicas de detecção, da infraestrutura muitas vezes precária e da falta de 
projetos educacionais direcionados à população. As condições sócio-econômico-
culturais destes países favorecem a disseminação de vários parasitos, além disto, um 
terço da população vive em condições ambientais propícias para a propagação de 
infecções parasitarias (ANDRADE et al.,2008; VAZ, 2001; ALVES et al., 2003). 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar as ocorrências e prevalências 
de parasitoses na população de Cabo Verde, MG, tendo em vista que este tipo de 
estudo nunca fora realizado antes. 

METODOLOGIA 
O município estudado foi Cabo Verde, MG. Para esta pesquisa foram coletados 

dados de pacientes atendidos pelo SUS, com a realização de exame de sangue e 
fezes, no laboratório municipal de Análises Clinicas. 

Mensalmente foram solicitados ao bioquímico responsável pelo laboratório de 
análises clínicas: O número total de exames parasitológicos realizados, constando o 
número de exames positivos e negativos, a discriminação das parasitoses 
encontradas, o número de hemogramas realizados em pacientes parasitados e o 
números de casos de eosinofilia. 

Os dados foram avaliados quanto a ocorrência e prevalência. Para isto foi 
utilizado o programa Microsoft Excel para gerar tabelas, gráficos e índices.  

Junto à secretaria de saúde do município de Cabo Verde foi requisitado um 
espaço para a divulgação dos resultados encontrados nesta pesquisa, a fim de 
informar a população, dirigentes e profissionais da saúde local. 

 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

mailto:maralimacv@hotmail.com
mailto:ushavt@gmail.com
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Foram analisadas 763 amostras, no período de dezembro de 2014 a maio de 
2015, sendo 18.08% (138 amostras) positivas para protozoários e helmintos (Figura 
1).   

As figuras 2 e 3 demostram as porcentagens de amostras fecais de indivíduos 
do município de Cabo Verde, MG infectadas por protozoários e helmintos intestinais 
ao longo dos meses. Dentre os meses estudados o  mês de janeiro foi o com maior 
incidência de protozoários intestinais (conforme a Figura 2).  

A figura 4 demonstra comparativamente as prevalências de protozoários e 
helmintos parasitos ao longo dos meses estudados. As elevadas prevalências de 
protozoários podem ser indicadores das más condições sanitárias, sociais e da 
exposição dos indivíduos a contaminação fecal, sendo a água o maior disseminador, 

A elevada frequência de Giardia lamblia entre os parasitos encontrados 60,86% 
(84amostras) evidencia a necessidade da adoção de medidas de cuidado com a água 
a ser ingerida e utilizada no preparo dos alimentos, tendo em vista que a principal via 
de transmissão desse parasita é a água. Entamoeba coli foi o microrganismo com 
28,27% (39 amostras) de prevalência, também considerada alta, resultante de 
contaminação fecal-oral e relacionada às más condições sanitárias (MATI et al., 2011). 

Observou-se nos resultado dos hemogramas de indivíduos parasitados 
eosinofilia, um indicativo de que o indivíduo provavelmente apresenta alguma infecção 
parasitária.  

Em entrevista com os responsáveis dos estabelecimentos de saúde, foi 
realizada uma busca por materiais informativos sobre parasitoses no hospital, posto de 
saúde, clinica de saúde e escolas, estes não tinham nenhuma informação para a 
população.  

O resultado da pesquisa foi divulgado no site oficial de Cabo Verde para 
conhecimento da população. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo foram encontrados, Entamoeba coli, Giardia lamblia, 
Enterobius vermicularis, Strongyloides stercolarise e Ascaris lumbricoides como 
parasitas presentes nos exames parasitológicos positivos do laboratório municipal de 
Cabo Verde-MG.  

Observou-se uma maior frequência de enteroparasitoses por protozoários do 
que por helminto. Quantificar e identificar os parasitas e as áreas presentes contribui 
para formulação de medidas de prevenção, implantação de prevenção contra as 
parasitoses seria ideal ao município. 

As enteroparasitoses podem trazer prejuízos à saúde, matar e 
consequentemente gastos aos gestores. Prevenção é a melhor forma de erradicar e 
diminuir doenças, pois possibilita diminuir doenças e custos ao mesmo tempo. 
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Figura 1. Percentual de amostras fecais de 
indivíduos do município  de Cabo Verde, MG  
parasitados e não parasitados por  protozoários 
e helmintos intestinais. 
 
 

  
Figura 3. Porcentagem de  amostras fecais de 
indivíduos do município de Cabo Verde, MG 
infectadas por helmintos intestinais ao longo 
dos meses. 
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Figura 2. Porcentagem de  amostras fecais 
de indivíduos do município de Cabo Verde, 
MG infectadas por protozoários intestinais 
ao longo dos meses. 

Figura 4. Prevalências de diferentes 
parasitos identificados nas amostras 
fecais de indivíduos do município de 
Cabo Verde, MG ao longo dos meses. 
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Figura 5. Prevalência de eosinofilia em pacientes 
Parasitados. 
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Resumo 
 

Este trabalho demonstra a importância da Enfermagem no Controle da Infecção no âmbito hospitalar. Tal 
abordagem se justifica pelo fato das infecções hospitalares serem um problema antigo nas instituições e 
desde que começaram a ser discutidas geram vários estudos que enfatizam a importância de sua 
prevenção e as suas principais causas. O objetivo geral deste trabalho é demonstrar a importância da 
Enfermagem no controle da infecção no âmbito hospitalar. Como objetivos específicos explicar o termo 
Infecção Hospitalar e abordar o Comitê de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Espera-se alcançar os 
objetivos desta pesquisa por meio de revisão bibliográfica, onde serão feitas pesquisas em manuais, 
livros e artigos que abordem o tema aqui discutido. Conclui-se que a enfermagem é vista como a principal 
responsável pelo papel educativo de toda a equipe de saúde, enfatizando o melhor vínculo com a equipe, 
assim como sua supervisão contínua.  
 
Palavras-chave: CCIH. Enfermeiro. Educação.  
 

 

Introdução 

Dutra et al (2015), definem a Infecção Hospitalar como uma síndrome 
infecciosa adquirida posteriormente à internação ou ao procedimento ambulatorial, 
esta pode manifestar-se após a alta e estar relacionada com algum procedimento 
realizado durante a internação e, ou tratamento. No ambiente hospitalar, existe uma 
grande preocupação com o controle da infecção acerca de todos os procedimentos a 
que o usuário é submetido.  

De acordo com Izaias et al (2014), as infecções hospitalares são um problema 
antigo nas instituições e desde que começaram a ser discutidas geram vários estudos que enfatizam 
a importância de sua prevenção e as suas principais causas.  

 

A Infecção hospitalar 
 

Infecção hospitalar (IH) é definida como toda aquela adquirida durante a 
internação, provocada pela microbiota bacteriana humana que, sendo decorrentes da doença, dos 
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procedimentos invasivos e do contato com a microbiota hospitalar, se desequilibra com os 
mecanismos de defesa do organismo (IZAIAS et al, 2014).  

Giarola et al (2012) relatam que de acordo com a Portaria n. 2616/98 do 
Ministério da Saúde, a infecção hospitalar é  adquirida após admissão do paciente e 
se manifesta durante a internação ou após a alta, quando relacionada com a 
internação ou a procedimentos hospitalares/ambulatoriais ou as manifestadas antes 
de 72 horas da internação, porém associadas a procedimentos diagnósticos e/ou 
terapêuticos, realizados durante este período. Os fatores de risco estão associados ao 
próprio paciente, aos procedimentos invasivos e ao ambiente hospitalar. A 
probabilidade de o paciente adquirir uma infecção aumenta quando são utilizados 
equipamentos técnicos em seu tratamento, visto que tem possibilidade de romper suas 
defesas orgânicas. No Brasil, estima-se que 3% a 15% dos pacientes hospitalizados 
desenvolvem alguma IH.  

 

Comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) 

Dutra et al (2015) descreve as competências da CCIH: elaborar, 
programar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) 
adequando-o às características e necessidades da instituição; desenvolver ações de 
vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, educação e treinamento das 
equipes e controle do uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-
hospitalares. Como executor do PCIH, o enfermeiro desempenha funções 
fundamentais na implementação de todas as medidas.  

Os profissionais que atuam em CCIH, assim como aqueles que 
participam como membros da equipe de saúde, sentem-se pela existência de muitas 
situações conflitantes entre a teoria e a prática, cercados de dúvidas sobre o que fazer 
e como fazer para resolver questões que envolvem competência, compromisso, 
responsabilidade, honestidade, frente ao agir e pensar ético, considerando a 
individualidade, potencialidades, respeito e direitos do ser humano (GIAROLA et  al, 2012). 

 

A Enfermagem no controle da infecção hospitalar 

A enfermagem é vista como a principal responsável pelo papel 
educativo de toda a equipe de saúde, enfatizando o melhor vínculo com a equipe, 
assim como sua supervisão contínua, tendo como funções planejar, implementar e 
participar dos programas de formação, qualificação contínua e promoção da saúde 
dos trabalhadores (GIAROLA et  al, 2012). 

 

Conclusão 

1- Realizar educação permanente é um fator determinante para a redução das 
IH’s,  

2- O Enfermeiro deve atuar para obter o sucesso das medidas necessárias ao 
seu combate.  
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RESUMO 
A Estratégia de Saúde da Família constitui a porta de entrada preferencial para os usuários na rede dos 
serviços de saúde. Todavia, observa-se que são grandes números de pessoas procurando atendimento 
em Prontos Socorros, resultando na incapacidade das equipes de saúde da família em se tornarem a 
porta de entrada dos usuários nos sistemas de saúde. Objetivou-se propor a elaboração de um plano de 
intervenção para reorientar a porta de entrada do serviço de saúde a partir das Unidades Básicas de 
Saúde, reorientando a prática do acolhimento e estabelecendo o uso do Protocolo de Manchester para a 
classificação de risco dos usuários no município de Alfenas/MG. A literatura consultada reafirma a 
importância do acolhimento com classificação de risco para reorganizar a porta de entrada dos serviços 
de saúde e ainda qualifica o atendimento trazendo benefícios tanto para os usuários como para os 
profissionais de saúde que fazem o atendimento. 

PALAVRAS-CHAVES: Saúde da Família. Classificação de Risco. Protocolo de Manchester. 

INTRODUÇÃO 
A Atenção Primária a Saúde (APS), conhecida como Atenção Básica, na qual 

a Estratégia de Saúde da Família (ESF) é considerada o seu eixo estruturador, 
constitui um conjunto de ações na saúde visando à promoção, a prevenção e a 
reabilitação, sendo a porta de entrada preconizada para os usuários na rede dos 
serviços de saúde. Tem como funções a resolução de problemas, a organização dos 
serviços de saúde em rede e a responsabilização pela qualidade da saúde dos 
usuários em qualquer ponto de atenção (BRASIL, 2009).  

Nesse sentido a prática do acolhimento vem se tornando uma estratégia 
eficiente e necessária, uma vez que tem como objetivos organizar a porta de entrada 
dos usuários nos serviços de saúde e viabilizar o acesso as ações de saúde, com 
vistas a atender as demandas dos usuários adscritos do território da Unidade Básica 
de Saúde. Dessa forma, o acolhimento com classificação de risco torna-se então 
necessário, e é realizado a partir de um protocolo clínico único, padronizando o 
atendimento em todos os níveis de atenção a saúde por meio do Protocolo de 
Manchester (MINAS GERAIS, 2009).  

Frente a essa realidade, o trabalho pauta-se no objetivo de elaborar um plano 
de intervenção para que a ESF se transforme na porta de entrada dos usuários na 
rede de serviços do município, bem como identificar os nós críticos referentes ao 
atendimento e propor a implantação do acolhimento com classificação de risco pelo 
Protocolo de Manchester. 

 
METODOLOGIA 
 Fez-se uma revisão da literatura nacional nos documentos, leis e portarias do 
Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e na base de 
dados LILACS e SciELO que abrangessem o tema proposto. Como critério de 
inclusão, foram selecionados os documentos e artigos dos últimos dez anos e que 
estivessem disponíveis na íntegra. Foram excluídos da busca os textos fora do prazo 
estipulado, bem como os incompletos, monografias, teses e dissertações. Na base de 
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dados, a busca se deu por meio dos descritores: Acolhimento, Saúde da Família, 
Classificação de Risco e Protocolo de Manchester. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Embora tenha ocorrido uma grande expansão das equipes de saúde da família 
nos municípios brasileiros, o acesso dos usuários aos serviços dessas equipes não 
tem se dado de maneira eficiente. O que se tem visto são grandes números de 
pessoas procurando atendimento em prontos socorros, resultando na incapacidade 
das equipes de saúde da família em se tornarem a porta de entrada dos usuários nos 
sistemas de saúde (NASCIMENTO et al., 2011).  

Nesse sentido, a prática do acolhimento torna-se necessário, uma vez que tem 
como um dos seus objetivos organizar a porta de entrada dos usuários e viabilizar o 
primeiro acesso no atendimento humanizado em saúde, garantindo a satisfação do 
usuário. Também, vem de encontro com os princípios da acessibilidade, integralidade 
da assistência e longitudinalidade na APS (NASCIMENTO et al., 2011).  

Nascimento, et al (2011), discute que parte da população brasileira não busca 
o acesso regular a serviços de saúde e quando necessita exige  o recebimento de  
atenção imediata, muitas vezes não condizente com as suas necessidades. O 
acolhimento com classificação de risco deve, portanto, fazer parte das rotinas de 
trabalho das instituições de saúde.   

O acolhimento com a classificação de risco gera vários benefícios para os 
usuários, como diminuição da ansiedade, redução do tempo de espera, apoio 
emocional para o usuário e familiares em momentos de crise, entre outros. Para os 
profissionais de saúde, observa-se uma melhor relação com o usuário pela diminuição 
da pressão por atendimento não planejado, maior confiança no trabalho realizado e, 
em especial, a diminuição do estresse (TORRES; LÉLIS, 2010). 

Tal acolhimento é realizado por profissionais capacitados, a partir de protocolo 
clínico único, padronizando o atendimento em todos os níveis de atenção à saúde por 
meio do Protocolo de Manchester. Esse protocolo constitui-se em importante 
instrumento para a reorganização do serviço em saúde com eficiência e qualidade, 
conforme a Resolução SES/MG nº 2334 de 08 de junho de 2010 (MINAS GERAIS, 
2010). Dessa forma, o Protocolo de Manchester possibilita a identificação dos riscos e 
permite a classificação a partir de sinais e sintomas, e para cada um deles há um tipo 
de conduta a ser adotada. Classifica em 05 categorias de acordo com o grau de 
prioridade e essas são definidas por cores (MINAS GERAIS, 2010).  
 Diante do contexto exposto e da crescente necessidade de reorganização do 
atendimento primário, elaborou-se o seguinte projeto de intervenção (QUADRO 1) 
para que as Equipes de Saúde da Família se tornem referência primária no 
atendimento, garantindo a integralidade da assistência e a prestação de cuidados 
contínuos em saúde. 
 
CONCLUSÃO 

A Atenção Primária à Saúde é constituída por um conjunto de ações que 
proporcionam a promoção, a prevenção e reabilitação em saúde. Garante através de 
seus princípios norteadores que o atendimento a população seja realizado de maneira 
integral, além de permitir a resolução de problemas bem como a organização dos 
serviços de saúde e se responsabiliza pela qualidade do atendimento nos diversos 
pontos de atenção. 

Portanto, a ESF constitui a porta de entrada preferencial para o atendimento do 
usuário na rede de serviços de saúde. Torna-se então necessário no município a 
adoção do Plano de Intervenção para que as Equipes de Saúde da Família adotem o 
acolhimento com  a classificação de risco pelo Protocolo de Manchester em todas as 
unidades.    
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Nó crítico 

 
Objetivo 

 
Ação 

 
Responsável 

 
Prazo 

As ESF não 
constituem a 
porta de entrada 
preferencial para 
os usuários na 
rede de serviços 
de saúde. 
 

Tornar as equipes de 
ESF a porta 
preferencial para os 
usuários na rede de 
serviços de saúde. 

Facilitar o acesso dos 
usuários residentes no 
território de 
abrangência 
dimensionando a 
capacidade e 
garantindo o 
atendimento nas UBS. 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde, 
Coordenador da 
Atenção Básica, 
Equipes de Saúde 
da Família. 
 

 
1 ano 

Não há um 
processo de 
avaliação das 
necessidades dos 
usuários nas 
UBS, detectando 
os casos de risco 
e nem priorização 
do atendimento. 

Garantir atendimento 
priorizado segundo o 
grau de risco. 

Implantar processo de 
avaliação das 
necessidades dos 
usuários por meio da 
classificação de risco 
através do Protocolo 
de Manchester. 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde, 
Coordenador da 
Atenção Básica, 
Equipes de Saúde 
da Família. 

 
1 ano 

Não há 
padronização do 
atendimento nas 
UBS, este é 
realizado por 
demanda 
espontânea. 

Padronizar o 
atendimento da 
clientela, utilizando 
critérios de 
urgência/emergência
. 

Implantar classificação 
de risco através do 
Protocolo de 
Manchester. 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde, 
Coordenador da 
Atenção Básica, 
Equipes de Saúde 
da Família 

 
1 ano 

Não existe 
agendamento nas 
UBS, com a 
captação dos 
usuários por 
demanda 
programada, 

Garantir o 
agendamento dos 
usuários nas UBS 
segundo demanda 
programada de 
acordo com os ciclos 
de vida. 

Implantar a agenda 
programada nas UBS 
de acordo com as 
necessidades dos 
usuários, por ciclos de 
vida. 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde, 
Coordenador da 
Atenção Básica, 
Equipes de Saúde 
da Família. 

 
1 ano 
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segundo os ciclos 
de vida: infância, 
adolescência, 
adultos e idosos. 
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RESUMO 
Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter bibliográfico desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído por artigos científicos com buscas na base de dados Scientific Electronic Library 
Online (SciELO). Possui como objetivo analisar a importância da conscientização das mulheres, através 
de orientações educativas, durante o pré-natal, pelos profissionais de saúde sobre aleitamento materno, 
para atingir o sucesso da amamentação. A análise do conteúdo dos artigos possibilitou a identificação de 
duas temáticas: o conhecimento das mulheres sobre amamentação; as influências de orientações 
recebidas sobre o processo de amamentação. Verifica-se o impacto positivo desta iniciativa na saúde 
materna. No entanto, essa prática ainda se apresenta de forma reducionista. 
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno.Cuidado Pré-Natal. Pessoal de Saúde.  
 
INTRODUÇÃO: A amamentação é considerada a melhor forma de nutrição do 
recém-nascido. A Organização Mundial de saúde preconiza que essa prática deve ser 
iniciada na primeira meia hora após o nascimento, ainda na sala de parto, contribuindo 
para o estabelecimento do vínculo entre mãe e filho (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, 2009). No decorrer do 
século XX esta prática ficou seriamente prejudicada, devido à desvalorização da 
amamentação pelos próprios profissionais de saúde, pelas práticas inadequadas 
hospitalares no pré-natal, parto e puerpério e principalmente pela falta de orientações 
e informações corretas sobre a amamentação durante o pré-natal (DYKES, 2011). 
Assim considera-se de extrema importância que as orientações educativas referentes 
ao aleitamento materno devam ser iniciadas no pré-natal e reforçadas no parto e 
puerpério, buscando a conscientização e o protagonismo das mulheres e a 
concretização de um cuidado humanizado e protetor ao binômio mãe e filho 
(DEMITTO et al.,2010). As orientações fornecidas às mulheres para a lactação, 
durante o pré-natal, são fundamentais para a manutenção da amamentação, 
vivenciando-a forma positiva, evitando maiores complicações no puerpério (DEMITTO 
et al., 2010; MICHAELSEN, 2008). Assim o estudo tem como objetivo analisar a 
importância da conscientização das mulheres, através de orientações educativas, 
durante o pré-natal, pelos profissionais de saúde sobre aleitamento materno, para 
atingir o sucesso da amamentação. 
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter 
bibliográfico. A busca foi realizada empregando os seguintes descritores: Aleitamento 
Materno (BreastFeeding ); Cuidado Pré-Natal (Prenatal Care); Pessoal de Saúde 
(Health Personnel) no diretório Scientific Electronic Library Online (SciELO) 
respeitando os limites de publicação entre 2009 a 2014 no idiomas português, inglês e 
espanhol. Foram selecionados apenas os artigos gratuitamente disponíveis na integra. 
Estabeleceram-se como critérios de inclusão: artigos que envolviam aspectos 
relacionados com a temática, artigos de estudo de caso, caso controle, ensaios 
clínicos randomizados, revisão sistemática e/ou estudos de coorte. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Neste estudo foram analisados sete artigos na integra, no idioma 
português, dos anos de 2010 a 2014, com abordagens qualitativas e quantitativas. O 
quadro 1 apresenta os artigos selecionados com seus títulos, objetivos e principais 
resultados. Através da análise do conteúdo dos artigos considerando os aspectos mais 
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relevantes dos resultados possibilitou a identificação de duas temáticas. O 
conhecimento das mulheres sobre amamentação: Estudos relataram que grande 
parte das mulheres compreendia sobre a importância da amamentação e sobre o 
significado do Aleitamento Materno Exclusivo, no entanto, as opiniões quanto à 
temática divergiam supondo que elas não estavam recebendo orientações adequadas 
em relação à amamentação faz (SILVA et AL., 2014; SILVA et al., 2013; VILARINHO; 
NOGUEIRA; NAGAHAMA, 2012; ZUBARAN; FORESTI, 2013; MOURA et al.,2011; 
CARRASCOZA et al.; 2011; BRASILEIRO et al.; 2011).Verificou-se que as mulheres 
que vivenciaram dificuldades em amamentações passadas possuíam receio de repeti-
las, sendo um fator negativo para a amamentação. Isso pode ser minimizado, através 
de orientações, incentivos e acolhimento, dos ensinamentos de técnicas e de medidas 
profiláticas durante o pré-natal e, posteriormente, com suporte adequado 
principalmente no início da amamentação. Logo aquelas que participaram de grupos 
de apoio para orientações durante o pré-natal sobre aleitamento materno tendem a 
possuir menos dificuldades para essa prática (SILVA et AL., 2014; SILVA et al., 2013; 
VILARINHO; NOGUEIRA; NAGAHAMA, 2012; BRASILEIRO et al.; 2011). As 
influências de informações recebidas sobre o processo de amamentação: Alguns 
artigos afirmam que durante o pré-natal, as orientações sobre aleitamento materno 
realizadas pelos profissionais de saúde, sendo uma equipe multidisciplinar, amenizam 
as dúvidas, os medos e ampliam os conhecimentos das mulheres e suas famílias em 
relação à temática (SILVA et AL., 2014; SILVA et al., 2013; VILARINHO; NOGUEIRA; 
NAGAHAMA, 2012; ZUBARAN; FORESTI, 2013; MOURA et al.,2011; CARRASCOZA 
et al.; 2011; BRASILEIRO et al.; 2011).Também pode-se dizer conforme estudos, que 
a forma com que os profissionais de saúde abordam o aleitamento materno com as 
mulheres e familiares, contribui para o estímulo dessa prática quando é realizada de 
forma efetiva, envolvendo relações humanas através do envolvimento  vínculos, 
autonomização e gestão com estratégias de orientação de trabalho como 
acompanhamento do pré-natal, palestras, grupos de gestantes e a continuidade da 
assistência no período puerperal (SILVA et AL., 2014; SILVA et al., 2013; VILARINHO; 
NOGUEIRA; NAGAHAMA, 2012; ZUBARAN; FORESTI, 2013; MOURA et al.,2011; 
CARRASCOZA et al.; 2011; BRASILEIRO et al.; 2011). CONCLUSÕES: O presente 
estudo traz informações sobre a importância de ações educativas sobre o aleitamento 
materno na assistência pré-natal. Verifica-se o impacto positivo desta iniciativa na 
saúde materna. No entanto, essa prática ainda se apresenta de forma reducionista, 
com algumas dificuldades e resistência tanto dos profissionais de saúde quanto das 
mulheres, o que evidencia a necessidade da revisão destas práticas, a fim de 
contribuir para uma assistência acolhedora à mulher e seus familiares, no que tange 
ao aleitamento materno. 
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QUADROS 
 
Quadro 1 – Descrição dos artigos localizados na base de dados Scientific Electronic Library 
Online (SciELO). 

Título do Artigo Objetivos Principais Resultados 

1. Conhecimento de 
puérperas sobre 
amamentação 
exclusiva 

Identificar o conhecimento de 
puérperas sobre o aleitamento 
materno exclusivo. 

 

As informações recebidas tanto de 
profissionais  

influência sobre o aleitamento. 

2.Desenvolvimento e 
aplicação de um novo 
índice para avaliação 
do pré-natal. 

Desenvolver e aplicar um novo 
instrumento para avaliar o pré-
natal através do Programa de 
Humanização do Pré-Natal e do 
Nascimento. 

As categorias de classificação do 
Índice IPR/Pré-Natal mostraram-se 
consistentes para detectar as 
variáveis da não realização do 
aleitamento materno exclusivo. 

3. Avaliação da 
qualidade da atenção à 
saúde de 

adolescentes no pré-
natal e  puerpério.  

Avaliar a qualidade da atenção 
pré-natal e puerperal a 
adolescentes em instituição 
pública de saúde de Teresina, 
Piauí. 

75% tiveram as mamas examinadas e 
88,6% foram orientadas sobre 
aleitamento materno.  

4.Estudo da correlação 
entre aleitamento e 
estado de saúde 
materno. 

Examinar a relação entre 
eficácia do aleitamento e o 
estado de saúde em uma 
amostra de 88 mães na Região 
Sul do Brasil. 

Houve correlação significante entre os 
escores dos questionários de estado 
de saúde e da escala de eficácia do 
aleitamento. 

5. Lactação com 
amenorréia:experiência 
de enfermeiros e a 
promoção dessa opção  
contraceptiva. 

Identificar experiências 
pessoais de enfermeiros com 
aleitamento materno e com o 
método da Lactação com 
Amenorréia (LAM). 

66 entrevistados, (94,2%) tiveram 
experiência com aleitamento e destes 
61 (92,4%) realizaram Aleitamento 
Materno Exclusivo (AME), 5 (7,6%) 
AMMisto; 4 (5,8%) não amamentaram. 

6. Aleitamento materno 
em crianças até os seis 
meses de vida: 
percepção das mães. 

Caracterizar e analisar a 
percepção de mães, 
queamamentaram seus filhos 
até seis meses de vida. 

As mães se referiram com maior 
frequência a situações relacionadas 
àsua realização e satisfação pessoal. 

7. Impacto do incentivo 
ao aleitamento 

Investigar se programas de 
incentivo ao aleitamento 

Os resultados mostraram que houve 
diferença estatística nas taxas de 
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materno entre 
mulheres 
trabalhadoras formais.  

 

materno ajudam a prevenir o 
desmame precoce entre filhos 
de mães trabalhadoras. 

 

aleitamento materno exclusivo e de 
aleitamento materno misto entre os 
grupos estudados.  
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RESUMO 
O advento de um novo século traz à tona uma nova forma de interpretar os requisitos mínimos para a 
formação do profissional de saúde. Não cabe mais a este profissional ser apenas técnico, mas é preciso 
dar enfoque a outras habilidades, dentre elas, podem-se destacar os conteúdos humanísticos, que visam 
sobretudo, formar um profissional capacitado a atender as demandas de uma sociedade transformada 
pelo movimento pós-moderno. Assim, necessário de faz repensar a formação acadêmica do profissional 
de saúde e encontrar novas formas de aprendizado destes conteúdos humanísticos, relacionando sua 
própria história de vida, sua decisão para a entrada na Universidade e seus anseios e sonhos após sua 
formação acadêmica. O Projeto Colcha de Retalhos: histórias que se completam é uma forma criativa, 
lúdica e carregada de sentido de trabalhar com os alunos e futuros profissionais de saúde suas histórias 
de vida e a relação destas com a decisão pela sua futura profissão. 
 
Palavras-chave: saúde, ética, espiritualidade, colcha de retalhos, histórias de vida. 
 
INTRODUÇÃO 
 O século XXI é pautado por transformações singulares na forma de sentir, agir 
e interpretar a formação para a vida, inclusive a profissional. A maior delas pode-se 
dizer que é o retorno da dimensão espiritual da vida humana. Assim, a neutralidade 
científica é um discurso que se remete ao século XIX, ou seja, não há mais que se 
pensar numa ciência totalmente positiva, racional, sem envolvimento. Ainda nesta 
perspectiva fala-se em desenvolver a inteligência emocional, o desenvolver de uma 
afetividade adequada: nem o extremo da emoção, nem o extremo da apatia, mas sim, 
a busca por valores resgatados no início de um novo tempo como a alteridade, a 
compaixão a solidariedade, a resiliência.   
 A formação do profissional de saúde e no caso em questão do profissional 
médico, em muito ultrapassou apenas os conteúdos técnicos necessários para o 
aprendizado. Atualmente, há a necessidade que esta formação seja pautada em 
princípios bioéticos, na formação para a vida e na construção de um profissional 
completo que visualize não somente a doença, mas o doente, e que perceba seu 
paciente não mais como um meio, mas como um fim. 
 Neste sentido, a faculdade de Medicina da UNIFENAS – campus Alfenas inicia 
em 2011 um Eixo de humanidades em saúde. Este preocupado em tratar de assuntos 
humanísticos utilizando metodologias ativas e levando os alunos a uma profunda 
discussão sobre os dilemas que envolvem sua formação e seu trabalho futuro. Este 
eixo que caminha paralelamente ao eixo de formação técnico-científica e ao eixo de 
atenção à comunidade. São disciplinas pontuais, do 1º ao 8º períodos que exploram a 
formação crescente do aluno para a reflexão acerca dos dilemas e problemas 
enfrentados na profissão médica. De acordo com as DCNs no sentido de dar uma 
formação integral do aluno 
 A primeira disciplina do Eixo de Humanidades é chamada de Ética e 
espiritualidade. Esta disciplina foi pensada através das próprias discussões com os 
alunos já nos semestres finais da formação médica. Ela aborda dentre outros 
assuntos: O ser humano e as humanidades na saúde. O médico: ser que toca o corpo 
desnudo e adentra na intimidade das famílias. Medicina e visão de mundo. 
Comunicação como relação de ajuda na saúde. Subjetividade, alteridade e resiliência. 
Ética da responsabilidade. 
 Trata a disciplina de temas centrais a respeito da conduta do estudante de 
medicina frente aos desafios enfrentados nos cenários de prática, bem como o 
desenvolvimento de sua inteligência emocional através de uma metodologia ativa, 
onde o estudante é levado a refletir sobre a sua própria história e as razões que o 



483 

 

levaram a ser um profissional médico. Ressalta-se a prática da sensibilidade, onde o 
estudante é convidado a despir-se de conceitos predeterminados. As aulas são 
desenvolvidas de forma dinâmica e reflexiva. Um ponto de destaque é o Projeto 
Colcha de Retalhos onde sua reflexão se faz em dois momentos. O primeiro momento 
os alunos são levados a fazer um inventário de suas histórias de vida aonde relatam 
seus momentos marcantes desde a infância até as razões que os levaram a escolha 
da futura profissão. O segundo momento é através da confecção em tecido de 
desenhos ou símbolos que revelem seu modo de ver o mundo. Ao final esses retalhos 
são costurados e formam uma colcha de histórias que se completam. Ao final de sua 
formação a colcha completa é sorteada entre os alunos. Assim, levarão para sempre a 
recordação de sua turma, suas histórias e seus momentos vividos durante a 
faculdade.  
 
MATERIAL E MÉTODO 

O projeto Colcha de Retalhos se desenvolve durante um bimestre. É utilizado 
um filme de referência intitulado Colcha de Retalhos (How to make na American Quilt, 
1995) No qual a protagonista do filme passa por dilemas pessoais e muda-se para a 
casa de sua avó, onde estão várias amigas da família, que preparam uma elaborada 
colcha de retalhos como presente de casamento. Enquanto o trabalho é feito ela ouve 
o relato de paixões e envolvimentos, nem sempre moralmente aprováveis mas 
repletos de sentimentos, que estas mulheres tiveram. Neste meio tempo ela se sente 
atraída por um desconhecido, criando dúvidas no seu coração que precisam ser 
esclarecidas. 

A partir daí o Projeto continua com várias reflexões acerca da história de vida 
de cada um. Rememorando momentos da infância, relações familiares, dilemas da 
adolescência, dificuldades enfrentadas e a escolha pela futura profissão. 

Após os alunos são convidados escolher um desenho que represente o 
momento vivido e a confeccionar em tecido este desenho. Esta tarefa é realizada em 
casa, assim o aluno pode convidar outras pessoas a participar do momento. 

Na aula determinada os alunos trazem seus retalhos. Esta aula é realizada ao 
ar livre, com os alunos em círculo e é feita uma partilha desses desenhos com os 
demais colegas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 O projeto Colcha de retalhos demonstra grande aceitabilidade pelos alunos. 
Perpassam de momentos de muita alegria e também de muita emoção por poder 
compartilhar sua história de vida com os demais colegas. De modo geral a disciplina 
demonstrou aceitabilidade na comunidade acadêmica. No que tange a participação 
nas aulas 90% dos alunos obtiveram 100% de frequência e participaram ativamente 
das aulas. E em avaliação ao final da disciplina 85% dos alunos demonstraram 
satisfação com os temas abordados, 10% gostaram das aulas, mas sugeriram 
mudanças na sequência dos temas e 5% relatam que a disciplina não foi satisfatória.  
 
CONCLUSÃO 

A disciplina de Ética e Espiritualidade apresentou-se como um momento de 
busca pela harmonia entre conceitos humanísticos, espirituais e técnicos, que 
permeiam a prática médica. Também vale ressaltar que a escolha pelo primeiro 
semestre do curso foi acertada, pois o aluno começa a aprender conceitos básicos 
para sua futura profissão. Assim, a disciplina de Ética e Espiritualidade é a porta de 
entrada na formação de um profissional mais humano, mais reflexivo e sensibilizado. 

O Projeto Colcha de Retalhos apresentou-se como o momento ápice da 
disciplina no qual os alunos sentem-se animados na busca pela profissão e passam a 
entender seu universo de forma mais clara podendo assim entender-se também como 
pessoas, inseridas num contexto social e potencializando o sentido de humanidade, 
sobretudo para a formação médica.  
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RESUMO 
Objetivo: Avaliar a associação ente uso de drogas e o bullying em estudantes do 6° ao 9° ano do ensino 
fundamental de um município do sul de Minas Gerais. Método: Estudo transversal com 1192 adolescentes 
inseridos no 6° ao 9° ano. Foi utilizado para coleta de dados um instrumento de autopreenchimento 
contendo: informações sociodemográficas; Escala de Violência Escolar; Drug Use Screening Inventory. 
Resultados: Destacam-se as variáveis que apresentaram associações significativas com o uso de drogas: 
sexo feminino, escolas públicas, idade ≥ 14 anos, morar em casas alugadas, não ter vinculação religiosa, 
e frequentar festas uma vez por semana. O fato de ter usado drogas não influenciou significativamente a 
participação no fenômeno bullying tanto como ser vítima quanto ser autor. Conclusão: Apesar de não ter 
identificado associações entre o bullying e uso de drogas, as porcentagens dos dois fenômenos são 
consideradas elevadas, tornando-se necessário o desenvolvimento de ações preventivas no âmbito 
escolar. 
Palavras-chave: Bullying. Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias. Adolescente. 

 
INTRODUÇÃO 

A adolescência é uma fase destinada à busca e aos conflitos, na qual os jovens 
dão muita importância aos seus grupos, aos seus relacionamentos, entram em 
discordância interior, e também com a família e com os amigos, o que os tornam mais 
vulneráveis às situações externas, tais como consumo de drogas, delinquência e 
condutas sexuais de risco (JINEZ; SOUSA; PILLON, 2009). 

O bullying e o uso de drogas são, hoje, considerados problemas crescentes em 
todo o mundo, e interferem significativamente na vida dos adolescentes. Intervir sobre 
estes fenômenos é essencial para melhorar a qualidade de vida de tais indivíduos, 
devendo, por isso, constituir uma prioridade no âmbito da pesquisa e nas reflexões 
das famílias, da sociedade, bem como dos profissionais da saúde e da educação 
(FEDER, 2007; NANSEL et al., 2001;  YOUNG et al., 2002;). 

Estudos longitudinais recentes revelaram que os comportamentos de bullying 
na infância levaram à observação do uso de substância psicoativa no final da 
adolescência e inicio da idade adulta (KIM et al., 2011; NIEMELÄ et al., 2011) .  Diante 
do interesse por tal assunto, devido ao impacto social que provocam estudiosos 
desenvolveram pesquisas que avaliam o bullying e o uso de substâncias, mostrando 
que existe uma associação entre os fenômenos pesquisados, sendo que as vítimas 
são mais propensas ao uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas (CARLYLE; 
STEINMAN, 2007;  KALTIALA et al., 2000; NANSEL et al, 2004; NANSEL et al., 2001;  
THARP et al., 2009). Foi então que o estudo conduzido por Kuntsche e Gmel (2004) 
concluiu que adolescentes que faziam uso constante de bebidas alcoólicas foram 
frequentemente vítimas de bullying.    

Em face dessas considerações e ao número reduzido de pesquisas 
internacionais e, principalmente, nacionais que avaliem simultaneamente o uso de 
drogas e o bullying, optou-se por realizar este estudo com o objetivo de avaliar a 
associação ente uso de drogas e o bullying em estudantes do 6° ao 9° ano do ensino 
fundamental de um município do sul de Minas Gerais. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
Esse estudo é descritivo, de corte transversal, de cunho exploratório e de 

abordagem metodológica quantitativa. Teve como participantes 1.192 estudantes, 
matriculados no 6° ao 9° ano, de 13 instituições de ensino de um município do Sul de 
Minas Gerais, sendo 10 escolas públicas e três privadas, duas localizadas na zona 
rural e 11 na zona urbana do município. Esses participantes foram selecionados de 
maneira que a amostra fosse representativa da população total de estudantes de 6o ao 
9o ano do município em questão.  

Os participantes selecionados responderam a um questionário de caracterização 
da amostra com dez itens, que abordam: dados sócio demográficos, crença religiosa, 
participação de festas e “baladas” e qualidade do relacionamento familiar. Um 
segundo instrumento denominado Drug Use Screening Inventory (DUSI R) foi utilizado 
para avaliar o uso de drogas (DEMICHELI; FORMIGONI, 2002). Para avaliar o bullying 
utilizou-se a Escala de Violência Escolar-Versão Estudantes EVE proposta por Stelko-
Pereira, Willians e De Freitas (2010). 

Apenas iniciou-se a coleta de dados após aprovação do projeto de estudo pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (protocolo n°164.696) e 
autorização da direção das instituições envolvidas no estudo e da Secretaria de 
Educação do município. Somente participaram do estudo os alunos que tivessem 
concordado em responder aos instrumentos e assinado o Termo de Assentimento, 
bem como cujos pais tivessem assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
A coleta de dados ocorreu no período de agosto a novembro do ano de 2013. 

Os questionários foram aplicados coletivamente pela primeira autora deste 
artigo em sala de aula de acordo com ano, dias e horários agendados previamente, 
sempre no primeiro período de cada turno letivo de forma a contornar a situação de 
alunos cansados e pouco atentos. Foi utilizada a planilha do MS-Excell para 
elaboração do banco de dados com dupla digitação e posteriormente o Software 
Statistical Packcage for Social Science (SPSS) versão 20.0 para análise estatística 
descritiva e inferencial dos dados. Foi utilizado o teste Qui-quadrado de Pearson para 
verificar a relação entre variáveis e o nível de significância empregado foi de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com relação ao uso de drogas observa-se que a droga mais consumida foi o 

álcool (284, 23,8%), seguido pelo tabaco (58, 4,9%), maconha (53, 4,4%), inalantes 
(45, 3,8%) e cocaína/crack (29, 2,4%). Com relação a droga lícita mais utilizada a 
problemática associada ao consumo de álcool em idade precoce tem sido assinalada 
nos últimos anos por meio de estudos realizados sobre os comportamentos de saúde 
e os estilos de vida dos adolescentes (MACARTHUR, 2012). O uso do álcool na 
adolescência é um fator de exposição para problemas de saúde na idade adulta, além 
de aumentar significativamente o risco de o indivíduo se tornar um consumidor em 
excesso ao longo da vida (SILVA; HORTA, 2007). Sabe-se que existe uma tendência 
para os indivíduos iniciarem as primeiras experiências de consumo de bebidas 
alcoólicas na adolescência, dada a sua acessibilidade e permissividade social, sendo, 
portanto difícil o adolescente chegar à idade adulta sem ter experimentado bebidas 
alcoólicas (BARROSO et al., 2013). 

No tocante às drogas mais utilizadas, a maconha também compõe o cenário de 
droga ilícita mais consumida, Segundo Pavani, Silva e Moraes (2009), a maconha é a 
droga ilícita mais utilizada entre os adolescentes, o que se deve à sua aura de droga 
relativamente inocente, ou droga fraca, de baixo risco, e dotada até mesmo de 
poderes medicinais.   
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Os índices de autoria (18,5%) e vitimização (21,6%) do bullying foram 
consideráveis. A necessidade de se estudar tal aspecto violento dentro da escola é 
reforçada na medida que a contínua exposição ao bullying está vinculada aos seus 
mais variados tipos, e tal processo pode acarretar às vítimas problemas 
comportamentais e emocionais, destacando-se o estresse, a diminuição ou perda da 
autoestima, a ansiedade e depressão, o baixo rendimento escolar e até mesmo, em 
casos mais severos, o suicídio (BOYNTON et al. , 2008) . 
         Neste estudo fato de ter usado drogas não influenciou significativamente a 
participação no fenômeno bullying tanto como ser vítima (p = 0,129), quanto ser  autor 
(p = 0,133). No que tange ao objetivo dessa pesquisa nota-se que várias são as 
investigações internacionais que relacionam o fenômeno violento com o uso de 
drogas, sejam como vítimas ou como autores (KIM et al., 2011; NIEMELÄ et al., 2011; 
THARP et al., 2009). 
 
CONCLUSÃO  

Os Apesar de não ter identificado associações entre o bullying e uso de drogas, 
as porcentagens dos dois fenômenos são consideradas elevadas. Assim, torna-se 
necessário o desenvolvimento de ações preventivas e de promoção de saúde no 
âmbito escolar, que venha contribuir para o rompimento do paradigma de que a 
violência em adolescentes é algo banal e esperado. 
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Resumo 
 
Trata-se de uma pesquisa de geoepidemiologia das doenças diarreicas agudas de um município ao sul de 
Minas Gerais, no período de 2011 a 2012. Estudo ecológico que utilizou a malha digital dos setores 
censitários e o banco de dados do Sistema de Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas do 
município.  Realizou-se a distribuição espacial dos casos e calculou-se taxa de incidência da doença por 
setor censitário. Foi realizada correlação espacial das taxas de incidência por meio do Terraview 4.2.2 e 
calculado o Índice Local de Associação Espacial. Os resultados mostram que a distribuição espacial das 
doenças diarreicas agudas no município não é uniforme. No período do estudo foram identificados cinco 
setores censitários correlacionados significativamente (P<0,05).  Conclui-se que há necessidade de 
formular estratégias de controle de ocorrência dessa doença pelo gestor municipal de saúde, na 
perspectiva de implantar ações em regiões prioritárias, a fim de evitar gastos públicos em locais 
desnecessários.  
Palavras-chave: Diarreia. Distribuição espacial. Análise espacial.   
 
 
Introdução 

 
 
A diarreia é uma sintomatologia presente em diversas patologias infecciosas e 

estabelece estreita relação com fatores alimentares, sanitários, higiênicos, ambientais 
e socioeconômicos. Estudos relatam que as doenças diarreicas agudas (DDA) em 
menores de cinco anos são uma das cinco patologias mais prevalentes no Brasil e a 
segunda maior causa de mortes em países em desenvolvimento (SILVA, 2011).  

As DDA são consideradas agravos evitáveis, sendo responsáveis por 4,3% dos 
anos de vida perdidos no mundo e 88% de suas causas estão relacionadas aos 
aspectos socioambientais, condições econômicas, qualidade do saneamento básico, 
infraestrutura em moradia, higiene ambiental, densidade populacional e escolaridade 
(MOUTINHO; CARMO, 2011; SILVA, 2011).   

Nos países desenvolvidos, como Estados Unidos da América e Canadá, a  
prevalência  de  DDA  é  bem  menor  que  nos  países em desenvolvimento,  como  a 
maioria  dos  países  da  América  Latina,  a  exemplo  do  Brasil.  Acredita-se que o 
perfil socioeconômico e ambiental esteja diretamente ligado à ocorrência dessa 
doença (COSTA, 2011).  

Com o processo de transição epidemiológica, que mostra a redução da carga 
de  doenças parasitárias  e  infecciosas,  muitos  municípios  ainda apresentam um 
índice considerável de DDA, o que permite uma investigação dos casos. 

Atualmente, investe-se em ferramentas de investigação, que são úteis para o 
planejamento, o monitoramento e a avaliação de eventos em saúde, como os 
Sistemas de Informações Geográficas (SIG), que são técnicas de geoprocessamento. 
Os SIG são sistemas computacionais que analisam fatos e fenômenos ocorridos num 
determinado  espaço geográfico. Esses sistemas possuem a capacidade de agrupar, 
estruturar e integrar grande quantidade de dados espaciais (NASCIMENTO, 2012).  
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A tecnologia de geoprocessamento possibilita uma análise espacial, que vai 
além de uma estatística matemática, considerando o espaço geográfico como um 
indicador de análise (BARCELOS, 2008). Essa análise permite englobar casos a fim 
de avaliar e identificar aglomerados espaciais, conhecidos como cluster.  Na área da 
estatística espacial, qualquer agregado de eventos que não seja meramente casual é 
um cluster (SOUZA, 2008).  

A estatística espacial estuda métodos científicos para a coleta, a descrição e a 
análise de dados. A aplicação das técnicas de estatística espacial está presente em 
diversas áreas de conhecimento, como a epidemiologia (LOURENÇO, 2011).  

Diante disso, foi realizado um estudo com o objetivo de levantar e analisar a 
distribuição espacial das incidências de doenças diarreicas e sua autocorrelação 
espacial em um município ao sul de Minas Gerais, no período de 2011 e 2012.   

 
 

Material e Métodos 
 

 
Trata-se de um estudo quantitativo, ecológico, do tipo transversal (PEREIRA, 

2008). Os dados utilizados foram obtidos por meio de fonte secundária, do banco de 
dados do Sistema de Monitoramento de Doenças Diarreicas Agudas, do Setor de 
Vigilância Epidemiológica de Alfenas-MG, no período de 2011 a 2012.  Os dados de 
notificação que representavam o endereçamento de zona rural foram excluídos do 
banco de dados por não possuírem dados para georreferenciamento. A malha digital 
do município foi fornecida pela Vigilância Epidemiológica do Município. Já as malhas 
digitais dos setores censitários municipais e bairros foram obtidos no site do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  Utilizou-se o Programa Terraview 
4.2.2 para a construção e a análise do banco de dados para estimativa da taxa de 
incidência bruta e o Índice de Moran Local –LISA, para avaliar a autocorrelação 
espacial das taxas de incidência. A avaliação da taxa de incidência setorial foi 
analisada em mapas temáticos por ano e, posteriormente, utilizou-se a função de 
autocorrelação espacial para análise de dependência espacial entre as taxas de 
incidências. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Alfenas, sob o protocolo de nº 52144/2012. 

 
 

Resultados e Discussão 
 
 
Os bairros Pinheirinho, residenciais Novo Horizonte e Vale Verde, Centro, Jd. 

Primavera, Cruz Preta, Jd. São Lucas e Alto Aeroporto e o centro da cidade 
mostraram altas taxas de incidência por estarem circundadas por unidades também 
com altas incidências, o que representa áreas de concordância. A identificação das 
áreas de concordância é de extrema importância para a determinação das regiões 
prioritárias para o controle da DDA, ou seja, aqueles que apresentam alta incidência e 
são vizinhos na mesma situação epidemiológica.  

A partir da análise de correlação espacial local e nível de significância 
procedeu-se à combinação dos resultados para a construção do Moran Map, 
considerando o nível de significância de 95%. 

Dessa forma, podem ser destacados os setores censitários significativos 
quanto ao índice de correlação espacial e assim diferenciá-los em agrupamentos de 
alta ou baixa prioridade, para investimentos de recursos de saúde. Em 2011, os 
bairros com correlação espacial significativa para áreas de concordâncias de altas 
taxas de incidências foram os setores censitários da divisa dos bairros Aparecida e 
Vila Godoy e oeste do bairro Aparecida (P<0,05). Em 2012, essas áreas foram o leste 
do Pinheirinho e o Alto do Aeroporto, que envolvem toda região leste do município.   
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A correlação espacial significativa em áreas de concordâncias de baixas taxas 
de incidência foi a região central da Vila São Vicente, para ambos os anos, e o norte 
do Campinho, em 2011 (P<0,05).  

Comparando-se o período de estudo, as áreas de prioridades não foram as 
mesmas nos dois anos. E as áreas de transição, como o sul do bairro Recreio Vale do 
Sol, centro do bairro da Vila São Vicente e Jardim Panorama permaneceram com nível 
de significância (P<0,05).   

 
Conclusão 
 
 
Para a identificação das áreas prioritárias de controle e monitoramento das 

doenças diarreicas agudas não se recomenda promover ações de saúde apenas 
baseadas nas taxas de incidência bruta. Deve ser considerado o ambiente geográfico 
das doenças diarreicas, utilizando-se da distribuição e estatística espacial para a 
identificação das áreas prioritárias. Evitando-se, assim, gastos públicos, em locais 
desnecessários, pelos por gestores de saúde.  
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INTRODUÇÃO: A simulação realística é uma estratégia que propicia aos enfermeiros 
condições para a aquisição e desenvolvimento de diversas competências, sendo 
importante para sua formação, pois permite que o profissional faça parte de um 
ambiente de estudo realista e, assim, possa agir repetidas vezes. Este exercício faz com 
que o mesmo identifique seus erros e acertos, moldando e embasando seus saberes. 
OBJETIVO: descrever a experiência de profissionais que participaram de uma 
simulação realística em uma Universidade do Estado de São Paulo.  
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência. Os profissionais eram 
divididos em grupos e os mesmos participavam de cenários de simulações. A simulação 
tratava-se de uma paciente internada na clínica médica, com o diagnóstico de diabetes 
mellitus descompensado. Durante o atendimento e os cuidados prestados pela equipe de 
enfermagem, o filho da paciente encontrava-se ansioso, agressivo e questionando 
constantemente a equipe, sobre o estado geral de sua mãe. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES: A partir da experiência simulada foi possível perceber que, a princípio, 
manifestávamos ansiedade em face às cenas simuladas, mas com o decorrer do cenário 
foi necessário desenvolver a comunicação, o trabalho em equipe e habilidades técnicas. 
Ao final da simulação foi realizado o debriefing, o qual oportunizou a sedimentação do 
conhecimento adquirido, pois refletimos sobre o que tínhamos feito. As situações 
simuladas contribuem para o processo de formação do enfermeiro e de toda a equipe, 
pois, além de tornar o processo de capacitação motivador, interativo e eficiente, 
favorece a aquisição de competências necessárias ao processo de cuidado em situações 
diversas e próximas ao contexto real. A expectativa é que, a partir das experiências de 
simulação, haja uma redução de erros, aumente a segurança dos profissionais e permita 
um maior aprendizado.  
 
Palavras-chaves: Simulação, Educação continuada, Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: Os docentes do século XXI têm percebido a importância de 
promoverem estratégias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem dos futuros 
profissionais. Nesse sentido, a reestruturação da educação torna-se urgente, uma vez que 
apenas a transmissão de conhecimentos não garante a formação de indivíduos capazes 
de modificarem o cenário atual e apresentarem novos resultados, visto que seja 
indispensável que eles sejam competentes. OBJETIVO: Identificar as vantagens e os 
desafios da estratégia de ensino Aprendizagem baseada em problemas (ABP). 
MATERIAL E MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, de revisão integrativa 
com abordagem qualitativa, realizada no mês de janeiro de 2015, por meio das bases de 
dados PubMed, Medline, Lilacs e do banco de dados Scielo. A questão norteadora que 
impulsionou a busca foi: Quais as vantagens e os desafios da utilização da metodologia 
participativa Aprendizagem baseada em problemas (ABP), na graduação de 
enfermagem? A busca foi realizada utilizando os descritores controlados: 
“Enfermagem/Nursing”, “Aprendizagem baseada em problemas/Problem-Based 
Learning” e “Ensino/Teaching”. Desta forma, foi possível localizar 88 artigos 
científicos. Foram incluídos no estudo artigos disponíveis na integra nos idiomas em 
inglês, espanhol e português, que tivessem sido publicados no período de 2004 a 2014 e 
que estivem dentro da temática estudada. A análise dos artigos encontrados foi realizada 
por meio de leitura exaustiva, crítica e qualitativa, permitindo alcançar os resultados e 
responder a questão norteadora. RESULTADOS: Foram encontrados inicialmente 88 
artigos, finalizando, assim, com seis publicações. Dessa forma, foi possível verificar 
que a Aprendizagem baseada em problemas é um método de ensino-aprendizagem 
fundamentado na aprendizagem baseada em problemas. Nessa estratégia o ensino-
aprendizagem focaliza conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A aprendizagem 
é centrada no estudante, no aprender a aprender, na integração dos conteúdos, ou seja, 
tem seu foco na interdisciplinaridade. Por meio da mesma o processo de ensino-
aprendizagem ocorre de maneira contextualizada, e situações passíveis de serem reais, 
assim, o aluno constrói o conhecimento crítico, necessário à resolução da situação 
proposta, integrando conhecimentos prévios às informações novas adquiridas durante a 
prática. Destaca-se, como contribuição no uso desse método o fato de auxiliar no 
estabelecimento do raciocínio clínico e julgamento diagnóstico de discentes de 
graduação em enfermagem. Contudo, seu objetivo não é apenas solucionar o problema, 
e sim propor uma forma colaborativa, integrada e estruturada de se conceber o 
conhecimento, “aprender a aprender”. O problema proposto é apenas o impulso que 
instigará a produção do saber, levando os alunos a discutir, organizar ideias, perguntar, 
estabelecer prioridades, formular e expor conhecimentos, além de permitir sua 
autoavaliação. Dessa forma, torna-se um desafio para as escolas formadoras de 
profissionais enfermeiros, e dos docentes prepará-los com conhecimentos, habilidades e 
atitudes suficientes para que atuem de forma qualificada e segura juntamente com o 
indivíduo. Assim, essa necessidade de modificação no processo de ensino-
aprendizagem dos futuros profissionais da saúde trouxe desafios, ao romper com as 
estruturas sedimentadas do ensino tradicional e presencial, trazendo a construção do 
aprendizado pelo aluno de forma independente, com a mediação do professor. 
CONCLUSÃO: Para as instituições de ensino superiores, que se preocupam e desejam 
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qualidade no ensino, qualificação de seus docentes e que buscam excelência na 
formação de seus estudantes, torna-se indispensável o investimento em metodologias 
participativas, a fim de manter uma elevada qualidade na formação dos mesmos. Dessa 
forma, a metodologia da aprendizagem baseada em problemas deve ser utilizada durante 
toda a formação dos discentes, garantindo, assim, um preparo adequado e eficiente aos 
alunos, para agregar valores ao processo de ensino-aprendizagem desses futuros 
profissionais. Porém, é importante destacar que mesmo com o uso de novas 
metodologias de ensino e com o papel ativo do discente, o professor deve assumir a 
função de transmissor de conhecimentos e de facilitador da aprendizagem, construindo, 
dessa forma, um processo de interação entre ambos, a fim de promover os 
conhecimentos e habilidades necessárias. 

Descritores: Enfermagem, Aprendizagem baseada em problemas, Ensino. 
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Resumo 

A bactéria Ehrlichia chaffeensis é causadora da doença Erliquiose Monocítica Humana. Essa bactéria inibe o 
processo de fusão dos lisossomos com os fagossomos, impedindo a ação de enzimas digestivas. Proteínas 
secretadas no interior da célula hospedeira, denominadas de proteínas efetoras, são mediadoras desse bloqueio e 
de outros processos celulares. Utilizou-se ferramentas de bioinformática para identificar proteínas com potencial 
para serem efetoras da bactéria Ehrlichia chaffeensis. Analisou-se treze características. A listagem final apresentou 
vinte e duas proteínas alvos para testes laboratoriais visando desenvolvimento de fármacos.  

Palavras-chave: bioinformática, proteoma, efetoras 

Introdução 

A bactéria Ehrlichia chaffeensis se reproduz no interior de vacúolos das células 
hematopoiéticas, como macrófagos e monócitos (RIKIHISA, 2010). Ela é causadora da 
Erliquiose Monocítica Humana (EMH), doença fatal se não diagnosticada e tratada de forma 
correta. É transmitida por carrapatos de várias espécies do gênero Amblyomma (CALIC et al., 
2004). Esses microrganismos invadem a célula, por fagocitose, e alojam-se em vacúolos. Os 
lisossomos carregam enzimas digestivas capazes de destruírem os microrganismos, porém, 
essa bactéria secreta proteínas efetoras que impedem o processo de fusão dos lisossomos 
com os vacúolos. A análise bioquímica e celular do ciclo de vida da Ehrlichia chaffeensis 
demonstrou que ela consegue inibir na célula hospedeira esse processo de fusão (ZHANG et 
al., 2007). Os primeiros sintomas da EMH ocorrem de uma a duas semanas após a mordida do 
carrapato infectado. Os sintomas iniciais assemelham-se ao da gripe. Pode causar febre, mal-
estar, dor nas articulações e nos músculos. O infectado pode ter problemas digestivos, dor 
abdominal e vômitos. Quando afeta o sistema imunológico pode causar outras infecções 
oportunas, pois a bactéria se multiplica por todo o corpo causando sintomas graves como 
insuficiência renal, convulsões, trombocitopenia e leucopenia. A EMH já é uma preocupação 
na América e na Europa. O tratamento é feito com antibióticos. (CALIC et al., 2004; COSTA et 
al., 2006). As proteínas efetoras são as proteínas de interação que as bactérias secretam no 
interior celular do hospedeiro ou no espaço extracelular e que são capazes de alterar as 
funções celulares. No citoplasma, elas inibem a fusão dos lisossomos com os fagossomos. No 
núcleo, elas podem inibir a apoptose (ALVAREZ-MARTINEZ; CHRISTIE, 2009). Atualmente, são 
conhecidas várias proteínas efetoras, identificadas experimentalmente ou por bioinformática. 
A identificação das proteínas efetoras é uma maneira para se estudar a patogenicidade 
bacteriana e identificar alvos para o desenvolvimento de drogas antibacterianas.  (LOWER; 
SCHNEIDER, 2009). O objetivo deste trabalho é identificar as proteínas com potencial para 
serem efetoras secretadas pela bactéria Ehrlichia chaffeensis utilizando recursos 
computacionais.  

Material e Métodos 
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Primeiramente, identificou-se treze características de proteínas efetoras capazes de 
serem analisadas computacionalmente. Adquiriu-se o proteoma da bactéria Ehrlichia 
chaffeensis no endereço ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/Bacteria/. A seguir, partiu-se para 
as análises das características levantadas. Elas foram separadas em características 
eliminatórias e classificatórias. As características eliminatórias possuem a função de definir um 
escopo de proteínas que obedeçam aos critérios estabelecidos. As características e os critérios 
foram baseados em resultados encontrados em artigos científicos sobre proteínas efetoras já 
identificadas. A Tabela 1 mostra as características eliminatórias, a descrição sobre cada 
característica e a ferramenta de bioinformática utilizada para a análise. Após a análise 
eliminatória, restaram vinte e duas proteínas. Nesse escopo, outras características foram 
analisadas. A Tabela 2 mostra as características classificatórias, a descrição sobre os critérios e 
a ferramenta utilizada para a análise.  

Resultados e Discussão 

As proteínas que apresentaram potencial para serem efetoras foram: 88657578, 
88658092, 88657577, 88658043, 88657566, 88658025, 88658185, 88658350, 88658327, 
88657757, 88657565, 88657907, 88657742, 88657986, 88657983, 88658334, 88658458, 
88658118, 88657663, 88658459, 88657685 e 88657948. Destaque para as proteínas 
hipotéticas:  88657757, 88657565, 88657907, 88657983 e 88658334. Essas atenderam várias 
características classificatórias. 

Os trabalhos correlatos analisaram características semelhantes. O artigo da Coxiella 
burnetii (VOTH et al., 2009) apresentou testes de presença de anquirina. Neste trabalho 
também analisamos presença de anquirinas. O artigo da Anaplasma marginale (LOCKWOOD et 
al., 2011) apresentou oito características que também foram analisadas.  O artigo da Legionella 
pneumophila (BURSTEIN et al., 2009) apresentou sete características, analisou-se três dessas. 
O artigo de Meyer et al. (2013) apresentou treze características, analisou-se onze.  

Conclusão 

Ferramentas de bioinformática possibilitaram analisar informações genéticas da 
bactéria  Ehrlichia chaffeensis. As características analisadas permitiram apresentar um escopo 
de possíveis proteínas efetoras que poderão ser alvos para desenvolvimento de fármacos 
contra a EMH.  
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Tabela 2 – Características para análise classificatória 
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Resumo  
Esta revisão por levantamento bibliográfico anseia suscitar uma crítica quanto ao 
atendimento mais eficaz e humano para o tratamento dos dependentes químicos a 
partir da legislação vigente e estimular a reabilitação do usuário através de sua 
reinserção no meio social. O paciente com transtorno mental severo que necessita de 
hospitalização precisa de subsídios distintos para o controle de seu tratamento. Trata-
se de uma revisão sistemática da literatura, de caráter descritivo e exploratório, 
buscando os seguintes descritores:dependência,humanização,transtornos. Foi 
realizada a busca nas bases de dados da BVS(Biblioteca Virtual de Saúde). Durante a 
análise dos artigos, pode-se observar de maneira significativa quanto a necessidade 
de encarar a questão da dependência química como uma realidade diferenciada e que 
necessita de acompanhamento. 

Palavras-chave: Dependência; Humanização; Transtornos. 

Introdução 
 A doença mental é tão antiga quanto à raça humana, mas nem sempre foi 
compreendida e tratada de forma científica. “O comportamento estranho do 
doente levava outras pessoas a sentirem medo deste, considerado como 
loucos” (SCHWIDERSKI, 2012). 

O movimento pela reforma psiquiátrica cumpre um importante papel nas 
transformações ocorridas na assistência prestada à pessoa mentalmente doente 
(STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008). 

Em 6 de abril de 2001 foi sancionada a lei nº 10.216 , que dispõe sobre 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais sem qualquer 
forma de discriminação quanto a raça, cor, sexo, orientação sexual, religião; entre 
outros redirecionando o modelo assistencial em saúde mental e definindo os tipos de 
internação psiquiátrica: voluntária, involuntária e compulsória (ROCHA, 2012). 
A lei não se refere diretamente à extinção dos manicômios, no entanto, garante no 
parágrafo único do artigo 2º que é direito da pessoa portadora de transtorno mental; 
ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental, e, no artigo 
4º, que o tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer 
assistência integral à pessoa portadora de transtorno mental, acrescentando que a 
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internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando o recurso 
extra- hospitalar se mostrarem insuficientes (BRASIL, 2004). 

A rede extra-hospitalar é formada pelos CAPS (Centro de Apoio Psicossocial), 
Hospitais- dia, vagas em hospitais gerais, ambulatórios de saúde mental, pela ESF 
(Estratégia de Saúde da Família) através do NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da 
Família). A redução dos leitos deve ser acompanhada de investimentos na rede extra- 
hospitalar (BRASIL, 2011). 

Segundo Pratta e Santos (2009) no que diz respeito ao tratamento dos 
usuários de drogas, é necessário ressaltar que o mesmo tinha por base, no final do 
século XIX e primeira metade do século XX, o modelo biomédico, estando diretamente 
ligado à assistência psiquiátrica. Os indivíduos que apresentassem problemas com 
álcool ou outras drogas eram encaminhados para instituições psiquiátricas com a 
finalidade primordial de retirá-los do convívio social e promover o abandono do uso, 
utilizando, para tanto, as mesmas técnicas empregadas com outros internos. 

Como estratégia para atendimento aos usuários de álcool e outras drogas foi 
estabelecido pela Portaria nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011 a Política Nacional a 
Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, publicada em 2003, sendo que 
as recomendações do relatório final da IV Conferência Nacional de Saúde Mental 
Intersetorial, realizada em 2010, considera a necessidade de que o SUS ofereça uma 
rede de serviços de saúde mental integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos 
de atenção para atender as pessoas com demandas decorrentes do consumo de 
álcool, crack e outras drogas, e a necessidade de ampliar e diversificar os serviços do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para a atenção ás pessoas com necessidades 
decorrentes do consumo de álcool, crack e outras drogas e suas famílias (BRASIL, 
2011). 

A promoção de estratégias e ações de redução de danos, voltadas para a 
saúde pública e direitos humanos, deve ser realizada de forma articulada inter e intra- 
setorial, visando à redução dos riscos, das consequências adversas e dos danos 
associados ao uso de álcool e outras drogas para a pessoa, a família e a sociedade 
(BRASIL, 2011). 

A necessidade de encarar a questão da dependência química como uma 
realidade diferenciada e que necessita de acompanhamento – não sendo, portanto, 
uma questão apenas de moral ou de caráter do indivíduo, traz à tona a importância de 
se discutir ações de promoção e de prevenção ao uso de drogas, com a finalidade de 
reduzir esse fenômeno em nossa realidade (PRATTA; SANTOS, 2009). 
Não existe uma fórmula pronta para o cuidado. São processos, caminhos múltiplos 
como a diversidade, a complexidade social e cultural que atravessam as relações 
humanas. (BRASIL, 2004). 
  Assim, o presente estudo tem como objetivo demonstrar propostas que 
confirme que sujeitos com sofrimento mental devem ser tratados separadamente de 
pacientes dependentes químicos. Para que o tratamento obtenha maior êxito e seja 
mais eficaz. 
 
MATERIAL E MÉTODO 
  
 Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, de caráter descritivo e 
exploratório. O levantamento das publicações foi realizado no mês de setembro 
a outubro de 2013, deu-se por consulta às bases de dados indexadas, a saber: 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os descritores utilizados 
foram:dependência;humanização e transtornos.  
 Para a coleta de dados, utilizou-se um instrumento para garantir a 
transcrição dos dados levantados, com o objetivo de garantir o 
desenvolvimento da revisão com rigor metodológico.  
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

Através da leitura na integra dos artigos desta revisão, por similaridade 
de conteúdos, agruparam-se estes em duas temáticas, a saber: reabilitação do 
dependente químico e desvinculação das internações para dependência 
química no cenário do sujeito com sofrimento mental. Durante a análise dos 
artigos, pode-se observar de maneira significativa o que vem ocorrendo nos 
serviços de saúde mental, principalmente no âmbito de álcool, crack e outras 
drogas quanto à assistência ao usuário dependente onde está vinculada à 
assistência psiquiátrica, traz consigo a questão da violação dos direitos 
humanos, além do problema da má qualidade dos serviços prestados aos 
usuários, pois tem como base o modelo hospitalocêntrico. 
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Resumo 
O rendimento escolar da criança está diretamente relacionado com sua alimentação e nutrição. A pesquisa teve como 
objetivo avaliar o consumo calórico e de macronutrientes de escolares de uma escola rural da cidade de Alfenas, MG. Este 
estudo de abordagem quantitativa, analisou 25 escolares da rede pública de 8 à 10 anos de idade, coletando dados 
socioeconômicos e alimentares, através de um questionário e de um recordatório de 24h. Observou-se que o consumo de 
energia, carboidratos e lipídeos não atende as recomendações para a faixa etária. Conclui-se que projetos de intervenção 
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voltados a alimentação escolar devem ser incentivados para atender as necessidades da criança nessa faixa etária e se 
prevenir a obesidade e doenças  correlacionadas. 

Palavras-chave: alimentação escolar, consumo alimentar, escolares 

 
Introdução 

 
O rendimento escolar da criança está diretamente relacionado com a alimentação. Na fase 

escolar ocorre um aumento na ingestão alimentar, caracterizado pela formação de hábitos 
alimentares que devem ser mais diversificados. Neste período as crianças apresentam necessidades 
nutricionais mais elevadas, bem como maior interesse pelos alimentos. (BRASIL, 2006). 

A idade escolar é considerada dos 7 aos 10 anos e caracteriza-se como um período de 
crescimento com altas exigências nutricionais. A alimentação nessa idade destaca-se como um dos 
fatores ambientais mais importantes, relacionados ao crescimento e desenvolvimento infantil. Para 
que a criança tenha um crescimento e desenvolvimento normal e uma boa saúde, é necessário que 
desde a infância ela tenha uma nutrição adequada, portanto, uma alimentação adequada e 
equilibrada (BRASIL, 2006; FAGIOLI, 2006). 

Tendo em vista a importância da alimentação para um adequado 
crescimento e desenvolvimento dos escolares, justifica-se um trabalho que tem 
como objetivo avaliar o consumo calórico e de macronutrientes de escolares de 
uma escola rural da cidade de Alfenas, MG. 
 
Material e Métodos 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, realizado com 25 crianças de 8 à 
10 anos do período matutino de uma escola rural da cidade de Alfenas, MG. Antes de seu 
início, este trabalho foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade José 
do Rosário Vellano, sob protocolo 888.145 

 Os dados foram obtidos através de um questionário específico auto aplicável, sendo 
avaliados dados sociodemográficos, com questões sobre idade, sexo e classificação socioeconômica 
de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil (IBGE, 2015). Também foram 
questionados acerca da alimentação utilizando-se um Recordatório de 24 horas. Os dados obtidos 
foram organizados em um banco de dados utilizando-se a técnica da dupla verificação. Os dados 
foram processados e analisados de forma descritiva (valores médios e desvios-padrão).  

 

Resultados e Discussão 

Foram avaliadas 25 crianças com idade média de 9,20 anos (DP: ± 0,8 anos) de uma escola 
rural da cidade de Alfenas, MG, sendo que 60% (n=15) eram do sexo feminino e 48% (n=12) tinham 
10 anos. Todas as informações sociodemográficas da população em estudo encontram-se na Tabela 
1.  

A partir da avaliação dos recordatórios de 24h, pode-se calcular a média e o desvio-padrão 
do consumo calórico e de macronutrientes. Quanto ao consumo calórico observou-se o consumo 
médio de 1962,8 Kcal/dia (DP: ± 627,6Kcal/dia). Este valor médio está adequado de acordo com as 
recomendações para a faixa etária estudada, segundo as DRIs do Institute of Medicine (2002). Ainda 
de acordo com o consumo de calorias diário, como é demonstrado na Tabela 2, pode-se perceber 
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que somente 20% das crianças têm um consumo dentro da faixa de adequação, o restante (80%) 
encontra-se consumindo poucas ou muitas calorias para sua idade. Em um estudo realizado em 
Florianópolis, Santa Catarina, analisou-se o consumo de energia da amostra composta por 79 
adolescentes matriculados em escolas públicas e privadas do município. Os autores observaram que 
aproximadamente 50% dos escolares apresentaram consumo de energia abaixo do recomendado. A 
ingestão calórica insuficiente, se persistir por um período prolongado, pode acarretar déficit de 
crescimento ou comprometimento da atividade física, com consequetemente diminuição da 
capacidade de aprendizagem. Já a ingestão excessiva de calorias pode levar ao longo do tempo a 
casos de excesso de peso (KAZAPI et al., 2001).  

Ainda avaliando-se o consumo diário, obteve-se uma média de consumo de 272,6g (DP: 
±95,7g) de carboidratos. Avaliando-se este consumo percentual pode-se perceber que em média as 
crianças consumiam 57,7% (DP: ±13,2%) das calorias vindas dos carboidratos. De acordo com a 
referência (DRIs, 2002), a maioria das crianças (60%) encontra-se com consumo inadequado deste 
importante nutriente energético (Tabela2). Pode-se verificar que o consumo de carboidratos foi de 
272,6g (DP: ±95,7g) neste estudo. Os valores encontrados mostram-se excessivamente superiores ao 
recomendado segundo as DRIs que orienta o consumo de 130g. Pode-se perceber que o excesso 
pode acarretar graves doenças. Verificou-se ainda neste estudo que os escolares apresentaram 
consumo adequado de carboidratos 57,7% (DP:±13,2%) quando avaliado o percentual de calorias de 
carboidratos em relação ao VCT. Sabe-se que este nutriente é uma importante fonte de energia para 
o corpo e que se não estiver presente em quantidade adequada, pode haver prejuízo do crescimento 
e desenvolvimento dos escolares. (DEMONTE, 1998). 

Ainda nesta tabela, pode-se observar que o consumo médio de proteína foi 97,4g (DP; ±59g), 
representando o consumo percentual médio de 17,6% (DP; ±8,3%) na dieta. Quando avaliados os 
percentuais de adequação de consumo observou-se que 84% (n=21) dos avaliados estão consumindo 
a quantidade de proteínas recomendada pelas DRIs. A necessidade protéica é determinada pela 
quantidade necessária para manter o crescimento de novos tecidos. Nota-se que o consumo de 
proteínas foi de 97,4g (DP: ±59%g), considerado alto, especialmente quando se considera a 
quantidade média preconizada 57g, segundo National Academy of Sciences (2002). Porém, nota-se 
que o consumo percentual de proteínas foi de 17,6% (DP:±8,3%) dentro do recomendado. 

Em relação ao lipídeo verificou-se o consumo médio de 66g (DP; ±44,8g) tendo um 
percentual em média de 25,9% (DP ;±10,5%) de calorias advindas de lipídeos na dieta. Ao se avaliar 
os percentuais de adequação pode-se observar na tabela 2 que 32% (n=13) dos escolares encontram-
se abaixo do recomendado, segundo as DRIs. Os lipídios são fontes de concentradas de energia, 
veículo das vitaminas lipossolúveis (A, D,E,K) e fontes de ácidos graxos essenciais. Verificou-se o 
consumo de 66g (DP:±44,8g). Esses valores encontram-se reduzidos segundo as DRIs, que preconiza 
a ingestão de 70g a 80g. Porém, novamente Pode-se observar que o lipídeo teve uma média 
percentual de 25,9% (DP:±10,5%), dentro do recomendado para escolares dessa faixa etária. 

 

Conclusão 

 

Os resultados obtidos da avaliação do consumo alimentar no estudo permitiu concluir que o 
consumo de energia, carboidratos e lipídeos não atende as recomendações para a faixa etária, o que 
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pode a longo prazo gerar problemas sérios na saúde e bem-estar destas crianças. Assim, conclui-se 
que novos estudos deveriam ser feitos nessa área para se obter mais informações que corroborem 
mudanças na alimentação dos escolares.  
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Tabela 1- Caracterização sociodemográfica dos escolares, Alfenas, MG. 

Variáveis  N % 

Sexo Masculino 15 60 

Feminino 10 40 

 

Idade 

8 anos 6 24 

9 anos 7 28 

10 anos 12 48 

 

Classe Social 

C1 3 12 

C2 9 36 

D-E 13 52 

Fonte: Estudo de campo, Alfenas, 2015 

 

Tabela 2- Classificação de macronutrientes dos escolares, Alfenas, MG. 

Variáveis Classificação N % 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/classificacoes/cnae_2_2_subclasses/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/classificacoes/cnae_2_2_subclasses/default.shtm
http://www.nap.edu/
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Calorias 

Abaixo 12 48 

Adequado 5 20 

Acima 8 32 

Carboidratos Abaixo 5 20 

Adequado 10 40 

Acima 10 40 

Proteínas Abaixo 1 4 

Adequado 21 84 

Acima 3 12 

Lipídeos Abaixo 13 32 

Adequado 7 28 

Acima 5 20 

Fonte: Estudo de campo, Alfenas, 2015 
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Resumo 
Avaliar a prevalência de aleitamento materno das crianças portadoras de fendas labiopalatinas. Para 
tanto, foram analisados 15 pacientes; para a coleta de dados foram aplicados dois questionários 
adaptados, com questões objetivas relativas aos dados sociodemográficos das famílias e sobre o 
aleitamento materno. Após a investigação, observou-se que o tempo de leite materno foi bem variado. Os 
dados mostraram que a má formação interfere no aleitamento materno, onde quanto maior complexidade 
da fissura, mais precoce acontece desmame. Conclui-se que as dificuldades do bebê fissurado variam de 
acordo com a complexidade da malformação.  
Palavras-chave: fendas labiopalatinas, aleitamento materno, nutrição   

 
4. Introdução 

A Organização Mundial da Saúde aponta, atualmente, cerca de 300 mil casos 
de crianças brasileiras portadoras de fissuras labiopalatinas. A fenda palatina ou o 
lábio fissurado são aberturas no palato (céu da boca) e lábio, atingindo estruturas da 
face como nariz, gengiva e dentes. É um defeito congênito por má formação na etapa 
inicial do desenvolvimento do embrião e pod em ser causados por diversos 
fatores. A importância de se ter um suporte emocional, as orientações, 
esclarecimentos e cuidados com a amamentação, são de grande significado, uma vez 
que as dificuldades do dia-a-dia, como, psicológicas, culturais, sociais; são passos que 
levam muitas vezes as famílias à posicionar-se desfavoravelmente diante de tal fato 
(UNICEF, 1978). 

Por se tratar de uma patologia congênita de relativa prevalência em nosso país 
e por ter uma relação direta com a nutrição, em especial com a capacidade ou não de 
amamentação ao seio, torna-se justificável um estudo que vise avaliar a prevalência 
de aleitamento materno de crianças com até 5 anos portadoras de fendas labiais, 
palatinas ou labiopalatinas atendidas em um centro de tratamento especializado do sul 
de Minas Gerais. 

 
 

5. Material e Métodos  
Foi feito um estudo quantitativo, de corte transversal, de caráter descritivo 

exploratório. Participaram desta pesquisa 15 pacientes fissurados que frequentavam o 
Centro Pró-Sorriso, da Universidade Alzira Vellano, Alfenas – MG. Antes de ser 
realizado, o estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
José do Rosário Vellano, sob número 951.102. Para a coleta de dados foi aplicado um 
questionário com questões fechadas e relativas aos dados sociodemográficos das 
famílias, inclusive com a clase socioeconômica de acordo com o Critério de 
Classificação Econômica Brasil (IBGE, 2015) e sobre o aleitamento materno. Estes 
questionários foram preenchidos pelo responsável do entrevistado. Para a analise dos 
dados utilizou-se o software Excel®, versão 2007, para gerar as tabelas e os gráficos 
e realizar a análise descritiva dos dados. 
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6.  
7. Resultados e Discussão  

Foram avaliadas 15 crianças com idade variando de 13 dias à 4 anos e 3 
meses, com média de 14,3 meses (DP ± 15,5 meses). Os dados sociodemográficos 
das famílias encontram-se na Tabela 1. Aproximadamente a metade da população era 
portadora de fenda labiopalatal (46,7%), 33,3% labial e 20,0% palatal (Gráfico 1). Em 
relação ao gênero, o mais acometido foi o masculino sendo (60%) da população em 
estudo, se identificando com estudos de Cymrot et al. (2010) e Armada et al., (2005). 
O tipo de fissura mais observada foi labiopalatal, ocasionando a comunicação nasal e 
oral, sendo 46,6% dos casos, o que está de acordo com estudos de Cymrot et al. 
(2010); Campillay, Delgado e Brescovici (2009). 

Tendo em vista a importância do aleitamento materno, foi questionado o 
recebimento do mesmo. Ao nascer 66,7% das crianças tiveram acesso ao leite 
materno, porém 60% delas foram amamentadas ao seio durante menos de um mês. O 
restante das crianças teve aleitamento materno variando de 1 a 6 meses (30%). 
Somente uma das crianças que foi alimentada ao seio (10%) teve aleitamento ao seio 
por mais de 6 meses. Aquelas crianças que não receberam leite materno ao 
nascimento (40%) receberam como substituto fórmula láctea, sendo que a maioria 
delas (60%) via sonda e 40% via mamadeira (Tabela 2). De acordo com Montagnoli, et 
al. (2005), crianças com FL podem apresentar um desenvolvimento melhor que as dos 
outros grupos, o que também é relatado no estudo de (PINI; PERES, 2001).  

Foi visto neste estudo que a malformação interfere no aleitamento materno e 
quanto a maior complexidade da fissura, mais precoce o desmame. O sucesso do 
aleitamento materno depende do grau de complexidade da fissura, da estimulação da 
mãe e da criança e da adaptação adequada desta ao processo do aleitamento 
(ARARUNA; VENDRÚSCOLO, 2000). As crianças com esse tipo de anomalia 
nascidas sem terem nenhum tipo de intercorrência, podem ser alimentadas desde o 
momento do nascimento, não se fazendo o uso de sondas nasogástricas, porém, 
neste estudo, houve o uso de sonda por crianças recém nascidas para melhor se 
alimentar; concordando com o estudo de Araruna e Vendrúscolo (2000). 

Apesar do desmame precoce do aleitamento materno em crianças com essas 
anomalias, este estudo não demonstra as influencias no estado nutricional em relação 
a saúde geral, onde se sugere tal investigação em outros trabalhos. 

8.  

9. Conclusão 
A partir do exposto neste trabalho, conclui-se que a maioria dos pacientes em 

estudo receberam leite materno ao nascer, porém a maioria o recebeu até um mês de 
idade, sendo que houve a necessidade de complementação com fórmulas lácteas. 
Sempre que possível o aleitamento materno deve ser indicado, pois é através dele que 
a criança consegue todos os nutrientes necessários, sem mencionar nos benefícios 
que a sucção no seio trás para o desenvolvimento da face da criança. Portanto, fica 
claro a importância dos cuidados alimentares das crianças abrangerem fatores sociais, 
afetivos, culturais e econômicos para um verdadeiro e efetivo cuidado à estas 
crianças. 
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Tabela 1 - Dados Sociodemográficos da população em estudo, Alfenas, 2015. 
Variáveis n % 

Sexo   
Masculino 9 60 
Feminino 6 40 

Faixa etária   
Menor que 6 meses 6 40 
De 6 meses a 2 anos 6 40 
De 2 a 5 anos 3 20 

Classificação 
Socioeconômica 

  

Classe B2 6 40 
Classe C2 7 46,7 
Classe D-E 2 13,3 
Fonte: Centro Pró – Sorriso 
 
Figura 1 – Descrição dos tipos de fendas da população em estudo, Alfenas, MG 
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Tipo de fendas

Fenda Labial
Fenda palatina
Fenda labiopalatina

 
Fonte: Centro Pró – Sorriso 
 
Tabela 2 - Dados sobre aleitamento materno na população em estudo, Alfenas, MG 

Variáveis n % 
Aleitamento materno ao 

nascer 
  

Sim  10 66,7 
Não  5 33,3 

Tempo de aleitamento 
materno 

  

Menor que 1 mês 6 60 
De 1 a 3 meses 1 10 
De 3 a 6 meses 2 20 
Maior que 6 meses 1 10 
Fonte: Centro Pró - Sorriso 
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RESUMO: Trata-se de um estudo integrativo da literatura objetivando caracterizar o ensino 
autocuidado às pessoas com estomias intestinais, de acordo com literatura nacional e internacional. O 
ensino do autocuidado deve contemplar 03 domínios de aprendizagem: psicomotor, cognitivo,  afetivo / 
adaptação psicológica. Assim a pesquisa em enfermagem direcionada a assistência do enfermeiro como 
educador ao estomizado intestinal poderá comprovar ou indicar estratégias que sejam eficazes e bem 
sucedidas na prática clínica do enfermeiro ao realizar educação em saúde. 

 
DESCRITORES: Estomia. Ensino do Autocuidado. Educação em Saúde 

INTRODUÇÃO: As estomias intestinais são aberturas artificiais criadas 
cirurgicamente para o desvio de efluentes fecais, que resultaram de condições clínicas 
como Neoplasia Colorretal, e Doenças Inflamatórias Intestinais. O impacto da 
confecção da estomia desencadeia diversas perdas em relação ao controle sobre suas 
eliminações e sua aceitação social. Portando necessita-se do aprendizado do 
autocuidado pelo estomizado desde a adaptação da bolsa coletora até o alcance da 
reabilitação, sendo tarefa do enfermeiro o ensino do autocuidado. MATERIAL E 
MÉTODOS: Estudo de revisão integrativa da literatura objetivando caracterizar o 
ensino autocuidado às pessoas com estomias intestinais, de acordo com literatura 
nacional e internacional. Busca realizada no Portal de Bases da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS): LILACS, MEDLINE e Scielo, nos idiomas Português, Espanhol e Inglês, 
período de Outubro/Novembro 2014, com os Descritores de Ciências da Saúde 
(DECS): ''Estomia'', ''Autocuidado'' e ''Ensino''. Critérios de inclusão: artigos disponíveis 
na íntegra que abordam o ensino do autocuidado aos estomizados intestinais, 
excluindo-se estudos de revisão de literatura, resultando em 05 publicações. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Identificou-se evidências a respeito do ensino do 
autocuidado pelo enfermeiro em relação à demarcação do local a ser confeccionada a 
estomia no período pré-operatório e ao aprendizado do manejo dos equipamentos 
coletores, assistência de enfermagem especilizada para o ensino do autocuidado do 
indivíduo adulto / idoso, com dificuldade de mobilidade/deficiência física e com 
particularidades socioculturais. Os autores afirmaram que o ensino do autocuidado do 
estomizado intestinal inicia-se na admissão até a alta hospitalar, manutendo o 
seguimento ambulatorial para o gerenciamento do autocuidado e suporte desse 
paciente. O ensino do autocuidado deve contemplar 03 domínios de aprendizagem: 
psicomotor, cognitivo,  afetivo / adaptação psicológica. CONCLUSÃO: Diante do 
exposto, conclui-se que nesta revisão não foram encontradas evidências científicas 
fortes com relação ao ensino do autocuidado do indivíduo estomizado intestinal que 
sejam apontadas em estudo originais ou estudos clínicos randomizados, uma vez que 
todos os estudos encontrados na literatura nacional e internacional que fizeram parte 
dessa revisão eram  descritivos e trouxeram apenas aspectos conceituais e teóricos 
de como deve ser a atuação do enfermeiro diante do ensino do autocuidado de acordo 
com as particularidades do estomizado intestinal adulto, idoso, cadeirante ou 
analfabeto. Recomenda-se, portanto, a realização de estudos com melhores níveis de 
evidência e delineamentos de pesquisa que incluam cenários com sujeitos de 
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pesquisa inseridos em estratégias ou modelos de ensino para a clientela com 
estomias intestinais, pois dessa maneira a pesquisa em enfermagem direcionada a 
assistência do enfermeiro como educador ao estomizado intestinal poderá comprovar 
ou indicar estratégias que sejam eficazes e bem sucedidas na prática clínica do 
enfermeiro ao realizar educação em saúde.  
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QUADRO  
Quadro 1 - Caracterização do ensino autocuidado às pessoas com estomias intestinais, 
de acordo com literatura nacional e internacional 

REFERÊNCIAS CARACTERIZAÇÃO DO ENSINO DO AUTOCUIDADO 
AOS ESTOMIZADOS INTESTINAIS 

TURNBULL, G.B. 
Special consideration for patients in 
a wheelchair.Ostomy Wound 
Manage. v.53, n.6. p.08-10, 2007. 

O processo de ensino do autocuidado do estomizado 
intestinal inicia-se no pré-operatório com a demarcação 
do local da estomia, nesse caso o enfermeiro deve 
atentar-se a particularidade da mobilidade prejudicada e 
a condição de cadeirante do futuro estomizado, no pós 
operatório expandir o ensino para além do indivíduo 
estomizado para familiares e cuidadores e levar até esse 
paciente alternativas e variedades de equipamentos 
coletores e ensinar alternativas para desprezar este 
efluente e adaptar uma nova bolsa coletora quando 
necessário, já que além da deficiência física da estomia, 
os estomizados em questão tem a dependência de um 
equipamento para locomoção. Sendo que nesse caso o 
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http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Wound%20Ostomy%20Continence%20Nurs
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Wound%20Ostomy%20Continence%20Nurs
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17763567
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enfermeiro é necessário e perpassa por todos os 
períodos seja no pré e no pós estomia seja empoderando 
o estomizado ou ensinando o autocuidado. 

O'CONNOR, G.  Teaching stoma-
management skills: The importance 
of self-care. Br J Nurs. v.14, n.06, 
p.320-4, 2005. 

A autora traz em seu estudo de que maneira o 
enfermeiro estomaterapeuta pode utilizar melhor as 
oportunidades de ensino do autoduidado aos 
estomizados intestinais nos períodos pré e pós-
operatórios. Definiu-se o autocuidado da estomia como 
a capacidade do paciente em adquirir realizar 
habilidades de gerenciamento da estomia a partir de 
uma adaptação psicológica a cirurgia de confecção 
da estomia, sustentada  pela promoção precoce de 
habilidades de gerenciamento da estomia pelo 
enfermeiro. A autora afirma que o ensino do 
autocuidado ao futuro estomizado intestinal deve se 
iniciar desde uma avaliação pré admissional que 
pode ser realizada no serviço ambulatorial e 
percorrer posteriormente todo o trajeto terapeutico 
que o paciente vir a ser submetido no contexto 
hospitalar: Admissão / pré-operatório, pós - 
operatório,  e na preparação para a alta. Ressalta a 
importancia de durante o processo de aprendizagem e 
ensino, é necessário promover um espaço para que o 
estomizado traga suas dificuldades, ansiedades e 
assuntos relacionados ao seu diagnóstico e prognóstico 
e como a estomia irá afetar seu estilo de vida O 
enfermeiro deve estar atento e capacitado para 
aproveitar todas as oportunidades de ensino que lhe 
forem disponíveis para iniciar o processo de reabilitação 
do futuro estomizado intestinal antes mesmo que este 
submeta-se a intervenção cirurgica. 

METCALF, C. Stoma care: 
empowering patients through 
teaching practical skills. Br. J 
Nurs,. v. 08, n.09, p.593-600, May  
1999. 

Enfatizou-se o ensino do autocuidado em relação ao 
aprendizado do novo estomizado em aprender a 
manipular seu equipamento coletor. Foram definidos os 
tipos de aprendizado sendo o psicomotor, cognitivo, 
adaptação psicológica após a confecção do 
estoma intestinal,  e indica possíveis  fatores 
pré-operatórios associados com a adaptação 
psicológica a estomia,  
fatores pós-operatórios associada ao 
ajustamento psicológico a estomia, fatores pós-
cirúrgico relacionado com ajuste psicológico-
cognitivo ao estoma intestinal. 
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11. O’SHEA, H.S. Teaching the 
adult ostomy patient. J Wound 
Ostomy Continence Nurs. v.28, 
n.1, p. 47-54, Jan 2001. 

O ensino do autocuidado aos estomizados 
intestinais é um processo complexo que requer 
cuidadosa avaliação, planejamento e avaliação. A 
autora enfatiza que a aprendizagem deve ocorrer no 
03 domínios - cognitivo, afetivo e psicomotor e o 
enfermeiro deve usar uma variedade de 
estratégias de ensino, bem como à avaliar a 
compreensão e aceitação de novas 
informações e técnicas continuamente. 
Dificultadores como o tempo limitado ao ensino, 
restrições de custos, bem como a necessidade 
de ensinar uma população cada vez mais 
diversificada e que está envelhecendo imputa 
novos desafios para a um ensino do 
autocuidado eficaz. No entanto, a aplicação de 
princípios bem estabelecidos de ensino-
aprendizagem pode tornar o processo eficiente, 
eficaz e satisfatória tanto para o paciente como 
para o enfermeiro. 

LENZA, N.F.B.; SONOBE, H.M., 
ZAGO. M.M.F., BUETTO, L.S. 
Características socioculturais e 
clínicas de estomizados intestinais 
e de familiares em um Programa 
de Ostomizados. Rev. Eletr. Enf. 
[Internet]. v.15, n.3, p.755-62,  jul-
set 2013. 

Aborda o ensino do autocuidado no contexto da 
assistência especializada do enfermeiro no período pré e 
pós operatório, onde realiza a demarcação do local do 
estoma e  inicia o ensino do autocuidado ao paciente  
enfatizando a participação da família nesse processo e a 
necessidade do estomizado ser encaminhado para um 
serviço especializado como o Programa de Ostomizados, 
no qual terá um seguimento em relação ao manejo da 
estomia, ensino do autocuidado e aquisição de 
equipamentos coletores e acessórios além do 
seguimento clínico pós estomia, aspectos indispensáveis 
para a reabilitação física e social do estomizado.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teaching+the+Adult+Ostomy+Patient+Helen+S.+O%E2%80%99Shea%2C
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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo investigar os hábitos alimentares de alunos do ensino fundamental 
matriculados em escolas municipais de Guaxupé-MG. Participaram deste estudo 88 escolares de ambos 
os sexos sendo 37 da zona rural e 51 escolares da zona urbana com idade média de 10,7 anos ± 0,84.  
Para este estudo descritivo e transversal, o caminho metodológico escolhido foi a aplicação do 
questionário “Dia Típico de Atividades Físicas e de Alimentação - DAFA (BARROS; NAHAS, 2003). A 
análise dos dados apresentou um perfil nutricional semelhante entre os educandos da zona rural e da 
zona urbana da cidade de Guaxupé-MG. 
 

Palavras-chave: alimentação, escola, DAFA. 

 

Introdução 

A adoção de hábitos alimentares saudáveis proporciona inúmeros benefícios 

ao organismo, auxiliando na manutenção da saúde e do peso, fornecendo energia e 

nutrientes que o corpo necessita para crescer e se desenvolver adequadamente 

(NASSER, 2006). 

O estado nutricional de crianças tem sido preocupação das ciências da saúde 

visto que, a adoção de maus hábitos alimentares esteja intimamente associada a 

inúmeros prejuízos a saúde (FARIAS; GUERRA JÚNIOR; PETROSKI, 2008). Estudos 

epistemológicos indicam estreita relação entre a comensalidade contemporânea e 

algumas doenças crônicas como diabetes, hipertensão, dislipidemias, entre outras. 

Ademais, hábitos alimentares inadequados adquiridos desde a infância podem 

conduzir a obesidade cujos índices têm crescido nas últimas décadas e estão 

associados a problemas de saúde imediatos e também a longo prazo, motivo pelo qual 

o setor sanitário passou a propor mudanças nos padrões alimentares (ALMEIDA; 

NASCIMENTO; QUALOTI, 2002).  
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Diante do exposto anteriormente, o presente estudo tem como objetivo 

investigar os hábitos alimentares de escolares do ensino fundamental da rede 

municipal da zona rural e urbana da cidade de Guaxupé/MG. 

 

Material e Métodos 

O presente estudo caracteriza-se como descritivo de abordagem 
transversal.  A amostra foi composta por 88 alunos de ambos os sexos 
matriculados no 5º ano do ensino fundamental, sendo 44 do sexo masculino e 44 
do sexo feminino. Dentre eles, 37 estudantes estavam matriculados em escolas 
da zona rural e 51 da zona urbana da cidade de Guaxupé-MG. Os alunos 
apresentavam idades entre 09 a 13 anos com média de 10,7 ± 0,84 anos. Para a 
realização desta pesquisa, selecionou-se randomicamente 2 (duas) escola da 
zona rural e 2 (duas) da zona urbana, dentre as 12 escolas que integram a rede 
municipal da referida cidade. Em sequência utilizou-se da amostragem 
estratificada, visto que em cada escola, apenas uma turma de 5º ano participaria 
do estudo.  

 A avaliação do padrão alimentar foi obtida por meio da aplicação do 
Questionário dia Típico de Atividade Física e de Consumo Alimentar – DAFA 
(BARROS, NAHAS, 2003). O questionário DAFA foi elaborado com o intuito de 
obter informações sobre os hábitos de atividade física e de consumo alimentar 
representativos de um dia habitual, típico da semana (BARROS, NAHAS, 2003). 
Para a análise dos dados foi realizada análise descritiva de frequência simples 
utilizando-se as variáveis categóricas por meio de suas frequências absolutas 
(n) e relativas (%). Para a formação do banco de dados foi utilizado o programa 
Microsoft Office Excel 2007, a fim de codificar as respostas obtidas. O presente 
trabalho seguiu as recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde para estudos com seres humanos. 

 

Resultados e Discussão 
 Dentre os 16 grupos de alimentos sugeridos pelo DAFA, foram selecionados os 

5 grupos alimentares que os alunos do 5º ano do ensino fundamental mais consomem 

em cada refeição. Assim, os dados mostraram que os alimentos mais consumidos no 

café da manhã pelos alunos da zona urbana são: achocolatado (51%); pão ou bolacha 

(29,4%); leite ou queijo (29,4%); frutas (15,7%); bolos ou bolachas recheadas (13,7%). 

Já os alunos da zona rural consomem: achocolatado (43,2%); pão ou bolacha (43,2%); 

leite ou queijo (21,2%); iogurte (16,2%); frutas (13,5%). No lanche da manhã, o qual 
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coincide com o lanche da escola, os grupos alimentares mais ingeridos pelos 

educandos da zona urbana são: frutas (31,3%); arroz (25,5%); feijão (17,6%); carne 

vermelha ou frango (17,6%); iogurte (17,6%). Na zona rural obtêm-se: frutas (32,4%); 

arroz (32,4%); feijão (27%); refrigerante (27%); iogurte (18,9%). No lanche da tarde os 

grupos alimentares mais citados na zona urbana foram: frutas (47%); doces ou 

bolachas recheadas (33,3%); pão, bolacha ou macarrão (29,4%); iogurte (19,6%); 

suco (17,6%). Os alunos da zona rural assinalaram: frutas (29,7%); iogurte (29,7%); 

doces e bolachas recheadas (29,7%); achocolatado (21,6%); suco (18,9%). 

Embora haja semelhança nos alimentos consumidos pelos alunos de todas as 

escolas pesquisadas, foi possível perceber que os alunos da zona urbana apresentam 

uma alimentação mais rica em nutrientes, priorizando o consumo de frutas e laticínios. 

Na zona rural, foi possível verificar um consumo considerável de refrigerante, doces e 

bolachas recheadas. 

No almoço, as crianças da zona urbana costumam ingerir diariamente 

principalmente arroz (90,1%); feijão (72,4%); carne vermelha ou frango (66,6%); 

legumes (25,4%); pão, bolacha ou macarrão (21,5%). Na zona rural constatou-se que 

os alimentos mais ingeridos são arroz (64,8%); feijão (48,6%); carne vermelha ou 

frango (48,6%); pão, bolacha ou macarrão (48,6%); peixe (21,6%). No jantar os 

alimentos assinalados foram: arroz (43,1%); feijão (33,3%); carne vermelha ou frango 

(25,5%); pizza ou hambúrguer (25,5%); pão, bolacha ou macarrão (23,5%). Na zona 

rural: arroz (67,5%), feijão (64,8%); carne vermelha ou frango (59,4%); ovo (24,3%); 

refrigerante (21,6%). 

Quando da análise das duas principais refeições – almoço e jantar, verificou-se 

novamente semelhança no tipo de alimento assinalado, entretanto com grande 

diferença no percentual encontrado entre eles. Além disso, vale ressaltar que a 

ingestão de peixe apareceu entre os 5 alimentos mais consumidos apenas pelos 

alunos da zona rural. Fato interessante foi o consumo considerável de legumes 

apontado pelos alunos da zona urbana e o não aparecimento dessa categoria de 

alimento entre os mais consumidos entre os alunos da zona rural. No entanto, 25,5% 

dos alunos da zona urbana relataram que alimentos como pizza ou hambúrgueres 

fazem parte do jantar. O refrigerante apareceu em destaque mais uma vez na 

alimentação das crianças da zona rural, sendo o 5º alimento mais consumido no 

jantar.  

 

  



519 

 

Conclusão 
A análise dos dados apresentou que os educandos tanto da zona rural quanto 

da zona urbana da cidade de Guaxupé-MG possuem hábitos alimentares 

semelhantes. 
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RESUMO: A experiência de dor é considerada como uma das grandes preocupações dos seres 
humanos e pode indicar uma alteração biológica, o que corrobora impactos negativos sobre a qualidade 
de vida dessas pessoas. Diante disso, este estudo tem por objetivo avaliar a dor,por meio do algômetro 
digital, antes e depois da aplicação de acupuntura auricular. Os pacientes que apresentaram dor crônica 
na coluna vertebral foram submetidos à mensuração do seu limiar de dor antes e depois das sessões de 
acupuntura, por meio de um algômetro digital, em cinco pontos pré-estabelecidos: músculo trapézio 
bilateralmente, região torácica ao nível de T8, região lombar bilateralmente ao nível das espinhas 
ilíacaspôstero-superiores. Os resultados demonstram que o algômetro possibilitou uma avaliação eficaz 
da dor musculoesquelética que acomete a coluna vertebral, o que favoreceu a eficácia do tratamento 
auricular.  
PALAVRAS-CHAVE: MENSURAÇÃO DA DOR; ALGÔMETRO DIGITAL; ACUPUNTURA AURICULAR 
 
INTRODUÇÃO 
 A experiência dolorosa é considerada como uma das grandes preocupações 
dos seres humanos, e desempenha um papel de alerta que pode indicar alguma 
alteração biológica  (RUVIARO;  FILIPPIN, 2012). Ao se considerar o sistema 
musculoesquelético, os distúrbios relacionados a ele são as causas mais frequentes 
de dor crônica (PUNNET; WEGMAN, 2004) e atingem um contingente significativo de 
indivíduos, além de produzir elevados custos econômicos e sociais, bem como 
impactos negativos sobre a qualidade de vida das pessoas (RIBEIRO et al., 2011) 
Neste contexto, a dor musculo esquelética representa um importante problema de 
saúde pública (BRASIL, 2003; RIBEIRO et al., 2011). 
 A realização de uma avaliação abrangente da dor é essencial para identificar a 
intensidade relatada pelo paciente, os diversos fatores que a influenciam, além do 
impacto negativo que a experiência dolorosa causa sobre a vida e saúde da pessoa. 
Para isso, podem ser utilizadas escalas, que podem ser classificadas como 
unidimensionais - que verificam a intensidade da dor e são as mais utilizadas em 
contextos clínicos, uma vez que são simples, rápidas para administrar e de fácil 
compreensão pelo paciente; ou multidimensionais - que medem as diferentes 
dimensões da dor. Todavia, estes últimos são instrumentos muitas vezes longos, o 
que pode limitar a aceitação pelo paciente, especialmente quando 
administrados durante o evento doloroso (SALAFFI;  CIAPETTI; CAROTTI, 2012). 
Destaca-se ainda que ambos são instrumentos que avaliam a dor de forma subjetiva.  
 Nesse contexto, uma alternativa a ser considerada é o uso do algômetro digital. 
A algometria mensura a responsabilidade dos nociceptores à pressão aplicada sobre 
eles, já que fundamenta-se em princípios que regulam a dinâmica das forças aplicadas 
a superfícies (pressão). Deste modo, a pressão está diretamente relacionada à força 
aplicada no aparelho (peso) e indiretamente relacionados com a área estimulada 
elevada ao quadrado. Devido a isto todos os resultados são expressos em KPa ou 
(Kg/cm2) (PIOVESAN, et.al., 2001). 

Trata-se de um método semi quantitativo que mensura a intensidade da dor, de 
forma que  um aparelho eletrônico quantifica, por meio de estímulos físicos, a 
capacidade de percepção e de tolerância dolorosa (PIOVESAN, et.al., 2001). Para 
proceder a avaliação, o examinador exerce uma pressão mecânica crescente, com o 
aparelho, em determinadas áreas do corpo a serem avaliadas. No momento em que o 
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voluntário sente a dor, ele avisa o examinador, que imediatamente retira o aparelho, 
cessando seu estímulo e anotando o valor da pressão máxima exercida pelo 
equipamento (LOPES, 2012).  

Nesse sentido, é fundamental que se busque novas alternativas para obter a 
mesuração da dor, uma vez que a determinação dos limiares de percepção dolorosa 
por meio do algômetro é uma ferramenta útil que pode, além de caracterizar um 
determinado grupo de pacientes, também auxiliar na compreensão do seu 
comportamento álgico. 
  Diante do exposto, o estudo tem como objetivo avaliar a dor, por meio do 
algômetro digital, antes e depois da aplicação de acupuntura auricular. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 Trata-se de um estudo quantitativo, quase experimental, o tipo pré e pós 
intervenção, realizado com pacientes cadastrados em uma lista de espera da Clínica 
de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) que apresentavam 
dor na coluna vertebral. Foram selecionados 18 pacientes, por meio de um 
rastreamento feito pela Escala Numérica de Intensidade de Dor. 
 Os critérios de inclusão adotados foram: idade (≥18 anos); orientação em 
tempo, espaço e pessoa; relatar presença de dor crônica (existente há seis meses ou 
mais).  
 Os pacientes que apresentavam intensidade de dor ≥ 4 foram submetidos à 
mensuração do limiar de dor por pressão por meio do algômetro digital em cinco 
pontos pré-estabelecidos: músculo trapézio bilateralmente, região torácica ao nível de 
T8 e região lombar bilateralmente ao nível das espinhas ilíacas pôstero-superiores, 
antes e após o tratamento com acupuntura auricular.  

Foi utilizado um Algômetro Digital da marca Kratos – Dinamômetro Digital 
modelo DDK, micropocessado, para ensaio de tração e compressão, capacidade 20 
kgf. O algômetro exerce uma pressão mecânica crescente no ponto doloroso a ser 
avaliado. Para a realização deste exame, a extremidade da superfície circular do 
algômetro foi posicionada perpendicular à pele que recobria o local a sofrer 
compressão. O avaliador realizou pressão contínua e crescente de 0,5 Kg/cm2/s 
(FERREIRA, 2014). O paciente foi orientado a, no momento em que sentir dor, avisar 
o examinador, que imediatamente retirou o aparelho do voluntário, cessando seu 
estímulo e anotando o valor da pressão máxima exercida pelo equipamento (LOPES, 
2012). 
 O tratamento com acupuntura auricular foi realizadopormeio de agulhas 
semipermanentes, esterilizadas e descartáveis, tamanho 0,20x1,5mm, marca 
Complementar Agulhas – Agulha Auricular.  O tratamento foi realizadoem 4 sessões, 
em pontos específicos do pavilhão auricular queforam localizados por meio da caneta 
localizadora de pontos Acu-Treat, da marca DongBang®, durante um mês com 
alternância do pavilhão auricular a cadasessão. 
 Os dados coletados foram agrupados em um banco de dados, utilizando-se o 
aplicativo Microsoft Office Excel (2013) e analisados pelo programa BioEstat, versão 
5.3, utilizando a estatística descritiva. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 
Alfenas– UNIFAL/MG (CAAE nº 43818115.60000.5142/parecer nº1.041.266). Os 
indivíduos que concordaram em participar do estudo assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Dos 18 indivíduos que participaram do estudo, 14 são do sexo feminino e 4 do 
sexo masculino, com idade variando entre 23 e 67 anos (45,55 ± 15,19). A média do 
limiar de dor por pressão, em Kgf/cm2, obtido por meio do algômetro digital, antes e 
após o tratamento de acupuntura auricular, é apresentado na tabela 1.  
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 Com base nos resultados obtidos, pode-se observar que houve um aumento no 
limiar de dor por pressão em todos os pontos selecionados após a aplicação da 
acupuntura auricular, ou seja, os indivíduos passaram a suportar melhor a sensação 
de dor depois da intervenção. Esses resultados vão ao encontro aos estudos 
realizados por Sant Anna et al. (2014) e Parisotto (2014), que verificaram, após a 
aplicação de sessões semanais de acupuntura, a melhora da condição dolorosa,uma 
vez que houve um aumento do limiar de sensibilidade à dor, verificando-se a eficácia 
da acupuntura nestas condições. 

Os resultados demonstram, ainda, que o algômetro possibilitou uma avaliação 
eficaz da dor musculoesquelética que acomete a coluna vertebral. De fato, 
pesquisadores tem apontam o uso eficaz da algometria de pressão na determinação 
dos limiares de percepção dolorosa e até mesmo para quantificar a melhora da dor 
após a aplicação de intervenções para o alívio da mesma (PIOVESAN et al., 2001). 
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Tabela 1. Comparação do limiar de dor por pressão, em Kgf/cm2, antes e após o tratamento de 
acupuntura auricular. Minas Gerais, 2015.  
 Avaliação inicial (μ ± sd) Avaliação final (μ ± sd) 

Trapézio Direito 5.7169 ± 2.2830 8.3838 ± 9.6123 

Trapézio Esquerdo 4.9964 ± 2.0347 6.6072 ± 5.4352 

Região Torácica (T8) 6.8692 ± 3.0853 11.1054 ± 8.2906 

Região Lombar Direita 6.1278 ± 2.2316 9.1894 ± 8.7865 

Região Lombar Esquerda 5.8453 ± 2.2201 8.7469 ± 6.8416 
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