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APRESENTAÇÃO

A presente publicação é a materialização das atividades desenvolvidas na terceira 

Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão (JENPEX), que teve como tema "A formação 

integral dos sujeitos na região Araguaia Xingu”, Esse evento realizado pelo IFMT campus 

Confresa, nos dias 30 e 31 de outubro e 01 de novembro de 2019, reuniu estudantes, 

egressos, pesquisadores, escritores, representantes do poder político e dos mais diversos 

seguimentos sociais da região, fruto do compromisso que a instituição tem firmado com 

a comunidade do Araguaia Xingu. 

Conforme enfatiza o título, essa é a terceira edição da JENPEX na região e teve a 

finalidade de criar um espaço/tempo para fortalecer e incentivar a prática da pesquisa, 

ensino e extensão, por meio da socialização das experiências e dos resultados de trabalhos 

realizados, tanto no âmbito do IFMT, quanto de outras instituições educativas.  

Eventos dessa natureza contribui eficazmente para a integração e melhoria no 

desenvolvimento e inter-relacionamento da tríade: ensino, pesquisa e extensão, como 

também ao incentivo à busca e socialização de conhecimentos culturais por parte dos 

educadores, estudantes e comunidade externa. 

Precisamos incentivar cada vez mais, a disseminação de pesquisas, de reflexões 

curriculares e cotidianas sobre a formação integral das pessoas, sobre proclamação da 

nossa história enquanto povo, dos povos indígenas, dos negros, dos pobres, dos posseiros, 

das mulheres, e tantos outros, subalternizados, ora silenciados, ora apresentados como 

alegorias do constructo desse país. 

Essa terceira edição da Jornada, teve um número significativo de participantes, 

ultrapassando 1000 inscritos; foram oferecidos mais de 30 minicursos distribuídos 

durante os dois dias de evento, e, riquíssimas mesas redondas com temáticas voltadas à

importância das políticas públicas e direitos humanos, além dos momentos de 

entretenimentos proporcionados pelo palco cultural. 

ocorreu o lançamento de 5 livros a saber: "Resistência e Luta Conquistam 

Território no Araguaia Mato-grossense", de Antônio Canuto; "Uma História da Cartilha 

do Araguaia ESTOU LENDO", de Alessandra Carneiro; “Inclusão de pessoas com 

deficiência por meio da arte”, de Mara Maria Dutra, Eleuza Aparecida Silva Souza e 

Marcelo Franco Leão; “Narrativas do Povo Apyãwa: aspectos históricos, culturais e 

memória”, organizado por Mara Maria Dutra, Marcelo Franco Leão, Polyana Rafaela 
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Ramos, Thiago Beirigo Lopes, Willian Silva de Paula e Gislane Aparecida Moreira Maia; 

e “Metodologias de ensino de ciências naturais vivenciadas na formação inicial de 

professores”, organizado por Marcelo Franco Leão, Mara Maria Dutra e Ana Claudia 

Tasinaffo Alves.

Totalizaram mais de 100 trabalhos aprovados.  As demonstrações técnicas 

ocorreram nas salas de aula e algumas, devido à complexidade e por questões de 

segurança, ocorreram nos laboratórios da instituição. Paralelo às demonstrações técnicas, 

ocorreram apresentações de pôsteres, bem como comunicações orais. Nessa edição os 

trabalhos foram organizados por assuntos em comum, em três Grupos de Trabalhos (GT): 

Ciências Agrárias, Educação e Gestão, negócios e comunidade.

Realmente a III JENPEX foi um momento privilegiado para a socialização de 

saberes na Região do Araguaia Xingu. Por isso, estimado leitor, deleite-se sobre a ampla 

variedade de trabalhos científicos socializados no evento, no formato de resumos simples 

e resumos expandidos, que foram submetidos e aprovados ao evento e que ora compõe 

esses Anais. Ninguém solta a mão de ninguém em defesa da educação!

Boa leitura! 

Prof. Dr. Marcelo Franco Leão 
Presidente da comissão organizadora do evento

Portaria Nº 028 de 19 de fevereiro de 2019
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AGRICULTURA FAMILIAR: ALTERNATIVA DE PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL NA ASSOCIAÇÃO DE MULHERES CAMPONESAS 

AGROECOLÓGICAS (AMCAS)

Thiago Sousa Santos; Polyana Rafaela Ramos; Célia Ferreira de Sousa; 
Daniel Aparecido Rodrigues Crecencio; Brenda Vieira da Paz

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: Sustentabilidade, responsabilidade e permanência, são as principais palavras que 
definem a agricultura familiar na região Araguaia Xingu, mais especificadamente dentro 
das associações que contribuem para a permanência das famílias no campo. Neste contexto 
desenvolveu-se uma pesquisa-ação com o intuito de acompanhar o desenvolvimento das 
ações realizadas pela associação de mulheres (AMCAs) em Canabrava do Norte - MT, 
especialmente os trabalhos que geram impacto social na vida das famílias daquela 
comunidade, aumentando sua produção e renda dentro do programa. Através de visitas 
realizadas à associação e com serviços prestados com o intuito de vivenciar e conhecer as 
ações, os resultados mostram que a junção e a força da união na associação de mulheres 
(AMCAs) vem trazendo grandes benefícios, fazendo com que produtores permaneçam no 
campo cada vez mais diminuindo o êxodo rural e fortalecendo a agricultura familiar, além 
de agregar valor aos produtos e alimentar suas famílias de maneira saudável, fortalecendo 
a agricultura familiar.

Palavras-Chave: Produção sustentável; Tecnologias alternativas; Agricultura familiar.

Introdução

Nos últimos anos o cenário da agricultura familiar evoluiu positivamente no que 

diz respeito ao aumento e a qualidade da produção, apresentando ainda grande relevância 

no arranjo estrutural do cenário agrário no país, mesmo com poucos incentivos por partes 

governamentais, (AZEVEDO; PESSÔA, 2011).

Conforme citado pela ONU (Organização das Nações Unidas), pode-se definir 

agricultura familiar como sendo todas as atividades agrícolas que possui como base a 

família, como uma forma de diferenciar as áreas de atuação da mesma.

Segundo a FAO, o mecanismo da agricultura familiar produz cerca de 70% de 

todo alimento que chega à mesa de todos os brasileiros, dados estes que vislumbram o 

quão importante é a contribuição da agricultura familiar para a alimentação de todo o 

mundo (BOJANIC, 2017).

Assim, podemos afirmar que produção decorrente da agricultura familiar possui 

grande potencial de crescimento, graças aos leves aumentos em incentivos à produção de 

alimentos oriundos da prática de cultivo familiar, podendo aumentar muito ainda nos 

próximos anos, elevando assim a produção de alimentos que chegam à mesa dos 
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alimentos oriundos da prática de cultivo familiar, podendo aumentar muito ainda nos 

próximos anos, elevando assim a produção de alimentos que chegam à mesa dos 

consumidores, agregando qualidade e saúde nos mesmos.

Nessa perspectiva se insere o nosso projeto que teve como objetivo o 

extensionismo visando acompanhar, auxiliar, orientar e avaliar as técnicas de plantio, 

cultivos e conhecimentos dentro do sistema de produção da associação proporcionando 

assim minimização das dificuldades e a resistência ao êxodo rural da associação.

Desenvolvimento

Esse texto apresenta os resultados parciais de um projeto de extensão aprovado 

em edital do IFMT, que vem sendo realizado por servidores e estudantes do campus 

Confresa, juntamente com a associação AMCAs em Canabrava do Norte MT, em que 

buscou primeiramente por meio de um questionário, identificar e diagnosticar as 

dificuldades e problemas de produções nas propriedades bem como as necessidades 

emergenciais de assistências para comunidade, e assim, conseguimos obter a visão da 

assistência técnica adaptando-a no projeto.

A partir de então, as atividades e oficinas foram realizadas juntamente à 

associação com materiais de suporte como apostilhas. Observamos a dificuldade em 

manejo do solo e propomos a atividades de adubação verde buscando passar o 

conhecimento e o preparo da área para o ano seguinte uma vez que a maioria das culturas 

apontadas por eles no questionário nesse período chuvoso é de difícil produção.

Disponibilizamos algumas sementes de culturas para recuperação de áreas 

degradadas como Crotalária, Estilosante campo grande e também algumas leguminosas 

que elas possuem em suas propriedades, como a Canavalia ensiformis, conhecida por elas 

como feijão de porco.

Contudo, fizemos o acompanhamento técnico do plantio relacionado a adubação 

verde, o controle de plantas daninhas em algumas áreas elegidas por elas, entre outras 

soluções dentro das propriedades, como (produzir, armazenar e comercializar) que eram 

necessárias.

A associação AMCAs é organizada por basicamente 18 famílias que participam 

ativamente das ações. A organização se dá através de encontros e reuniões mensais no 

barracão da associação ou na escolinha do município.

A associação conta hoje com a assistência técnica do município e a rede do 

Instituto Federal – Campus Confresa através de projetos para o desenvolvimento das 

ações da associação. Contam com tecnologias e alternativas de produção e manejo 
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agroecológicas que são viabilizadas pelos técnicos, e também o conhecimento empírico e 

prático dos associados é de bastante relevância para essas atividades.

Todas as atividades são coletivamente realizadas do início ao fim da produção 

até mesmo o calendário de atividades para que todas as propriedades sejam atendidas a 

tempo de iniciar os plantios nas primeiras chuvas: de início a limpeza, preparo da área e 

canteiros e manejo adequado ao tipo da cultura.

Os cultivos dos associados, seguem o mesmo ritmo da maioria dos cultivos no 

Centro-Oeste região Araguaia Xingu, em que geralmente ocorrem de forma intensa nos 

períodos chuvosos do ano, sendo estes de setembro a março, ficando o restante dos meses 

considerado período de escassez de água e com isso, a falta de estrutura para agregar na 

produção.

De modo geral, na região do Araguaia Xingu, mesmo com as dificuldades 

enfrentadas pelas associações, pelas comunidades camponeses, indígenas, quilombolas, 

e, assentados de reforma agrária, tem crescido a luta pelo fortalecimento de práticas e 

técnicas de produção que antes eram apenas desencadeadas de pais para filhos. Mas, 

atualmente devido as assistências técnicas disponíveis, as comunidades que antes 

buscavam apenas a subsistência no campo, conseguem intercalar a produção, produzir em 

grande escala, através de recursos internos que são destinados ao autoconsumo e também 

à comercialização.

Considerações Finais

Por meio de todo o cenário e dificuldades que engloba o campo da agricultura

familiar ou agroecológica sustentável, a associação de mulheres se propuseram a manter 

com as parcerias, projetos e atividades fortalecendo suas práticas em conjunto com todos 

sendo eles mulheres, homens e os jovens.

As relações a todo o trabalho das mulheres tiveram outra visão após a finalização 

do projeto que possibilitou a divulgação do nome na região do trabalho enquanto 

produtores sem o uso qualquer de químicos, abastecendo a própria mesa e as do município 

de forma sustentável.

Isso mostra o quão importante é os trabalhos desenvolvidos por essa associação, 

trazendo permanência, melhor qualidade de vida, sustentabilidade e alimento para suas 

famílias, gerando renda e melhorias nas estruturas da agricultura familiar.
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A LUTA PELA TERRA NO ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DO 
FONTOURA I (2005 -2015)
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Resumo: Neste trabalho procuramos compreender como ocorreu a ocupação do 
Assentamento Santo Antônio do Fontoura I do Município de Confresa, localizado na 
microrregião Norte Araguaia do Estado de Mato Grosso, e como isso ajudou a 
compreender o motivo pela escolha da pecuária como a sua principal atividade produtiva, 
com destaque para a pecuária leiteira, melhorando a renda dos assentados, apesar da 
desvalorização do preço do Leite no assentamento. O trabalho foi fundamentado em 
autores de referência na questão agrária, como Ianni (1979), Martins (1997), Marx (1987), 
entre outros autores. Este trabalho evidencia as estratégias de luta e organização destes 
assentados para conquistar e para permanecer em suas terras. Sendo assim, esse trabalho 
procura dar visibilidade à produção do assentamento Santo Antônio do Fontoura I, 
mostrando que os Assentados têm uma preferência pela pecuária. Entretanto no 
Assentamento Santo Antônio do Fontoura I tem desigualdade social e econômica, alguns 
assentados têm uma vida confortável, plantam milho para ração do seu gado, mecanizam a 
ordenha, compram e vendem bezerros, tendo algum lucro. Outros assentados, com 
dificuldades financeiras, precisam trabalhar fora do lote para ter uma renda melhor. Estes, 
com dificuldades financeiras, tendem a vender suas terras.

Palavras-Chave: Agricultura; Pecuária e Assentamento Rural.

Introdução

Pretende relatar o processo de reocupação em Mato Grosso, sobretudo da 

microrregião Norte Araguaia, demonstrando o surgimento do assentamento, e as 

principais atividades econômicas desenvolvidas no assentamento Santo Antônio do 

Fontoura I, enquanto base da produção das famílias assentadas. 

Pensar o desenvolvimento da microrregião Norte Araguaia, especialmente o 

município de Confresa, onde foi implantado pelo INCRA um conjunto de Assentamentos 

Rurais e um número de assentados da “Reforma Agrária”, que é o maior de Mato Grosso. 

Significa também compreender a dinâmica do surgimento dos assentamentos, 

especificamente do Santo Antônio do Fontoura I, o qual tem a sua origem ligada ao 

processo migratório para Confresa. É importante lembrar que esse procedimento está 

entrelaçado com o processo geral de reocupação da Amazônia Legal, nas décadas de 1970 

a 1990, enfocando a microrregião Norte Araguaia, que está inserida nas políticas de 

migração para a Amazônia, promovidas pelos Governos Militares a partir da década de

1970. O Governo Militar criou a "Operação Amazônia" com o objetivo de reocupar a 

Amazônia, para integrá-la ao restante do Brasil.
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Introdução

Pretende relatar o processo de reocupação em Mato Grosso, sobretudo da 

microrregião Norte Araguaia, demonstrando o surgimento do assentamento, e as 

principais atividades econômicas desenvolvidas no assentamento Santo Antônio do 

Fontoura I, enquanto base da produção das famílias assentadas. 

Pensar o desenvolvimento da microrregião Norte Araguaia, especialmente o 

município de Confresa, onde foi implantado pelo INCRA um conjunto de Assentamentos 

Rurais e um número de assentados da “Reforma Agrária”, que é o maior de Mato Grosso. 

Significa também compreender a dinâmica do surgimento dos assentamentos, 

especificamente do Santo Antônio do Fontoura I, o qual tem a sua origem ligada ao 

processo migratório para Confresa. É importante lembrar que esse procedimento está 

entrelaçado com o processo geral de reocupação da Amazônia Legal, nas décadas de 1970 

a 1990, enfocando a microrregião Norte Araguaia, que está inserida nas políticas de 

migração para a Amazônia, promovidas pelos Governos Militares a partir da década de

1970. O Governo Militar criou a "Operação Amazônia" com o objetivo de reocupar a 

Amazônia, para integrá-la ao restante do Brasil.

Neste sentido Ianni (1979, p.12) diz que:

Com a criação da SUDAM e do BASA, em 1966, o governo colocou à 
disposição de latifundiários e fazendeiros estímulos e favores fiscais e 
creditícios, políticos e econômico, para formação e o crescimento de 
latifúndios, fazendas, ou empresas agropecuárias, de extrativismo e 
mineração.

A Reocupação da Amazônia Legal beneficiou empresários e fazendeiros que 

receberam terras devolutas, crédito fácil, isenção de impostos, juros especiais e proteção 

do Governo Militar, que defendia os interesses dos grandes empresários. Historicamente, 

no Brasil, o governo apoiou os grandes proprietários, o coronel, o dono do cafezal, da 

usina de açúcar, da fazenda de gado. Os pobres, os sem-terra, ou trabalhavam para os 

grandes, ou então sobreviviam nas terras que sobravam, em lugares distantes, com terras 

ruins, que não interessavam para o grande proprietário. Segundo Ianni (1986, p.78 e 79):

A terra dada farta, do sem-fim, tribal, ocupada ou devoluta, pouco a pouco, 
ou de repente, se transformou em mercadoria. Para os próprios 
trabalhadores rurais, índios, caboclos, sitiantes e posseiros, nas margens e 
centros, a terra ficou diferente, estranha, estranhada. Estava em curso um 
amplo e intenso processo de formação de latifúndios, fazendas e empresas 
de extrativismo, agricultura, pecuária agroindústria e outras atividades, 
por meio do qual a terra se tornava em propriedade privada, mercadoria, 
em conformidade com as exigências do desenvolvimento extensivo do 
capitalismo na Amazônia.

Neste sentido D’Araújo et. al. (2004, p. 27):

Comício das reformas (ou da Central do Brasil), no Rio de Janeiro [...] 
João Goulart discursa proclamando a necessidade de mudar a Constituição 
e de implementar as reformas de base e assina neste sentido dois decretos: 
o de encampação das refinarias de petróleo particulares e o chamado 
decreto da Supra - Superintendência de Política Agrária, considerando o 
primeiro passo na efetivação da reforma agrária.

Esta Reforma Agrária poderia ser um avanço para possibilitar a redução da 

desigualdade social no campo. Entretanto a elite agrária reagiu e João Goulart foi deposto 

pelos militares, através de um Golpe de Estado, com apoio da sociedade brasileira. De 

acordo com D’Araújo et. al. (2004, p. 27), “O golpe não foi desejado apenas pelos 

militares: para muitos depoentes, ele foi também pedido e apoiado por setores da 

sociedade civil, assustados com a possibilidade de a esquerda tomar o poder no país”. Os 

militares assumiram o poder, com ajuda da elite agrária, empresários, e da classe média, 

e não efetivaram a Reforma Agrária. E posteriormente, em 1966 criaram um amplo 

programa de reocupação da Amazônia legal.
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Segundo Martins (1997, p.85):

O quadro de referência da possibilidade desta reflexão se constitui a partir 
de 1966, quando a ditadura militar (instaurada em 1964 e encerrada, em 
1985) põe em prática um amplo programa de ocupação econômica da
Amazônia brasileira, em bases supostamente modernas. Embora, até por 
tradição, viesse ocorrendo um lento processo espontâneo de ocupação “do 
Oeste", e a partir de meados dos anos cinquenta, do Centro-Oeste e do 
Norte do país, o regime militar decidiu acelerar, definir as características 
dessa ocupação e controlá-la. Os objetivos eram econômicos, mas eram 
sobretudo geopolíticos. O lema da ditadura era “integrar" (a Amazônia ao 
Brasil) "para não entregar” (a supostas e gananciosas potências 
estrangeiras).

De acordo com Soares (2004, p.115):

Com a chegada das grandes empresas na década de 1960, institui-se uma nova 

prática de demarcação de espaço. A disputa pelo território estabeleceuse também ao nível 

do discurso jurídico, ou seja, o dono da terra é quem tem o título de propriedade. Esta 

noção era "desconhecida” (ou pouco adotada) por estas populações até aquele momento.

Ditadura Militar que apoiava os fazendeiros, que utilizavam jagunços e até 

polícia para expulsar os posseiros das terras em disputa.

De acordo com Nunes (2010, p.293):

A partir do final da década de 60 e, sobretudo, dos anos 70, grandes 
empresas começaram a se apropriar de grandes áreas de terras no nordeste 
de Mato Grosso, na região que passaremos a chamar de Araguaia. Inicia-
se uma nova etapa na história da região, marcada por um intenso conflito 
de terras entre índios e sertanejos, agora chamamos posseiros, e os 
latifundiários, chamados pelo povo da região de "tubarões", segundo o 
bispo D. Pedro Casaldáliga.

A luta pela terra na microrregião Norte Araguaia, foi uma luta desleal. O 

fazendeiro com jagunço, apoiado pelo Estado no regime militar, contra os posseiros que 

eram expulsos de suas terras e mortos em conflitos.

Referindo-se ao processo de expropriação e expulsão na Inglaterra, Marx (1987, 

p. 840) diz que “[...] os capitalistas burgueses favoreceram a usurpação, entre outros 

motivos, para transformar a terra em mero artigo de comércio, ampliar a área da grande 

exploração agrícola, aumentar o suprimento dos proletários sem direitos, enxotados das 

terras [...]”.

Na microrregião Norte Araguaia, na luta pela terra, os grandes proprietários 

rurais, (fazendeiros), expropriaram e expulsaram os pequenos produtores, posseiros e 

índios, de suas terras para aumentar o seu rebanho. Depois de expulsos, os posseiros 
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Referindo-se ao processo de expropriação e expulsão na Inglaterra, Marx (1987, 

p. 840) diz que “[...] os capitalistas burgueses favoreceram a usurpação, entre outros 

motivos, para transformar a terra em mero artigo de comércio, ampliar a área da grande 

exploração agrícola, aumentar o suprimento dos proletários sem direitos, enxotados das 

terras [...]”.

Na microrregião Norte Araguaia, na luta pela terra, os grandes proprietários 

rurais, (fazendeiros), expropriaram e expulsaram os pequenos produtores, posseiros e 

índios, de suas terras para aumentar o seu rebanho. Depois de expulsos, os posseiros 

tinham como opções adentrar em uma área nova, para ocupar uma nova posse, ou se 

proletarizar, trabalhando como peão em alguma fazenda da região.

Neste mesmo sentido Ianni (1979, p.127) diz que: A despeito das ambigüidades 

da forma pela qual os governos brasileiros encaminharam a questão agrária nos anos 1964 

– 1978, o que ocorreu foi uma espécie de contra-reforma agrária.

Este interesse de empresas e latifundiários pelas terras de posseiros e indígenas 

provocou conflitos na região, levando muitos posseiros e indígenas a perder suas terras.

De acordo com Souza (2009, p.42): 

[...] os deslocamentos migratórios para o Araguaia podemos destacar a 
segunda metade do século XX, quando chegaram os migrantes vindos do 
Sul, através dos projetos de colonização privada. Estes projetos contavam 
com incentivos e subsídios do Governo Federal. Favorecendo esse fluxo 
migratório houve uma intensa propaganda por parte das colonizadoras 
privadas. Os agricultores que possuíam uma pequena propriedade no Sul 
do Brasil migraram para Mato Grosso por várias razões. Naquele momento 
estava em andamento um processo de modernização da agricultura, que 
exigia o remembramento das pequenas propriedades.

Os colonos do sul do Brasil migraram para o Araguaia, incentivados pelas

propagandas das colonizadoras, com objetivo de melhorar sua vida economicamente. Mas 

para muitos colonos os sonhos se tornaram pesadelos.

De acordo com Souza (2009, p. 42 e 43):

No Araguaia foram formados seis núcleos de Colonização privada: Vila 
Rica, Querência, Santa Cruz do Xingu, Água Boa, Canarana e Confresa, 
gerenciados pelas colonizadoras: Vila Rica, CODEBRASA, Confresa e 
COOPERCANA. No caso de Confresa, Santa Cruz do Xingu e Vila Rica, 
as colonizadoras não cumprindo com os acordos firmados com os colonos, 
sobretudo no que se refere à questão da mecanização das terras que não 
foi realizado por parte das colonizadoras. Algumas nem mesmo possuíam 
maquinários.

Neste período os colonos do Sul do Brasil, que migraram para Vila Tapiraguaia 

acreditando na propaganda e nas promessas da colonizadora, quando chegaram nestas 

terras perceberam que não tinha infraestrutura, sobretudo, estradas e pontes, dificultando 

a venda da safra. Devido a estas dificuldades, muitos não conseguiram pagar suas terras, 

que foram tomadas pelo banco para pagar as dívidas. Os agricultores que perderam suas 

terras e que não voltaram para o Rio Grande do Sul, foram trabalhar nas fazendas da 

região, e alguns se tornaram posseiros.

A colonizadora vendeu terras que não eram suas, mas da união para os colonos 

do Sul do Brasil. Mas não evitou invasões de terras controladas pela colonizadora, 
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resultando no conflito entre a colonizadora e os migrantes.

De acordo com Dias (2002 p.27):

O loteamento rural foi dividido em áreas de duzentos e quarenta e oito a 
quatrocentos hectares, no total de sessenta e sete lotes rurais, vendidos aos 
colonos onde pagaram dois mil e quatrocentos cruzeiros por hectare (na 
época). A forma de pagamento foi a seguinte; O colono pagava vinte por 
cento de entrada, e os oitenta por cento, restante era financiado pelo Banco 
do Brasil através da carteira agrícola, com dez anos para pagar e tendo dois 
anos de carência. O Banco efetuava o pagamento à colonizadora logo após 
o registro da presente escritura no cartório imobiliário competente, com 
isso, a terra e os maquinários financiados pelo Banco não poderiam ser 
vendidos, retirados ou destruídos sem o consentimento do Banco, fazendo 
parte como garantia junto ao financiamento.

Os colonos recebiam os maquinários para trabalhar na lavoura, mas se não 

conseguissem pagar suas terras, ficavam com nome inadimplente, e se continuassem 

devendo para o banco, suas terras eram tomadas e leiloadas. Os colonos do sul do Brasil 

eram acostumados com outro tipo de solo, e clima diferente ao desta região. Quando os 

produtores conseguiam ter uma boa safra, a distância de Confresa para as grandes cidades, 

e a falta de infraestrutura, sobretudo de estradas e pontes, dificultava a venda da safra. 

Devido a estas dificuldades, muitos não conseguiram pagar suas terras. Em consequência 

o banco as tomou para pagar as dívidas.

No dia 29 de julho de 1978 foi fundado o projeto de colonização da Vila 

Tapiraguaia. Em 1990 a Vila Tapiraguaia passou a ser denominada como Confresa, 

passando a distrito de Santa Teresinha, no dia 20 de dezembro de 1991, seguido da 

emancipação do município. O nome do município de Confresa surgiu dos nomes das 

fazendas Frenova e Sapeva. Confresa é o maior município da microrregião Norte 

Araguaia. De acordo com IBGE (2010) a população de Confresa tem 25.124 habitantes, 

e possui uma diversidade cultural com populações indígenas, do campo e da cidade, 

pessoas de diferentes regiões brasileiras. Esta região foi um espaço de constantes 

migrações movidas pela procura de terra, trabalho e emprego. Confresa por ser um 

município que está situado a 1.373 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso, e por receber 

um fluxo migratório de diferentes lugares do Brasil, tem uma cultura totalmente 

misturada, diversa.

Formação Histórica

O Assentamento Santo Antônio do Fontoura I foi ocupado em 1994 e cadastrado 
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um fluxo migratório de diferentes lugares do Brasil, tem uma cultura totalmente 

misturada, diversa.

Formação Histórica

O Assentamento Santo Antônio do Fontoura I foi ocupado em 1994 e cadastrado 

pelo INCRA em 2002. Segundo dados disponíveis da Secretaria da Agricultura de 

Confresa, o Assentamento tem 525 beneficiários.

A reocupação do Assentamento Santo Antônio do Fontoura I aconteceu com a 

entrada de grileiros5 na fazenda Santo Antônio. Os grileiros faziam picadas, convidando 

os posseiros para ocupar uma área de terra. Os posseiros ficaram na terra, já os grileiros 

venderam “suas terras” logo após a sua reocupação. Conforme a portaria nº 9 (BRASIL, 

1999):

O Superintendente Regional do INCRA do Estado de Mato Grosso no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria INCRA/P nº 358, de 
20 de maio de 1994, publicado no D. O. U. do mesmo mês e ano. 
Considerando a necessidade de encaminhamento visando dar destinação 
ao imóvel denominado Gleba Santo Antônio do Fontoura com área de 
40.593.3523 ha localizado entre o Município de Confresa, São José do 
Xingu e Porto Alegre do Norte no Estado de Mato Grosso, desapropriando 
para fins de Reforma Agrária, através do Decreto de 24 de agosto de 1998, 
com carta Precatória nº 017/99 de 22 de janeiro 1999 e; Considerando que 
os órgãos técnicos específicos desta Superintendência Regional 
procederam análise no Processo INCRA /SR (13) nº 54. 246 – 397/98 – e
decidiram pela regularidade da proposta de acordo com a Instrução 
SEASC/Nº 07/88, Resolve: I – Aprovar a proposta de destinação, para 
assentamento de agricultores, do imóvel rural denominado Santo Antônio 
do Fontoura I, com área de 40. 593, 3523 há, (quarenta mil quinhentos e 
noventa e três hectares trinta e cinco ares e vinte e três centiares) localizado 
entre os municípios de Confresa, São José do Xingu, Porto Alegre do 
Norte no Estado do Mato Grosso que prevê a criação de 500 (quinhentos) 
unidades agrícolas familiares e a implantação de infraestrutura física 
necessária ao desenvolvimento da comunidade rural, de conformidade 
com os planos previstos na IN/SEASC/Nº 07/88 elaborados pela SR – (13) 
/Z-1; II – Criar Projeto de Assentamento P.A. Santo Antônio do Fontoura 
I, Código S/ PRAMT 0239000 a ser implantado e desenvolvido por esta 
Superintendência Regional, em articulações com a Diretoria de 
Assentamento; III – Autorizar à divisão de Assentamento a promover as 
modificações e adaptações que, no curso da execução, se fizeram 
necessárias para a consecução dos objetivos do Projeto; IV – Determinar 
a divisão de Assentamento, que encaminhe cópia deste ato, para a diretoria 
de Assentamento, para fins de registro, controle, distribuição e publicação 
do mesmo no Diário Oficial da União; V – Determinar a divisão de 
assentamento que comunique aos órgãos de Meio Ambiente, Federal e 
Estadual, bem como a FUNAI, a criação do presente Projeto; e VI –
Determinar a divisão de Assentamento que registre todas as informações 
de criação, desenvolvimento, e das famílias referentes ao Projeto de 
Assentamento ora criado, no Sistema de informações de Projetos de 
Reforma Agrária – SIPRA.

Os assentados do Santo Antônio do Fontoura I têm como principal atividade 

econômica a pecuária. Mesmo mantendo a pecuária, os assentados poderiam aumentar a 

produção de milho, de mandioca e de hortaliças, aumentando a produção de alimentos 

para garantir a segurança alimentar.
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De acordo com Barrozo (2009, p.96):

O PRONAF há alguns anos atrás, induziu os assentados a criar gado 
leiteiro. Como os assentamentos não têm uma estrutura que possibilita o 
transporte, o processamento e a comercialização do leite, os assentados se 
especializaram na criação de garrotes, para vender para criadores.

Para melhorar esta realidade da agricultura no Assentamento Rural Santo 

Antônio do Fontoura I, a Escola Estadual Santo Antônio na Agrovila Pé de Caju, está 

orientando os alunos a plantar, produzir alimentos, ensinando também a criar suínos e 

ovinos e ter cuidado com o Meio Ambiente através de técnicas de Agroecologia.

Segundo Sales (2012, p.9):

Ao perceber que a geração mais nova tem dificuldade de cultivar 
hortaliças, preferindo comprar produtos que nem sempre são de qualidade 
devido à grande quantidade de agrotóxico utilizado na produção dos 
mesmos. Diante desse desafio se propôs à escola um resgate desses hábitos 
de produzir com o próprio trabalho, alimentos como hortaliças e criação 
de pequenos animais utilizando o mínimo possível de agrotóxico com a 
finalidade de melhor qualidade de vida. 

Este trabalho realizado pela Escola Estadual Santo Antônio do Fontoura pode 

fortalecer agricultura no assentamento para não deixá-la desaparecer, mostrando ao aluno 

a importância de produzir para alimentar a família do agricultor.

O trabalho da Escola Estadual Santo Antônio Fontoura que está ensinando a 

Agroecologia para os alunos é um trabalho muito relevante. Mas é difícil resolver a 

problemática da baixa produção de alimentos pelos assentados. Eles não têm capital para 

comprar máquinas, equipamentos e insumos. Os goianos, que são maioria no 

assentamento, preferem a pecuária à agricultura.

No Assentamento Santo Antônio do Fontoura I alguns assentados estão 

produzindo queijos e vendendo para padaria de Porto Alegre do Norte. Outros estão 

plantando milho para fazer ração para os animais, e plantando mandioca. Mas a maioria 

dos assentados prefere apenas vender o leite. Segundo dados da EMPAER (2011) 

foram plantados 133 hectares de produtos alimentares: 29 hectares de arroz, 16 hectares 

de banana, 02 hectares de feijão, 12 hectares de mandioca, 74 hectares de milho. Deste 

cultivo resultou uma produção de 383.505 kg. Considerando a área do assentamento, e o 

número de famílias assentadas, a área cultivada e a quantidade produzida é muito pequena. 

A maioria dos assentados somente plantam pasto, sem tratos culturais. A terra está 

“fraca”, porque não recebe nutrientes. Para tentar resolver o problema, os assentados estão 
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plantando milho para fazer ração para os animais, e plantando mandioca. Mas a maioria 
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cultivo resultou uma produção de 383.505 kg. Considerando a área do assentamento, e o 

número de famílias assentadas, a área cultivada e a quantidade produzida é muito pequena. 

A maioria dos assentados somente plantam pasto, sem tratos culturais. A terra está 

“fraca”, porque não recebe nutrientes. Para tentar resolver o problema, os assentados estão 

mudando o tipo de pasto, introduzindo novas variedades.

Pecuária no Assentamento Santo Antônio do Fontoura I

Como já foi dito e demonstrado, a pecuária é a principal atividade econômica do 

assentamento Santo Antônio do Fontoura I. A maioria dos assentados criam gado, vendem 

bezerro e o leite, e alguns poucos se dedicam à agricultura. Alguns assentados que 

trabalham com pecuária, prestam serviço para outros assentados ou em fazendas para 

conseguir uma renda maior. Na Agrovila Pé de Caju tem pessoas que exercem outras 

profissões como comerciantes, funcionários públicos, pedreiros e alguns aposentados. 

Para todos estes a pecuária é a atividade econômica principal.

Gráfico 01 - Atividade principal dos assentados

85% Pecuária
3%  Agricultura

12% Outra profissão

Fonte Primaria: Elaborado pelo autor, 2015. 

O gráfico mostra visualmente a predominância da pecuária bovina em relação às 

outras atividades econômicas. Os assentados entrevistados relataram que preferem a 

pecuária do que agricultura, porque já tiveram prejuízos com agricultura por falta de 

infraestrutura. (Tecnologia, máquinas, insumos, capital…). Para eles a pecuária dá menos 

prejuízo do que agricultura. Alguns assentados entrevistados disseram que sempre 

preferiram trabalhar com o gado, e que foi incentivado e financiado pelo PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). A pesquisa está 

mostrando que teve vários motivos que influenciaram na escolha dos assentados pela 

pecuária, mas a influência do PRONAF neste processo foi determinante. No 

Assentamento Santo Antônio do Fontoura I, embora predomine a pecuária de corte, tem 

muitos assentados que criam gado leiteiro. Mas devido ao baixo preço do leite alguns são 

obrigados a trabalhar fora do assentamento para sobreviver. Tem donos de lotes que são 

funcionários públicos, que tem um salário fixo. Há empresários, que moram na cidade, 

deixando alguns empregados tomando conta do lote ou “fazenda”. Também tem 

assentados que moram na cidade de Confresa, trabalhando no lote somente nos finais de 

semana. 
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Gráfico 02– Os assentados trabalham com a pecuária de corte e leiteira.

44% Leite

40% Corte 

16% Leite e corte
Fonte Primaria: Elaborado pelo autor, 2015.

O gráfico mostra que os assentados estão divididos entre a pecuária leiteira e de 

corte. O gráfico mostra que entre os assentados pesquisados, predomina pecuária leiteira, 

seguida pela criação de gado de corte. Ainda há os assentados que criam gado de leite e 

de corte. Estes geralmente têm melhor condição financeira, podendo ter o gado branco 

(Nelore) cruzado (Gir-Holanda) em sua propriedade.

A Produção do leite no Assentamento

Como mostrou o gráfico acima, no Assentamento do Santo Antônio do Fontoura 

I, a maioria dos assentados produzem o leite, que é vendido para os laticínios 

BRAVALAT e Cajes. Os laticínios instalaram tanques (resfriadores) em alguns 

assentamentos, para coletar o leite dos produtores. Alguns assentados têm o seu próprio 

tanque, podendo vender para o laticínio Bravalat ou para o Cajes. Na agrovila Pé de Caju, 

o laticínio BRAVALAT instalou um resfriador para receber o leite que compra dos 

assentados que moram próximo à agrovila.

Mesmo com estes dois laticínios comprando o leite, os assentados que não têm 

uma boa condição financeira estão tendo dificuldades porque o preço do leite, segundo 

eles, está muito baixo. Os assentados estão vendendo o leite a R$ 0,65 centavos o litro. 

Quem tem o tanque próprio ainda consegue um preço melhor, R$ 0.85 centavos. Mas com 

este preço muitos assentados estão insatisfeitos. Alguns assentados estão morando em 

Confresa na área urbana, trabalhando no lote no assentamento apenas nos finais de 

semana. Outros moram no assentamento, mas trabalham como assalariados em outras 

localidades para sobreviverem. Os assentados que investiram na pecuária leiteira se 

tornaram reféns dos laticínios por ficarem dependentes somente de um produto, o leite, e 

de um comprador, quando só há um laticínio. O preço de um litro de leite nos 

assentamentos é 0.65 centavos. Nos supermercados de Confresa o leite in natura 

(comprado direto do produtor) custa em média R$ 1,50 a 1,80. O leite pasteurizado, 

processado pelo Laticínio, que custa em média de R$ 4,00 a 6,00 nos Supermercados de 

Confresa. Por esta razão os assentados não estão satisfeitos com o preço do litro de leite. 



25III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

Gráfico 02– Os assentados trabalham com a pecuária de corte e leiteira.

44% Leite

40% Corte 

16% Leite e corte
Fonte Primaria: Elaborado pelo autor, 2015.

O gráfico mostra que os assentados estão divididos entre a pecuária leiteira e de 

corte. O gráfico mostra que entre os assentados pesquisados, predomina pecuária leiteira, 

seguida pela criação de gado de corte. Ainda há os assentados que criam gado de leite e 

de corte. Estes geralmente têm melhor condição financeira, podendo ter o gado branco 

(Nelore) cruzado (Gir-Holanda) em sua propriedade.

A Produção do leite no Assentamento

Como mostrou o gráfico acima, no Assentamento do Santo Antônio do Fontoura 

I, a maioria dos assentados produzem o leite, que é vendido para os laticínios 

BRAVALAT e Cajes. Os laticínios instalaram tanques (resfriadores) em alguns 

assentamentos, para coletar o leite dos produtores. Alguns assentados têm o seu próprio 

tanque, podendo vender para o laticínio Bravalat ou para o Cajes. Na agrovila Pé de Caju, 

o laticínio BRAVALAT instalou um resfriador para receber o leite que compra dos 

assentados que moram próximo à agrovila.

Mesmo com estes dois laticínios comprando o leite, os assentados que não têm 

uma boa condição financeira estão tendo dificuldades porque o preço do leite, segundo 

eles, está muito baixo. Os assentados estão vendendo o leite a R$ 0,65 centavos o litro. 

Quem tem o tanque próprio ainda consegue um preço melhor, R$ 0.85 centavos. Mas com 

este preço muitos assentados estão insatisfeitos. Alguns assentados estão morando em 

Confresa na área urbana, trabalhando no lote no assentamento apenas nos finais de 

semana. Outros moram no assentamento, mas trabalham como assalariados em outras 

localidades para sobreviverem. Os assentados que investiram na pecuária leiteira se 

tornaram reféns dos laticínios por ficarem dependentes somente de um produto, o leite, e 

de um comprador, quando só há um laticínio. O preço de um litro de leite nos 

assentamentos é 0.65 centavos. Nos supermercados de Confresa o leite in natura 
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processado pelo Laticínio, que custa em média de R$ 4,00 a 6,00 nos Supermercados de 

Confresa. Por esta razão os assentados não estão satisfeitos com o preço do litro de leite. 

Os laticínios oferecem um preço baixo, baseados na oferta que é relativamente alta, 

seguindo a lei da “oferta e da demanda”. De acordo com Ponchio; Gomes; Paz (2005, 

p.2):

Sabe-se que produção de leite no Brasil vem apresentando um crescimento 
anual significativo desde o início dos anos 90. No período entre 1996 a 
2004 este crescimento foi da ordem de 2,96% ao ano, quando a produção 
saltou de 19 para 23,3 bilhões de litros. A grande preocupação dos agentes 
que atuam na cadeia do leite é que a produção continue apresentando estas 
taxas de crescimento sem que haja políticas de crescimento da demanda 
interna ou das exportações. Isso poderá provocar, no futuro muito 
próximo, um excesso de produto no mercado interno, com uma possível 
queda nos preços pagos ao produtor, além de uma série de repercussões 
negativas para o setor.

Os assentados do Santo Antônio do Fontoura I investiram na pecuária leiteira, 

mas não têm controle do preço do seu produto, que varia de acordo com a demanda. No 

período de seca o preço aumenta e no período de chuva o preço diminui, e por ser um 

único produto da grande maioria dos assentados, corre o risco de desvalorizar mais ainda 

devido às leis do mercado, e pelo aumento do lucro dos laticínios.

O baixo preço do leite influencia na produção. O pequeno produtor no 

assentamento deixa de vender leite para se tornar empregado, e o grande produtor 

transforma seu gado leiteiro em soja ou em outro investimento, arrendando parte de sua 

terra até a crise passar. Quando ele tem prejuízo recebe ajuda do governo que compra os 

seus produtos, garantindo o preço mínimo.

Os assentados do Santo Antônio Fontoura I não conseguem negociar com os 

laticínios o preço mínimo mais justo pelo leite que vendem, não conseguindo obter uma 

boa remuneração pelo seu trabalho.

Considerações Finais

O Resultado desta pesquisa mostrou que os assentados do Assentamento Santo 

Antônio do Fontoura I têm como atividade econômica principal a pecuária, e deixando a 

agricultura em segundo plano. Nos últimos anos a pecuária de corte cedeu espaço para a 

pecuária leiteira, que cresceu muito a partir da instalação da energia elétrica nos 

assentamentos. A pesquisa mostrou também que a maioria dos assentados são goianos ou 

tocantinenses, os quais têm uma preferência pela pecuária. Além do mais, o financiamento 

do PRONAF incentivava a pecuária. Com a instalação dos laticínios Bravalat e Cajes, a 

pecuária leiteira se tornou a principal atividade do assentamento. Os 
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assentados produzem o leite que é vendido para os laticínios Bravalat e Cajes. Estes 

laticínios instalaram tanques para resfriar e armazenar o leite em alguns assentamentos. 

Na agrovila Pé de Caju o laticínio Bravalat instalou um resfriador para os assentados 

vizinhos da agrovila. Alguns assentados têm o seu próprio tanque de resfriamento. Os 

assentados que não têm uma boa condição financeira estão tendo dificuldades financeiras 

devido ao baixo preço do leite. O laticínio paga R$ 0,60 centavos pelo litro do leite e R$ 

0,85 centavos para quem tem seu próprio tanque. Com este preço os produtores de leite 

não conseguem quitar suas dívidas.

Alguns assentados estão morando em Confresa, trabalhando no sítio somente nos 

finais de semana. Outros permanecem no assentamento, mas para sobreviver têm que 

trabalhar fora vendendo sua força de trabalho. Os produtores de leite se tornaram reféns 

dos laticínios, tendo que continuar na pecuária leiteira, por não terem condições de mudar.

Alguns assentados de melhor condição financeira conseguem trabalhar com a 

pecuária de corte e leiteira, além de produzirem milho, destinado para ração dos animais.

Os produtores do Santo Antônio do Fontoura I dizem que o valor recebido com 

a venda do leite não dá para comprar os produtos que precisam no supermercado.

Os assentados estão vendendo o leite com o mesmo preço de água mineral. Por 

vinte litros de leite eles recebem R$ 13,00, o mesmo preço de um garrafão de vinte litros 

de água mineral. Por esta razão alguns assentados desistiram de viver da terra. Sem a 

assistência do Estado, sem orientação técnica, sem financiamento, armazenamento e

comercialização, existe uma tendência de que muitos assentados vendam suas terras.
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Resumo: Produtos de origem biológica podem ser usados na fertilização de plantas com vistas 
à diminuição dos insumos químicos e melhorias das práticas culturais. Neste sentido, observou-
se o efeito de três produtos biológicos em germinar e desenvolver plântulas de capins 
comumente plantados na região de Vila Rica, Mato Grosso. Foram utilizadas suspensões de 
três bioagentes, um fúngico (Trichoderma sp.) e dois bacterianos (Burkholderia sp. e 
Pseudomonas sp.), aplicados no plantio de sementes de capins (Andropogon, Brachiaria e 
Mombaça) para verificar o incremento na parte aérea (folhas) trinta dias após o plantio. O 
experimento foi inteiramente casualizado e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo 
teste de Duncan a 5% de probabilidade. Os três bioagentes apresentaram efeito nos capins 
Brachiaria e Mombaça, embora apenas o fungo tenha surtido diferença estatística para o 
Brachiaria. Para o Andropogon o efeito observado foi nas raízes, com ênfase para o fungo e a 
bactéria Pseudomonas sp., mas não foi verificada diferença significativa na parte aérea 
comparando-se todos os tratamentos

Palavras-Chave: bioestimulantes; fungo; bactérias; pastagens.

Introdução

Biofertilizantes, de acordo com a Legislação Brasileira, são produtos que contem 

agentes biológicos ou componentes ativos que atuam, direta ou indiretamente, nas plantas. 

Essa ação pode ser em todo o organismo vegetal como um todo ou somente em algumas partes 

físicas ou na fisiologia da planta cultivada. Os biofertilizantes otimizam o desempenho do 

sistema produtivo e podem, ainda, atuar na indução de resistência frente aos patógenos 

vegetais (TAIZ e ZIEGER, 2004; BETTONI, 2015). 

Deste modo, a biofertilização pode ser compreendida como a aplicação de um 

determinado bioproduto nas culturas agrícolas de interesse, tendo como finalidade alcançar 

um incremento da produtividade minimizando o uso de adubos, estimulantes, fitoreguladores 

ou defensivos químicos.

Neste sentido, biofertilizantes são ferramentas biológicas que podem ser utilizadas 

para a melhoria do desenvolvimento agrícola aprimorando o rendimento e o desempenho das 

plantas e atuando em outros segmentos metabólicos, como a defesa vegetal. Exemplos de 

bioagentes já efetivos comercialmente são os fungos micorrízicos arbusculares (FMA), as 

bactérias promotoras de crescimento, fungos endofíticos (Chaetomium sp. e Trichoderma sp.), 
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dentre outros (FERREIRA et al., 2007; FILIPPI et al., 2011; SINGH et al., 2016). Silva et al. 

(2016) realizaram a biofertilização in vitro de plântulas de Epidendrum nocturnum Jacq. 

(orquídea rupícola) usando um bioagente obtido de suas próprias raízes e obtiveram maior 

vigor nas plântulas micorrizadas quando comparadas às não micorrizadas. Além disso, plantas 

cultivas com o microrganismo simbionte foram mais aptas à aclimatação. Singh et al. (2016) 

averiguaram, com êxito, o efeito do bioagente Trichoderma asperellum em modular o 

desenvolvimento vegetativo de tomate, berinjela, pimenta e outros.

Prieto et al. (2017) também avaliaram o efeito da aplicação de biostimulante, de 

biofertilizante e da inoculação de Bradyrhizobium japonicum em sementes de soja (Glycine 

max) visando avaliar crescimento e a produtividade. 

Observaram que há interação do bioestimulante com o inoculante em altura de planta 

e produtividade de grãos, mas acrescentam que é preciso cautela na prescrição de dosagens. 

Diante destes resultados e tendo em vista a crescente demanda por práticas 

sustentáveis na agricultura objetivou-se, na presente pesquisa, testar o efeito de três bioagentes 

(duas cepas bacterianas e um isolado fúngico) na germinação e no desenvolvimento de três 

tipos de capins utilizados em pastagens em Vila Rica – Mato Grosso.

Desenvolvimento

O experimento foi realizado nas dependências da UNEMAT em Vila Rica, Mato 

Grosso, entre os meses de junho e setembro de 2019. As sementes usadas foram dos capins 

Andropogon (Andropogon gayanus), Brachiaria (Brachiaria brizantha) e Mombaça (Panicum 

maximus) cedidas por um comerciante local (AgroMarca). Já os microrganismos utilizados 

como bioagentes ou biofertilizantes (bioestimulantes) foram do laboratório AgroLab, 

localizado em Goiânia – Goiás. Estes microrganismos são duas cepas de bactérias (BAC1, 

Burkholderia sp. e BAC2, Pseudomonas sp.) e um isolado fúngico, Trichoderma sp. Portanto, 

os tratamentos utilizados para cada capim foram os seguintes: 1) controle (plantas sem 

adubação e sem aplicação de bioproduto); 2) adubo comercial (NPK 10-10-10, sendo 1 grama 

para cada quilo de solo); 3) bioproduto fúngico; 4) bioproduto da BAC1; e 5) bioproduto da 

BAC2.

A suspensão de Unidades Formadoras de Colônias (UFCs) para as bactérias e de 

conídios para o fungo foi ajustada para 108 (Absorbância A600= 0,1 em espectofotômetro), o 

equivalente a 108 UCF ou conídios em cada mL. Uma alíquota de de 30 mL destas suspensões 

foi diluída em água para quantidade final de 100 mL. Houve homogeneização dos bioprodutos 
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O experimento foi realizado nas dependências da UNEMAT em Vila Rica, Mato 

Grosso, entre os meses de junho e setembro de 2019. As sementes usadas foram dos capins 

Andropogon (Andropogon gayanus), Brachiaria (Brachiaria brizantha) e Mombaça (Panicum 

maximus) cedidas por um comerciante local (AgroMarca). Já os microrganismos utilizados 

como bioagentes ou biofertilizantes (bioestimulantes) foram do laboratório AgroLab, 

localizado em Goiânia – Goiás. Estes microrganismos são duas cepas de bactérias (BAC1, 

Burkholderia sp. e BAC2, Pseudomonas sp.) e um isolado fúngico, Trichoderma sp. Portanto, 

os tratamentos utilizados para cada capim foram os seguintes: 1) controle (plantas sem 

adubação e sem aplicação de bioproduto); 2) adubo comercial (NPK 10-10-10, sendo 1 grama 

para cada quilo de solo); 3) bioproduto fúngico; 4) bioproduto da BAC1; e 5) bioproduto da 

BAC2.

A suspensão de Unidades Formadoras de Colônias (UFCs) para as bactérias e de 

conídios para o fungo foi ajustada para 108 (Absorbância A600= 0,1 em espectofotômetro), o 

equivalente a 108 UCF ou conídios em cada mL. Uma alíquota de de 30 mL destas suspensões 

foi diluída em água para quantidade final de 100 mL. Houve homogeneização dos bioprodutos 

por 10 minutos e aplicou- se 3 mL em cada vaso, sobre as sementes.

As sementes foram tratadas com álcool 70% e hipoclorito comercial de acordo com 

Silva e colaboradores (2016). Posteriormente, as sementes foram lavadas e colocadas sobre o 

solo em copos plásticos com cerca de 350 g de solo. Em cada vaso foram semeadas três 

sementes para se avaliar a média dos tamanhos da parte aérea ao final do ensaio. A avaliação 

final aconteceu um mês após a instalação do experimento onde avaliou-se, em centímetros, o 

desenvolvimento da parte aérea. Cada tratamento (cinco tratamentos para cada capim) contou 

com cinco repetições distribuídas em delineamento inteiramente casualizado (DIC). Não 

foram comparados os capins entre si tendo em vista que estes possuem padrão vegetativo 

diferenciado. Os dados obtidos foram avaliados pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade 

para comparação de médias usando o Software R (versão R x64 3.6.1) como ferramenta para 

a análise.

Para as sementes do capim Andropogon observou-se que a geminação foi inferior a 

70%, as sementes demoraram até dez dias para germinar. Além disto, não houve diferença 

estatística entre os tratamentos para o comprimento da parte aérea. Referente ao capim 

Brachiaria houve efeito significativo do fungo (Trichoderma sp.) comparando-se aos demais 

tratamentos. 

Também foi possível notar que as duas bactérias foram eficientes na germinação e 

desenvolvimento da parte aérea das plântulas, mas estes tratamentos não diferiram do controle. 

Para o capim Mombaça verificou-se a eficiência dos três produtos biológicos em germinar e 

desenvolver as plântulas. 

Contudo, não houve diferença estatística significativa destes tratamentos e o controle 

(Figura 1). Tanto Brachiaria quanto Mombaça tiveram germinação superior a 80%.

Figura 1. Efeito dos tratamentos no comprimento (cm) da parte aérea das plantas 

de Andropogon (A), Brachiaria (B) e Mombaça (C) trinta dias após a aplicação dos 

bioprodutos.
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O sistema radicular de algumas plantas também foi observado ao final do experimento 

(Figura 2). Verificou-se o incremento na quantidade e no comprimento destas raízes com 

destaque para as bactérias (3 e 4) nas raízes de Andropogon (A) e Brachiaria (B). 

Nas raízes do capim Mombaça (C) observou-se raízes desenvolvidas nos três 

tratametnos com os produtos biológicos, com ênfase no efeito do fungo (2) e da BAC2 (4). 

Singh et al. (2016) verificaram o êxito de T. asperellum em modular o desenvolvimento 

vegetativo de hortaliças. 

Figura 2. Comparação do efeito dos tratamentos (1: controle, 2: fungo, 3: BAC1 e 4: 

BAC2) nas raízes de Andropogon (A), Brachiaria (B) e Mombaça (C).

Prieto et al. (2017) também obtiveram efeito positivo de B. japonicum em plantas de

soja. Sperandio e colaboradores (2017) avaliando cepas de duas bactérias promotoras de 

crescimento, Bacillus sp. e Serratia sp., em arroz observaram que tanto as raízes como as 

folhas se desenvolveram mais em relação ao controle, além da indução de resistência (frente 

aos patógenos fúngicos) que os bioprodutos proporcionaram.

Considerações Finais
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Considerações Finais

Os resultados obtidos sugerem que o fungo (Trichoderma sp.) e as bactérias 

Burkholderia sp. e Pseudomonas sp.) são eficientes em promover o desenvolvimento das 

plântulas de Brachiaria e Mombaça.

Para o capim Andropogon houve efeito dos bioprodutos nas raízes e, visualmente, na 

parte aérea. Não obstante, verificou-se que as sementes deste capim demoram mais tempo para 

germinar comparando-se com as demais.
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Resumo: Os conflitos agrários sempre estiveram presentes na história da região do Vale do 
Araguaia. Este trabalho se baseia numa pesquisa realizada no Assentament Manah, no 
município de Canabrava do Norte-MT, e teve como objetivo, compreender as práticas agrárias, 
sociais e políticas desse grupo, desde o processo de reocupa área da proprieade até a conquista, 
através da regularização fundiária, quando esses agentes sociais passam a ser designados como 
“Agricultores Familiares”.Trata-se estudo de caso, que teve início em 2014 e perdurou até 
dezembro de 2015, ao qual foi realizado um levantamento bibliográfico com fontes 
documentais e posterior en aos moradores locais. Foi possível observar que o Pronaf no 
contexto do Assentamento Rural se destacou pela proporção que tomou e auxílio na formação 
das propri que utilizaram práticas agroecológicas para recuperação de solos e garantia de 
qualidade na alimentação da família, em equilibrio com o meio ambiente.

Palavras-Chave: Regularização Fundiária, Vale do Araguaia,  Reforma Agrária.

Introdução

A luta pela terra no cenário agrário brasileiro sempre foi desafios para os agentes 

sociais que buscam a permanência na terra, buscam enco oportunidades de obter uma terra 

para que possa criar suas famílias dando uma expectativa de vida melhor, sobre tudo por parte 

de migrantes e posseiros.

Segundo Oliveira (1994) a migração histórica em busca da terra livre tem feito dos 

trabalhadores/ posseiros verdadeiros retirantes. Retirantes em bu liberdade. Essa relação de 

busca e permanência da terra tem como base lutas, derrotas e conquistas geram sentimentos 

que impregnado nesses a sociais: a felicidade de conquistar sua terra (seja através de posse ou 

propriedade) para que desenvolva suas atividades de sobrevivência plantando, cult e 

produzindo expectativas na vida, e um sonho onde qualquer ator social busca na vida, pois, as 

lutas, os choros e os risos são emoções de cada agente que está diretamente relacionado ao 

meio rural.

A partir da regularização fundiária em 15 de Julho de 1995, e de novas Políticas 

Públicas destinadas a assentados rurais e/ou agricultores familiares, a lu terra no Assentamento 

Rural Manah deixa de ser a conquista e passa a ser a permanência. A busca por condições de 

produção, comercialização e qualid vida de seus moradores, passou a serem as principais 
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DA LUTA PELA CONQUISTA E DIREITO DE PERMANÊNCIA NA 
TERRA À INTRODUÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA: UM

ESTUDO DE CASO NO PROJETO DE ASSENTAM MANAH EM 
CANABRAVA DO NORTE-MT

Jhony Neves de Souza; Luiz Antônio Barbosa Soares; Gleiciene Sena Dorta Souza; 
Polyana Rafaela Ramos; Diomara Neves de Souza.

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: Os conflitos agrários sempre estiveram presentes na história da região do Vale do 
Araguaia. Este trabalho se baseia numa pesquisa realizada no Assentament Manah, no 
município de Canabrava do Norte-MT, e teve como objetivo, compreender as práticas agrárias, 
sociais e políticas desse grupo, desde o processo de reocupa área da proprieade até a conquista, 
através da regularização fundiária, quando esses agentes sociais passam a ser designados como 
“Agricultores Familiares”.Trata-se estudo de caso, que teve início em 2014 e perdurou até 
dezembro de 2015, ao qual foi realizado um levantamento bibliográfico com fontes 
documentais e posterior en aos moradores locais. Foi possível observar que o Pronaf no 
contexto do Assentamento Rural se destacou pela proporção que tomou e auxílio na formação 
das propri que utilizaram práticas agroecológicas para recuperação de solos e garantia de 
qualidade na alimentação da família, em equilibrio com o meio ambiente.

Palavras-Chave: Regularização Fundiária, Vale do Araguaia,  Reforma Agrária.

Introdução

A luta pela terra no cenário agrário brasileiro sempre foi desafios para os agentes 

sociais que buscam a permanência na terra, buscam enco oportunidades de obter uma terra 

para que possa criar suas famílias dando uma expectativa de vida melhor, sobre tudo por parte 

de migrantes e posseiros.

Segundo Oliveira (1994) a migração histórica em busca da terra livre tem feito dos 

trabalhadores/ posseiros verdadeiros retirantes. Retirantes em bu liberdade. Essa relação de 

busca e permanência da terra tem como base lutas, derrotas e conquistas geram sentimentos 

que impregnado nesses a sociais: a felicidade de conquistar sua terra (seja através de posse ou 

propriedade) para que desenvolva suas atividades de sobrevivência plantando, cult e 

produzindo expectativas na vida, e um sonho onde qualquer ator social busca na vida, pois, as 

lutas, os choros e os risos são emoções de cada agente que está diretamente relacionado ao 

meio rural.

A partir da regularização fundiária em 15 de Julho de 1995, e de novas Políticas 

Públicas destinadas a assentados rurais e/ou agricultores familiares, a lu terra no Assentamento 

Rural Manah deixa de ser a conquista e passa a ser a permanência. A busca por condições de 

produção, comercialização e qualid vida de seus moradores, passou a serem as principais 

questões.

A luta pela terra no estudo de caso do Assentamento Rural Manah segue uma 

tendência nacional e histórica. Movimentos sociais como o Movimen Trabalhadores Rurais 

(MST), Ligas Campesinas, dentre outros potencializaram o debate e a prática da busca pela 

terra para morar e plantar. Além d microrregião norte Araguaia (composta por 15 municípios) 

foi reocupada através da luta pela terra e a reocupação de seu território.

Desta forma, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a situação atual e a 

formação do Assentamento Rural Manah situado no município de Can do Norte MT, bem 

como entender as práticas agrárias, sociais e políticas desse grupo, desde o processo de 

reocupação da área da Fazenda Manah po de posseiros que lutaram nesse cenário.

Desenvolvimento

O trabalho foi realizado no Projeto de Assentamento Manah, localizado no município 

de Canabrava do Norte, ao qual localiza-se à margem esquerda 158 e sua sede fica a 23 km 

desta rodovia, e distante de Porto Alegre do Norte 40 km. O município faz parte da 

microrregião geográfica Norte Aragu Mato Grosso, com uma extensão territorial de 3.450 

Km², localiza-se n estado entre os meridianos 51,30° e 52,20° e os paralelos de 10,50° e 

aproximadamente, situado na região central do Brasil, distante da capital Cuiabá, 1.132 km 

(FERREIRA, 2001)

O trabalho trata-se de um estudo de caso, que teve início em 2014 e perdurou até 

dezembro de 2015. Na primeira etapa da pesquisa, foi realiza levantamento bibliográfico, 

ao qual foram utilizadas diversas fontes documentais que trazem informações sobre o 

processo de formação do Assenta Rural Manah através das Atas da Associação de 

Produtores PA Manah, e também arquivos da Prelazia São Félix do Araguaia como 

reportagens do Alvorada que retratava as informações sobre a luta pela terra na 

microrregião norte Araguaia.

No segundo momento, foram realizadas entrevistas com os agentes sociais que 

fizeram e fazem parte do processo histórico ao qual vivenciou o Proj Assentamento Manah. 

Foram entrevistados presidentes da Associação de Produtores (antigos e atual) e também os 

moradores mais antigos do assentam

Após os dados levantados inicou-se um minucioso estudo dos documentos e realiadas 

as análises pertinentes.

O município de Canabrava foi e é palco da luta pela terra, cenário que e testemunho 
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da violência, das perseguições, mas também, das alegrias e dos mom de conquistas. Quando e 

retratada no município o contexto de luta não se pode deixar de falar da participação da 

Prelazia de São Felix do Araguaia- M através de seu jornal “Alvorada” foi escritor das histórias 

de lutas no Araguaia.

O Assentamento Rural Manah está localizado a 12 km da cidade de Canabrava do 

Norte-MT, e possui uma área total segundo o INCRA de 8.72 hectares. Criado em 15 de agosto

de 1995, possui atualmente 136 famílias assentadas.

De acordo com o relato de um entrevistado o início do assentamento Manah 

aconteceu por iniciativa e luta de pessoas que almejavam adquirir um ped terra. Mesmo 

com os vários despejos, as pessoas não desistiram, como assinala o entrevistado,“o 

pessoal invadiu ela [fazenda Manah] por várias veze Invadiam, vinha e tirava tornava 

invadir eles tornava tirar chegou um ponto que eles invadir”.

Mesmo não tendo relato de homicídio, as ações da policia foram violentas, pois 

de acordo com esta entrevista, “as policia vinha queimou barraco”,no e essa ação em que 

a policia praticou e sem dúvida um ato de violência posta aquelas famílias.

Outro fator que merece destaque é a atuação dos políticos locais no apoio a luta 

pela posse da terra, “com a ajuda de alguns políticos da região era ép finado lazaro o 

finado João grande: que foi quem deu os maiores apoios (falo assim políticos daqui não 

sei os lá de fora”.

Ainda segundo o morador não houve conflitos extremos que levassem a ferir pessoas 

ou levar a morte, houve apenas um processo de coerção por pa policia, mas à medida que as 

invasões se tornaram persistentes os proprietários resolveram negociar com o governo e a 

fazenda foi desapropriada pelo em 1994, mas somente em 1995 as famílias foram 

homologadas, quando o INCRA reconheceu o Assentamento Rural ele respeitou o tamanho 

do lote qu posseiro tinha adquirido, então o Assentamento Rural fica com 139 lotes. 

Possuindo136 famílias assentadas, sendo que sua capacidade e para 140 família.

Na luta pela permanência na terra, um dos primeiros passos visando o apoio e fixação 

na propriedade, foi a regularização e acesso aos crédito investimentos, como o PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). De acordo com Biachini 

(2015), o programa financia pr individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores 

familiares e assentados da reforma agrária.

Neste sentido, 99% dos assentados receberam o auxílio do governo Federal para que 

iniciasse sua produção, e a grande maioria, aproximadament investiu na ciração de gado de 

leite e corte sendo esta, uma das principais renda do Assentamento Rural, cuja produção é 
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da violência, das perseguições, mas também, das alegrias e dos mom de conquistas. Quando e 

retratada no município o contexto de luta não se pode deixar de falar da participação da 

Prelazia de São Felix do Araguaia- M através de seu jornal “Alvorada” foi escritor das histórias 

de lutas no Araguaia.

O Assentamento Rural Manah está localizado a 12 km da cidade de Canabrava do 

Norte-MT, e possui uma área total segundo o INCRA de 8.72 hectares. Criado em 15 de agosto

de 1995, possui atualmente 136 famílias assentadas.

De acordo com o relato de um entrevistado o início do assentamento Manah 

aconteceu por iniciativa e luta de pessoas que almejavam adquirir um ped terra. Mesmo 

com os vários despejos, as pessoas não desistiram, como assinala o entrevistado,“o 

pessoal invadiu ela [fazenda Manah] por várias veze Invadiam, vinha e tirava tornava 

invadir eles tornava tirar chegou um ponto que eles invadir”.

Mesmo não tendo relato de homicídio, as ações da policia foram violentas, pois 

de acordo com esta entrevista, “as policia vinha queimou barraco”,no e essa ação em que 

a policia praticou e sem dúvida um ato de violência posta aquelas famílias.

Outro fator que merece destaque é a atuação dos políticos locais no apoio a luta 

pela posse da terra, “com a ajuda de alguns políticos da região era ép finado lazaro o 

finado João grande: que foi quem deu os maiores apoios (falo assim políticos daqui não 

sei os lá de fora”.

Ainda segundo o morador não houve conflitos extremos que levassem a ferir pessoas 

ou levar a morte, houve apenas um processo de coerção por pa policia, mas à medida que as 

invasões se tornaram persistentes os proprietários resolveram negociar com o governo e a 

fazenda foi desapropriada pelo em 1994, mas somente em 1995 as famílias foram 

homologadas, quando o INCRA reconheceu o Assentamento Rural ele respeitou o tamanho 

do lote qu posseiro tinha adquirido, então o Assentamento Rural fica com 139 lotes. 

Possuindo136 famílias assentadas, sendo que sua capacidade e para 140 família.

Na luta pela permanência na terra, um dos primeiros passos visando o apoio e fixação 

na propriedade, foi a regularização e acesso aos crédito investimentos, como o PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). De acordo com Biachini 

(2015), o programa financia pr individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores 

familiares e assentados da reforma agrária.

Neste sentido, 99% dos assentados receberam o auxílio do governo Federal para que 

iniciasse sua produção, e a grande maioria, aproximadament investiu na ciração de gado de 

leite e corte sendo esta, uma das principais renda do Assentamento Rural, cuja produção é 

vendido em feiras, laticí entregas a domicilio e também para o consum da família.

A predominância na atividade de criação de gado bovino nos lotes se destaca. Já o 

cultivo de alimentos como arroz, feijão milho e outros não e vis grande escala. Percebe-se 

também que possui lotes que o dono não pratica outras atividades como plantação de arroz, 

milho e outros, ficando em vezes só com a criação do gado bovino. Conforme esses aspectos 

pode se analisar essas distorções do não cultivar esses alimentos básicos como con Barrozo 

(2005), a especialização na criação de gado de corte nos Assentamento Rural produziu 

distorções como a compra de alimentos básicos- arroz, farinha, milho no comercio urbano por 

parte dos assentados.

Porém é interessante ressaltar que algumas propriedades vem aumentando a prática 

do cultivo de alimentos no sistema alternativo de produ agroecologia. Prova disso, é a 

expansão do projeto Casadão (um tipo de plantio onde as plantas são dispostas em consórcios, 

que otimizam o espaço, m as características do solo e traz vários benefícios). Também pode 

ser observadooutras produções como horta, criações porcos, galinhas, o cultivo da man em 

uma lógica da segurança alimentar onde se planta para alimentar-se, são produtos produzidos 

que na maioria das vezes não direciona mercado/venda.

Considerações Finais

A partir de relatos e das observações feitas em campo foi possível formular 

entenderasrelaçõessociaisnoassentamentoRuralManah.Foipossívelperce 

essesatoresdesignadosagricultoresfamiliares,desempenhampapeisfundamentaisnaeparaasocie

dadenoquedizrespeitoprincipalmenteemrelaçãoàbuscaaigu de direito e permanência na terra.

Visível também, a influência que as Políticas Públicas têm para os assentamentos 

rurais, pois só foi possível a permanência e continuidade do Assenta Rural Manah a partir do 

acesso ao crédito, como o PRONAF, que permitiu que as famílias já assentadas pudessem dar 

início as suas atividades produtiv seja, permitiu que fosse dado o “ponta pé” inicial na vida 

das mesmas.

Outro fato interessante é a forma como as práticas agroecológicas vem a somar com 

a agricultura familiar no processo de recuperação dos solos, incre da qualidade da alimentação 

da família, a soberania alimentar, a partir da inclusão de diversas espécies em consórcios e em 

equilíbrio com o meio ambiente.
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DIFICULDADES NA PRODUÇÃO DE LEITE DOS AGRICULTORES 
FAMILIAR DO PROJETO DE ASSENTAMENTO MÃE MARIA NO 

MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT

Joelma Alves Barbosa; Polyana Rafaela Ramos.

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: A pecuária leiteira vem ganhando cada vez mais espaço como principal atividade 
exercidas em assentamentos rurais no estado de Mato Grosso e no país, uma vez que esta 
proporciona uma renda diária mensal estável, permitindo o agricultor a explorar e morar 
na terra com mais facilidades frente aos problemas que advêm ao homem do campo. Com 
o desígnio de conhecer a realidade das atividades pecuarista leiteira e as dificuldades 
enfrentadas pelos agricultores do Projeto de Assentamento (P.A) Mãe Maria no município 
de São Felix do Araguaia-MT, é que se propôs este trabalho. Foram entrevistados 132 
produtores, com idade entre 30 a 80 anos residentes em propriedades iguais a 50 hectare. 
Onde a principal atividade exercida no assentamento se destaca a pecuária leiteira com um 
percentual de 45,58% onde a mão de obra familiar exerce 80,68% dos trabalhos realizados 
na propriedade, onde pode se observar que as principais dificuldades destes agricultores se 
encontram desde a produção a comercialização de produtos tais como falta de recursos, 
exaustão dos solos e ausência de políticas públicas. Ressaltando deste modo a importância 
de conhecer a realidade vivenciada por estes agricultores cujo necessitam de medidas 
socio-governamentais que intervêm a favor da melhoria da qualidade destes produtores.

Palavras-Chave: Atividade leiteira; Produtividade; Agricultura Familiar.

Introdução

A produção de leite e uma alternativa na melhoria de qualidade de vida do homem 

do campo, uma vez que estes são responsáveis pela maior parte da produção no país. De acordo 

com Weiverberg; Sonaglio (2010) o leite funciona como gerador de renda estável, embora 

produção e produtividade possam ser pequenas no âmbito da agricultura familiar é o leite 

quem garante fluxo constante de dinheiro para o produtor.

A atividade leiteira é segmento relevante para o desenvolvimento econômico de 

diversas regiões brasileiras, pois permite a permanência do homem no campo, reduzindo as 

pressões sociais nas áreas urbanas, decorrentes da migração massiva do meio rural, e 

minimizando o desemprego e a exclusão social (EURICH; NETO; ROCHA, 2016).

Em Mato Grosso os registros sobre a produção da agricultura familiar são escassos e 

pouco se sabe sobre os índices de produtividade e da produção gerada pelas cadeias produtivas 

exploradas em regime de economia familiar (FERRO; VECHI, 2014). Essa escassez 

impossibilita o reconhecer da melhoria e dificuldades do homem do campo que mesmo 

ganhando espaço nos últimos anos percebe-se que ainda não foram mudanças suficiente para 

eliminar as dificuldades técnicas, métodos ineficientes, as mudanças climatológicas, 
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degradação ambiental, má utilização dos recursos prestados pelo governo, entre outros.

Diante deste contexto levando em consideração a importância da atividade leiteira na 

agricultura familiar no estado e município, objetivou-se por meio desta pesquisa contextualizar 

a atividade leiteira e as dificuldades do agricultor familiar no Projeto de Assentamento (P.A) 

Mãe Maria, município de São Felix do Araguaia.

Metodologia

O desenvolvimento desta pesquisa se deu nos meses de agosto a setembro de 2019, 

no Projeto de Assentamento (P.A) Mãe Maria, pertencente ao município de São Felix do 

Araguaia-MT a uma distância de 1.149,8 km de Cuiabá capital, em uma região conhecida 

como Araguaia Xingu.

Para atender o objetivo proposto foi aplicado um questionário semiestruturado, com 

perguntas abertas e fechadas, abordando os aspectos socioeconômicos e atividades 

desenvolvidas nas propriedades por meio de pesquisa quali-quantitativa. Posteriormente, 

houve tabulação de dados, análise e discursões pertinentes ao tema por meio dos recursos 

Excel e Word.

Resultados e Discussões

Foram entrevistadas 132 famílias das 485 assentadas no Projeto de Assentamento, 

com idade entre 30 a 80 anos, residentes em propriedades com tamanhos iguais a 50 hectares 

(ha).

A pecuária se destaca como a principal fonte de renda entre esses produtores com um 

percentual 46,89%, e se divide em gado de leite com 54,41% e gado de corte com 45,58%. 

Ferro; Vechi (2014) afirmam em sua pesquisa que a pecuária se destaca em quase todas as 

propriedades familiar no Estado de Mato Grosso com destaque para o gado leiteiro e gado de 

corte. Ainda de acordo com os autores, a produção de leite em litros em Mato Grosso é muito 

baixo comparado a outros estados, pois os mesmos afirmam que há uma diferença de 165% 

na produção de leite por dia comparado ao estado de Goiás, os mesmos justificam que esta 

dificuldade, contudo advém da ausência de políticas efetivas para o segmento, e não por uma 

incapacidade produtiva de um modo generalizado.

Pode-se observar nas propriedades entrevistadas que estes produtores dispõem de 06 

tanques resfriadores comunitários, que possibilita o abastecimento por vizinhos mais próximos 
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degradação ambiental, má utilização dos recursos prestados pelo governo, entre outros.

Diante deste contexto levando em consideração a importância da atividade leiteira na 

agricultura familiar no estado e município, objetivou-se por meio desta pesquisa contextualizar 

a atividade leiteira e as dificuldades do agricultor familiar no Projeto de Assentamento (P.A) 

Mãe Maria, município de São Felix do Araguaia.

Metodologia

O desenvolvimento desta pesquisa se deu nos meses de agosto a setembro de 2019, 

no Projeto de Assentamento (P.A) Mãe Maria, pertencente ao município de São Felix do 

Araguaia-MT a uma distância de 1.149,8 km de Cuiabá capital, em uma região conhecida 

como Araguaia Xingu.

Para atender o objetivo proposto foi aplicado um questionário semiestruturado, com 

perguntas abertas e fechadas, abordando os aspectos socioeconômicos e atividades 

desenvolvidas nas propriedades por meio de pesquisa quali-quantitativa. Posteriormente, 

houve tabulação de dados, análise e discursões pertinentes ao tema por meio dos recursos 

Excel e Word.

Resultados e Discussões

Foram entrevistadas 132 famílias das 485 assentadas no Projeto de Assentamento, 

com idade entre 30 a 80 anos, residentes em propriedades com tamanhos iguais a 50 hectares 

(ha).

A pecuária se destaca como a principal fonte de renda entre esses produtores com um 

percentual 46,89%, e se divide em gado de leite com 54,41% e gado de corte com 45,58%. 

Ferro; Vechi (2014) afirmam em sua pesquisa que a pecuária se destaca em quase todas as 

propriedades familiar no Estado de Mato Grosso com destaque para o gado leiteiro e gado de 

corte. Ainda de acordo com os autores, a produção de leite em litros em Mato Grosso é muito 

baixo comparado a outros estados, pois os mesmos afirmam que há uma diferença de 165% 

na produção de leite por dia comparado ao estado de Goiás, os mesmos justificam que esta 

dificuldade, contudo advém da ausência de políticas efetivas para o segmento, e não por uma 

incapacidade produtiva de um modo generalizado.

Pode-se observar nas propriedades entrevistadas que estes produtores dispõem de 06 

tanques resfriadores comunitários, que possibilita o abastecimento por vizinhos mais próximos 

logo após a ordenha, havendo a coleta semanalmente. Estes foram adquiridos por meio da 

Secretária de Agricultura Familiar (SAF) e do laticínio que compra o produto.

Um dos maiores entraves da produção de leite no assentamento é a falta de 

cooperativa e indústrias na região, pois estes produtores comercializam apenas para o laticínio 

do município de Nova Xavantina, fazendo com que o leite oferecido tenha menor valor 

aquisitivo que nos municípios mais próximos, onde se concentra uma ou mais indústrias do 

setor para atender a demanda do leite.

A escassez de uso tecnológico, financeiro e má qualidade das pastagens e tratos 

culturais que são de forma rudimentar possibilitou observar a dificuldade na alimentação dos 

bovinos, pois a única alimentação é a pastagens, sem opção o rendimento do leite em período 

de estiagem passa a ser menos. Simões, Oliveira; Filho (2014) destaca que a produção 

brasileira ainda tem muito o que melhorar, no que concerne a sanidade, melhoramento 

genético, manejo de pastagens e às estratégias de suplementação em período de estiagem, bem 

como à qualidade do leite e ao gerenciamento administrativo e financeiro da atividade.

A principal fonte de mão de obra desses produtores na propriedade se destaca a mão 

de obra familiar com 80,68% está se reduz basicamente ao esposo, esposa um ou dois adultos 

a mais, lembrando que dos entrevistados a composição familiar se baseava em 51,03% 

composta pelo casal. Seguida de 6,89% de mão de obra fixa e 12,41% de mão de obra 

temporária. A mão de obra temporária destes produtores e justificada pelo percentual de 

produtores que sobrevivem da terra com mais de meia idade e apenas o cônjuge o que dificulta 

o manuseio de suas atividades, necessitando de reparos básicos como conserto de cercas e 

manejos de pastagens.

Os autores Bezerra; Schlindwein (2017), abordam que num desenvolvimento local e 

regional e importante dar maior atenção ao agricultor familiar, deixando de vela como 

agricultura de subsistência, e enxergar nela seu potencial de inserção produtiva e de mercado, 

ressaltando que esta deve ser tratada tanto pelo setor público e privado. Em geral, os autores 

Ferro; Vechi (2014), destacam que produtores na agricultura familiar, sofrem para alcançar 

uma escala mínima de produção, devido as limitações na capacidade de investimento, falta de 

assistência técnica e a falta e acesso as novas tecnologias de modo a ampliar sua produtividade. 

No entanto os mesmos afirmam que a agricultura familiar no estado de Mato Grosso tem 

relevante importância estratégica, pois mais de 90% dos agricultores exploram a atividade da 

cultura da mandioca, fruticultura e pecuária de leite.

Neste aspecto, e importante salientar que o P.A mãe Maria precisa ser explorado 

ainda mais seu potencial produtivo, por intermédio de políticas, programas e ações que visam 
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desde a produção no campo a comercialização dos produtos advindos e seus derivados, pois o 

interesse na comercialização do leite produzido pelos produtores ainda está sendo suprida pela 

indústria laticínica. No entanto os demais produtos alimentícios produzidos como hortaliças, 

aves, suínos, frutas, leguminosas, derivados do leite entre outros são consumidos pelo próprio 

produtor ou quando a possibilidade de comercialização e por valores de baixo custo.

Considerações Finais

Podemos observar que gado de leite se destaca como a principal fonte de renda destes 

produtores com 54,41% sendo 08,83% a mais que a criação de gado de corte. O leite se torna 

uma alternativa mais prática frente as dificuldades enfrentadas por estes produtores, uma vez 

que este é uma renda diária mensal, quanto ao gado de corte tem um tempo de retorno mais 

duradouro com ganho menos estáveis.

Contudo, se observa uma deficiência por parte da gestão e órgãos públicos, pois o 

Projeto de Assentamento embora pertencente ao município de São Felix do Araguaia, uma 

boa parte de sua extensão territorial se encontra localizado no município de Alto Boa Vista, o 

que por sua vez causa um transtorno ao agricultor quando precisa recorrer a auxílios 

governamentais, municipais e órgãos prestadores de políticas públicas. Neste aspecto, e 

importante ressaltar que a presença de políticas públicas e ações governamentais e municipais 

voltadas para o êxodo rural traz importantes impacto para a economia local.

De certo modo o produtor rural ainda sofre com a falta de Assistência Técnica e 

recursos para a realização e comercialização, o que dificulta a sobrevivência no campo, 

obrigando um grande número de produtor a trabalhar fora de sua propriedade ou até mesmo 

residirem nas zonas urbanas.
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Resumo: O presente estudo objetivou avaliar a dinâmica da vegetação por meio do índice 
de vegetação correlacionando com incêndios florestais, a partir dos produtos do sensor 
MODIS, MOD13Q1 e MCD64A1, na aldeia Urubu-Branco, no município de Confresa-
MT. Para a pesquisa, foram utilizados dados dos índices de vegetação gerados no produto 
do MOD13Q1, extraídos em um período de 16 em 16 dias, para os 24 meses dos anos de 
2017 e 2018; para os dados de área de queima foi utilizado o produto MCD64A1 de 
resolução espacial de 500 m. As informações foram extraídas no período de 2 anos (2017 
a 2018), sendo obtidos os valores médios dos índices de vegetação referentes a cada 
imagem, assim como a quantificação de área de queima e de focos de incêndios mensais, 
plotados em gráficos e mapas para ilustração do padrão sazonal da vegetação . Por meio 
da correlação dos dados de NDVI e de Focos e Incêndios, obteve-se que as modificações 
por queimadas na Urubu–Branco estão em proporcionalidade, em que ao aumentar-se uma 
variável, ocorre a redução de outra. Para os demais dados da análise das imagens do 
MCD64A1, observou-se que os meses de janeiro e fevereiro de 2017 apresentaram 
ascendência em área de queima, em que para os demais meses as áreas afetadas mostraram 
similaridade, caracterizando assim os meses mais afetados pelas queimas e suas 
complicações.

Palavras-Chave: Vigor vegetativo, Índice de vegetação, Incêndios florestais.

Introdução

O bioma cerrado é considerado a savana tropical mais úmida do mundo, e o território 

brasileiro detém grande parte de sua extensão territorial, tornando-se o segundo maior bioma 

do país (MMA, [sd]), também é reconhecido internacionalmente pela sua biodiversidade, 

estando presente na lista de “hotspots” (SILVA; BATES, 2002). No entanto, esse bioma sofre 

constantemente influência dos incêndios florestais, fazendo com que haja uma redução da 

biomassa e menor vigor vegetativo (RYAN, 2000).

Diante do exposto, a técnica de sensoriamento remoto surge como um instrumento 

ideal para analisar o comportamento dos ecossistemas, correlacionando com incêndios em 

qualquer bioma. E as técnicas de avaliação remota possibilitam obter resultados rápidos com 

maior frequência e, sobretudo a baixo custo (ROSA, 2003).

Por meio de sensores orbitais, que cobrem vastas áreas da superfície do nosso planeta, 

é possível realizar a análise temporal de suas diferentes fisionomias (WU et al., 2013). E esse 

tipo de estudo permite monitorar a evolução temporal dos focos de incêndios florestais em

grandes escalas, verificando como a frequência desses incêndios podem alterar e degradar 
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Introdução

O bioma cerrado é considerado a savana tropical mais úmida do mundo, e o território 

brasileiro detém grande parte de sua extensão territorial, tornando-se o segundo maior bioma 

do país (MMA, [sd]), também é reconhecido internacionalmente pela sua biodiversidade, 

estando presente na lista de “hotspots” (SILVA; BATES, 2002). No entanto, esse bioma sofre 

constantemente influência dos incêndios florestais, fazendo com que haja uma redução da 

biomassa e menor vigor vegetativo (RYAN, 2000).

Diante do exposto, a técnica de sensoriamento remoto surge como um instrumento 

ideal para analisar o comportamento dos ecossistemas, correlacionando com incêndios em 

qualquer bioma. E as técnicas de avaliação remota possibilitam obter resultados rápidos com 

maior frequência e, sobretudo a baixo custo (ROSA, 2003).

Por meio de sensores orbitais, que cobrem vastas áreas da superfície do nosso planeta, 

é possível realizar a análise temporal de suas diferentes fisionomias (WU et al., 2013). E esse 

tipo de estudo permite monitorar a evolução temporal dos focos de incêndios florestais em

grandes escalas, verificando como a frequência desses incêndios podem alterar e degradar 

alguns ecossistemas (GIGLIO, 2009).

O presente estudo foi realizado na área pertencente à Aldeia Urubu-Branco, 

localizada no bioma supracitado, esse local é ideal para monitorar a vegetação e realizar 

avaliação de seu ecossistema, por ser uma região antropizada apenas por povos indígenas. O 

monitoramento foi feito através dos índices de vegetação que surgiram por meio da 

reflectância das bandas de vermelho e infravermelho próximo e assim possibilitou uma análise 

em escala temporal.

Com esse estudo é possível subsidiar dados e informações relevantes que contribuirão 

em caráter cientifico, de forma geral, com órgãos ambientais e responsáveis por (T.I), como 

FUNAI (Fundação Nacional do Índio); IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente); 

SEMA (Secretária Estadual do Meio Ambiente).

Os incêndios florestais desempenham um papel importante em muitos ecossistemas, 

pois tem potencial em modificar a estrutura do bioma e influenciar diretamente na dinâmica 

da vegetação (RIANO et al., 2007). Com isso, a paisagem de qualquer bioma pode ser 

transformada, parcialmente ou totalmente através da remoção das camadas de vegetação por 

meio do fogo, esgotadas pela ação da combustão de toda biomassa (EPTING & VERBYLA., 

2005).

Sendo assim, as técnicas e ferramentas de imageamento orbital que buscam a 

obtenção de dados de estudo da vegetação, é de extrema importância, uma vez que a extração 

de dados através da interação do alvo com a radiação eletromagnética faz dessa ciência muito 

relevante no estudo dos fenômenos que ocorrem com a vegetação, como incêndios (NOVO, 

2008).

Um fator extremamente importante para se realizar o imageamento orbital é o 

comportamento espectral da vegetação, que está intimamente relacionado à fisiologia e 

anatomia das folhas, tais como teores de água e conteúdo de clorofila, pois os mesmos 

possuem muitas aplicações para estudo e interpretação de dados no que se refere ao 

monitoramento e mapeamento sob diferentes escalas temporais e espaciais da vegetação 

(ATZBERGER, 2013).

Diante dos fatos apresentados o presente trabalho objetivou avaliar a dinâmica da 

vegetação por meio do índice de vegetação correlacionando com incêndios florestais, a partir 

dos produtos do sensor MODIS, MOD13Q1 e MCD64A1, na aldeia Urubu-Branco, no 

município de Confresa-MT.

Desenvolvimento
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O trabalho foi realizado com a aquisição das imagens modis dos produtos MOD13Q1 

e MOD64A1, assim como a obtenção dos focos de incêndio pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – INPE, fez-se o processamento das imagens no ArcGis (ArcMap 10.3), 

sobre o recorte (shapefile) da aldeia Urubu-Branco.

Com as imagens MOD13Q1, convertidas pelo programa ModisTool e separadas por 

suas bandas espectrais para avaliação da vegetação, foram extraídos os dados de máxima, 

média e mínima para todos os meses dos dois anos de estudo (2017 e 2018), em que tais 

apresentavam o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada – NDVI, com duas imagens 

para cada mês avaliado (Figura 1).

As imagens MCD64A1, como substitutas ao produto MCD45A1, foram 

utilizadas para avaliar a área de queima mensal da aldeia, na análise das bandas first e

last, na identificação da composição da superfície terrestre. Estas receberam recorte e 

extração dos dados de seus pixels, subdivididos em valores de -2, -1, 0 e valores >1, cada 

qual representando objetos na superfície, como: água, área não mapeada, área de queima 

e área de não queima, respectivamente. 

O somatório dos dados gerados para cada banda foram utilizados para se calcular 

a média mensal.

Aliado ao uso dos produtos modis, foi feita a aquisição dos dados de focos de 

incêndio, disponibilizados pelo INPE na sessão do Banco de Dados de Queimadas (Figura 

3), com shapes (shapefile) contendo os pontos georreferenciados para cada foco de 

incêndio sobre a área da terra indígena; a aquisição dos shapefiles foi realizada para cada 

município que faz parte da área da aldeia, que em posterior tratamento pelas funções de 

clip e recorte, dentro do ArcMap, foram mesclados para comporem apenas a área do 

shapefile da Urubu- Branco (este também disponibilizado pelo IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística).

Para análise da relação dos dados, foi realizada uma correlação (Correlação de 

Pearson) dos resultados mensais da tabela de NDVI com a tabela de Focos de Incêndios, para 

mensurar a relação entre as variáveis a cada ano, foi possível quantificar a influência de um 

dado em outro, e se esse atende ao grau das relações (-1 a 1).

A avaliação do produto MOD13Q1 apresentou para os dois anos de estudo, que os 

índices de vegetação caracterizaram mudanças temporais na condição de reflectância, com 

variações de -0,3 à 1, com certa similaridade entre os mesmos meses entre os dois anos (2017 

e 2018), evidenciando o que foi mostrado por Didan et al (2015) em seu trabalho com o User 



47III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

O trabalho foi realizado com a aquisição das imagens modis dos produtos MOD13Q1 

e MOD64A1, assim como a obtenção dos focos de incêndio pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – INPE, fez-se o processamento das imagens no ArcGis (ArcMap 10.3), 

sobre o recorte (shapefile) da aldeia Urubu-Branco.

Com as imagens MOD13Q1, convertidas pelo programa ModisTool e separadas por 

suas bandas espectrais para avaliação da vegetação, foram extraídos os dados de máxima, 

média e mínima para todos os meses dos dois anos de estudo (2017 e 2018), em que tais 

apresentavam o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada – NDVI, com duas imagens 

para cada mês avaliado (Figura 1).

As imagens MCD64A1, como substitutas ao produto MCD45A1, foram 

utilizadas para avaliar a área de queima mensal da aldeia, na análise das bandas first e

last, na identificação da composição da superfície terrestre. Estas receberam recorte e 

extração dos dados de seus pixels, subdivididos em valores de -2, -1, 0 e valores >1, cada 

qual representando objetos na superfície, como: água, área não mapeada, área de queima 

e área de não queima, respectivamente. 

O somatório dos dados gerados para cada banda foram utilizados para se calcular 

a média mensal.

Aliado ao uso dos produtos modis, foi feita a aquisição dos dados de focos de 

incêndio, disponibilizados pelo INPE na sessão do Banco de Dados de Queimadas (Figura 

3), com shapes (shapefile) contendo os pontos georreferenciados para cada foco de 

incêndio sobre a área da terra indígena; a aquisição dos shapefiles foi realizada para cada 

município que faz parte da área da aldeia, que em posterior tratamento pelas funções de 

clip e recorte, dentro do ArcMap, foram mesclados para comporem apenas a área do 

shapefile da Urubu- Branco (este também disponibilizado pelo IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística).

Para análise da relação dos dados, foi realizada uma correlação (Correlação de 

Pearson) dos resultados mensais da tabela de NDVI com a tabela de Focos de Incêndios, para 

mensurar a relação entre as variáveis a cada ano, foi possível quantificar a influência de um 

dado em outro, e se esse atende ao grau das relações (-1 a 1).

A avaliação do produto MOD13Q1 apresentou para os dois anos de estudo, que os 

índices de vegetação caracterizaram mudanças temporais na condição de reflectância, com 

variações de -0,3 à 1, com certa similaridade entre os mesmos meses entre os dois anos (2017 

e 2018), evidenciando o que foi mostrado por Didan et al (2015) em seu trabalho com o User 

Guide modis, série 13, que explica as condições anormais da vegetação.

O produto MCD64A1 (CARDOZO et al., 2011) utilizado para a quantificação mensal 

da área de queima apresentou resultados parcialmente lineares para os meses de fevereiro a 

dezembro, em ambos os anos de 2017 e 2018, entre si, se distinguindo em maior valor em 

janeiro de 2017 em relação a janeiro de 2018, visto que o primeiro mês mostrou valores abaixo 

de 40 ha de queima crescente aos demais meses de 2017.

Tratando-se do uso dos focos de calor foram quantificados 5.789 pontos de calor 

exemplificando a distribuição sazonal dos meses que mais apresentam tendências às 

queimadas, por estarem em período de seca em muitos dos casos.

Considerações Finais

Diante desses resultados, entende-se a necessidade de avaliações sobre as 

modificações que incidem e alteram as condições da vegetação da aldeia Urubu-Branco ao 

longo do tempo, e sua relação com períodos de seca, para a adoção de medidas de prevenção 

em vista de um monitoramento das queimadas; correlacionando mais dados para a 

identificação de um padrão nas ocorrências em relação ao meio em que estão situadas.
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Resumo: A rúcula é uma olerícola produzida predominantemente no Brasil, 
principalmente nas regiões sul e sudeste, e tem como caracterizada o sabor picante, odor 
agradável e acentuado. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do tratamento de 
sementes com micronutrientes na produção de massa seca da parte aérea da cultura da 
rúcula sob diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi realizado em casa de 
vegetação da área experimental do IFMT - Campus Confresa. Foi utilizado um 
delineamento inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 3 x 3, sendo 3 
tratamentos de semente (TS 1- 100 ml L-1 de Broadacre Zm®, TS 2- embebição em água, 
TS 3- testemunha), 3 lâminas de irrigação (L1: 70%, L2: 100%, L3: 130%) e quatro 
repetições com três plantas por parcela. A metodologia utilizada para determinação da 
irrigação foi o método gravimétrico. Para análise dos dados realizou-se a análise de 
variância, e as médias foram comparadas pelo este de Tukey a 5 % de probabilidade, 
utilizando o software SISVAR. Foi avaliado o desempenho da cultura da rúcula cv. 
Cultivada através da massa seca da parte aérea. Verificou-se que a lamina de 100% (100% 
capacidade de campo) demonstrou maior eficiência de produção de massa seca em relação 
a lamina de 70% .Quanto ao tratamento de sementes a testemunha teve a maior massa seca 
em relação aos demais tratamentos demonstrando que o processo de embebição em água, 
tratados ou não com micronutrientes, promove decréscimo no vigor do desenvolvimento 
inicial da rúcula.

Palavras-Chave: Eruca sativa L; Irrigação; Nutrição de plantas.

Introdução

A rúcula (Eruca sativa L.) é uma olerícola produzida predominantemente no 

Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste. É caracterizada pelo sabor picante, odor 

agradável e acentuado, variável com a espécie e o ambiente de produção rica em K, S, Fe 

e vitaminas A e C (SILVA JÚNIOR et al., 2016).

Entre os fatores mais limitantes a produção agrícola está a água, devido a sua 

essencialidade em inúmeros processos fisiológicos da planta (TAIZ et al., 2017).

Segundo Bandeira et al. (2011) o uso adequado da água de irrigação influencia na 

obtenção de produtividades maiores e produtos agrícolas com qualidade superior, 

principalmente para as cultivares de alto potencial produtivo.

Outro fator limitante à produção, é a disponibilidade de nutrientes, sejam eles macro 

ou micronutrientes. Nutrientes como o Zn e Mn são de extrema importância para o correto 
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desenvolvimento das culturas. O Zinco afeta a síntese e conservação de auxinas, hormônios 

vegetais envolvidos no crescimento, além de auxiliar na formação de sementes, é necessário 

para a produção de clorofila, metabolismo do nitrogênio e para a formação de amido e de 

hidratos de carbono (DECHEN et al., 2018). O Zn apresenta eficácia sobre a germinação das 

sementes pelas alterações bioquímicas na germinação, se destacando como nutriente 

acelerador do crescimento da radícula (LEMES et al., 2017).

A embebição é essencial para a germinação por que dá início a atividade metabólica, 

colaborando para assimilação e mobilização de reservas e crescimento posterior (MARCOS 

FILHO, 2015).

O manganês essencial a síntese de clorofila, e sua principal função tem relação com 

a ativação enzimática. Tem participação no fotossistema II, onde é responsável pela fotólise 

da água, assim como, atua aumentando a disponibilidade de P e Ca (DECHEN et al., 2018).

Diante do exposto este trabalho objetivou testar a influência do tratamento de 

sementes na produção de massa seca da parte aérea da cultura da rúcula sob diferentes lâminas 

de irrigação.

Desenvolvimento

O experimento foi realizado em casa de vegetação da área experimental do Instituto 

federal do Mato Grosso localizado na cidade de Confresa que está sob as coordenadas 

geográficas 10°38’38’’ latitude sul (S) e 51°34’08’’ Longitude Oeste (O) com altitude de 240 

metros (m).

No estudo do desenvolvimento inicial da rúcula (Eruca sativa L.) adotou-se um 

delineamento inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 3 x 3, sendo 3 

tratamentos de semente (TS) (TS 1- 100 ml L-1 de Broadacre Zm®, TS 2- embebição em 

água, TS 3- testemunha), 3 lâminas de irrigação (L1: 70%, L2: 100%, L3: 130%) e quatro 

repetições com três plantas por parcela.

A metodologia utilizada para determinação da quantidade de água a ser usada na 

irrigação foi o método gravimétrico, adaptado de BONFIM-SILVA et al. (2011).

O estudo de produção de mudas foi realizado em casa de vegetação, em sacos 

plásticos para mudas, preenchidas com o substrato comercial Carolina Soil, o qual apresenta 

as seguintes características: composto de turfa, vermiculita e calcário; pH: 5,5; capacidade de 

retenção de água: 60% em massa (p/p), umidade máxima de 60% em massa (p/p). O Broadacre 

Zm® é um fertilizante líquido que possui em sua composição 14% de zinco e 19,56% de 
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repetições com três plantas por parcela.

A metodologia utilizada para determinação da quantidade de água a ser usada na 

irrigação foi o método gravimétrico, adaptado de BONFIM-SILVA et al. (2011).

O estudo de produção de mudas foi realizado em casa de vegetação, em sacos 

plásticos para mudas, preenchidas com o substrato comercial Carolina Soil, o qual apresenta 

as seguintes características: composto de turfa, vermiculita e calcário; pH: 5,5; capacidade de 

retenção de água: 60% em massa (p/p), umidade máxima de 60% em massa (p/p). O Broadacre 

Zm® é um fertilizante líquido que possui em sua composição 14% de zinco e 19,56% de 

manganês segundo Agrichem (2018). Anteriormente a semeadura foram realizados os 

tratamentos de sementes, onde para o TS-1 as sementes foram embebidas por 4 horas em copo 

com 10 ml de água + 1 ml de Broadacre Zm®. Para o TS-2 as sementes foram embebidas por 

4 horas em água. Para o TS-3 (testemunha) não se realizou tratamento de sementes. A 

semeadura foi realizada no dia 16 de agosto de 2019.

Para determinação da capacidade de campo foram utilizados sacos plásticos para 

mudas de 1 litro, preenchidos com substrato e irrigados até a saturação. Logo depois da 

saturação os sacos plásticos foram colocados em uma bancada para se observar a drenagem 

da água não retida. Ao cessar a drenagem (período de 1 hora) os sacos foram pesados para 

determinar a capacidade de campo.

No dia 21 de agosto de 2019, foi realizado desbaste das plântulas, deixando 3 plantas 

por parcela. Em seguida foram implantados os tratamentos com lâminas de irrigação, onde os 

sacos com substrato foram pesados e a diferença em gramas em relação a massa na capacidade 

de campo foi lançado na seguinte equação para definir a quantidade de água a ser aplicada em 

cada tratamento: Irrigação = (PU – PS) * Lâmina. Onde o PU é o peso do saco na capacidade 

de campo, o PS é o peso do saco antes da irrigação e a Lâmina é o valor da lâmina de irrigação 

em decimal. Para execução da irrigação foi utilizado uma proveta de vidro de 100 ml. Essa 

metodologia foi repetida durante 28 dias até a colheita da rúcula.

Aos 28 DAE (dias após a emergência) foi avaliada massa secada rúcula que foi obtida 

através de um corte a nível solo, separando-a das raízes. Para determinação de massa seca da 

parte aérea, as plantas foram postas para secagem em estufa de circulação forçada de ar, 

mantida a aproximadamente 60°C até a estabilização da biomassa seca.

Para análise dos dados realizou-se a análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo este de Tukey a 5 % de probabilidade, utilizando o software SISVAR.

Houve significância estatística para o fator lâminas de irrigação a 1% e TS a 5% sobre 

a variável MS e não houve interação entre os fatores analisados.

Verifica-se na Tabela 1, que a lâmina com 100% da capacidade de campo foi superior 

a lâmina de 70% com incremento de 42,18%. A baixa produção de massa seca na lâmina 70% 

da capacidade de campo pode ser explicada pela sensibilidade das hortaliças folhosas a 

suprimento de água. De acordo com Taiz et al. (2017) o desenvolvimento vegetal pode ser 

limitado tanto pelo déficit hídrico quanto pelo excesso. Desta forma, pode-se atribuir os 

resultados inferiores na produção de massa seca ao déficit hídrico inferido, pelo fornecimento 

reduzido de água pela lâmina 70%.

A lâmina de irrigação 100% da capacidade de campo se mostrou ideal ao 
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desenvolvimento adequado da cultura da rúcula e maior produção de massa seca.

Tabela 1. Produção massa de matéria seca (MS) do experimento da rúcula em função de 

diferentes lâminas de irrigação, Confresa, 2019.

F.V MS

70% 0.181783 b

130% 0.248478 ba

100% 0.258464 a

Médias seguidas de mesma letra, na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade.

Na Tabela 2 está demonstrado que o tratamento TS 3 (sem tratamento de sementes) 

se sobressaiu aos demais com a maior média. Pode-se observar que os tratamentos em que 

houve embebição das sementes durante 4 horas tiveram redução no seu vigor e 

consequentemente na produção final de massa seca.

De acordo com Peske e Peske (2011) o processo de embebição pode ser prejudicial 

pois dependendo da espécie a rápida entrada de água ocasionam aumento de lixiviação de 

solutos da semente e redução no vigor devido ao rompimento das membranas celulares da 

semente.

Tabela 2. Produção massa seca (MS) do experimento da rúcula em função de diferentes 

tratamentos de sementes, Confresa, 2019.

F.V MS

Broadacre® 0.163975 b

Água 0.222169 b

S/TS 0.302581 a

Médias seguidas de mesma letra, na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5% de probabilidade.

Considerações Finais
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Considerações Finais

Conclui-se que para a produção de massa seca das plantas de rúcula no 

desenvolvimento inicial, a lâmina de 100% da capacidade de campo é a mais eficiente e 

econômico do que a dose de 130%.

Não houve respostas positivas da rúcula a tratamentos de sementes com o produto 

Broadacre Zm® e embebição em água. Logo, de acordo com as condições avaliadas nesse 

trabalho, pode-se verificar que o processo de embebição prejudicou o desenvolvimento inicial 

da massa seca da rúcula.
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Resumo: O estudo foi desenvolvido com o grupo de mulheres, da Associação das Mulheres 
Camponesas Agroecológicas (AMCA), do P.A Manah I, localizado no município de 
Canabrava do Norte-MT. A AMCA surgiu a partir da necessidade de organização 
produtiva das mulheres, em busca de novas fontes de renda para a família, bem como no 
desenvolvimento de ações coletivas, buscando solucionar problemas locais, o que envolve 
tanto a melhoria das condições financeiras, como a produção de alimentos livres de 
agrotóxicos. A pesquisa foi dividida em três etapas, apresentação da proposta; inserção nas 
atividades do Grupo; e entrevistas com objetivo de elucidar dúvidas e enriquecer os dados 
e objetivos. O objetivo desse estudo foi investigar o processo histórico da Associação das 
Mulheres Camponesas Agroecológicas (AMCA) e o desafios enfrentados pelas mesmas 
para consolidar a associação. Esse estudo pode contribuir para melhor compreender a 
realidade da mulher na agricultura familiar e suas dificuldades, podendo assim contribuir 
para as políticas públicas que melhoram as condições de vida e consolidem a reforma 
agrária.

Palavras-Chave: Grupo; gênero; cooperativismo; autonomia social

Introdução

O projeto de assentamento Manah I foi criado no de ano 1995, e fica localizado na 

região Araguaia Xingu, no município de Canabrava do Norte com acesso a BR158, e assentou 

138 famílias (INCRA, 2018).

O assentamento surgiu na tentativa de atender o projeto de reforma agrária no 

município, onde a prefeitura de Canabrava do Norte, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Porto Alegre do Norte, além da Comissão Pastoral da Terra, indicaram a fazenda Manah 

como imóvel a ser desapropriado por interesses sociais, devido os graves e violentos conflitos 

nessa área, ocasionando inclusive o despejo judicial de cento e vinte seis famílias, na disputa 

de terra durante a desapropriação (INCRA, 2018).

Depois de receberem as terras, essas famílias se depararam com a necessidade de 

organizar a produção e a comunidade. Assim iniciou a luta pelo atendimento das necessidades 

básicas, como casa, água, luz, saúde, estrada, educação, lazer entre outras.

Numa área marcadamente improdutiva essas famílias passaram a levantar casas e 

abrir estradas (INCRA, 2018). A participação e presença das mulheres foram muito marcantes 

em todas as atividades desde antes do assentamento, quando ainda acampadas, onde houve 
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para consolidar a associação. Esse estudo pode contribuir para melhor compreender a 
realidade da mulher na agricultura familiar e suas dificuldades, podendo assim contribuir 
para as políticas públicas que melhoram as condições de vida e consolidem a reforma 
agrária.

Palavras-Chave: Grupo; gênero; cooperativismo; autonomia social

Introdução
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região Araguaia Xingu, no município de Canabrava do Norte com acesso a BR158, e assentou 
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de terra durante a desapropriação (INCRA, 2018).
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básicas, como casa, água, luz, saúde, estrada, educação, lazer entre outras.

Numa área marcadamente improdutiva essas famílias passaram a levantar casas e 

abrir estradas (INCRA, 2018). A participação e presença das mulheres foram muito marcantes 

em todas as atividades desde antes do assentamento, quando ainda acampadas, onde houve 

vários créditos aos parceleiros: Pronaf, auxílio moradia etc., durante esse período. Portanto a 

Associação surge como uma consequência do processo, onde as mulheres de 5 assentamentos, 

sentiram a necessidade de organizarem-se melhor e formalmente.

Surgi então em 2001 a Associação das Mulheres Agricultoras Sindicalizadas de 

Canabrava do Norte-(AMAS), com o objetivo de motivar e valorizar a mulher na conquista 

dos seus direitos, autonomia e sobrevivência na terra.

No entanto, a Associação passou por um período de inatividade, de desorganização e 

desmobilização. Mas ao passar do tempo as associadas sentiram a necessidade de reativar a 

associação, pois durante essa caminhada de luta e enfraquecimento no número de mulheres 

participantes, o grupo nunca deixou de sonhar.

Assim, reuniram-se e estabeleceram uma nova gestão e forma de trabalho, passando 

a ser denominada de Associação das Mulheres Camponesas Agroecológicas–AMCA, com o 

objetivo de autonomia, empoderamento e melhoria na qualidade de vida das associadas.

Portanto a Associação das Mulheres Camponesas Agroecológicas (AMCA) surgiu a 

partir da necessidade de organização produtiva das mulheres, em busca de novas fontes de 

renda para a família, bem como no desenvolvimento de ações coletivas, buscando solucionar 

problemas locais, o que envolve tanto a melhoria das condições financeiras, como a produção 

de alimentos livres de agrotóxicos. Esse foi o objetivo inicial.

O grupo hoje tem 18 mulheres participando, são agricultoras que tem a agroecologia 

como estratégica de produção. Que de acordo com Silva (2016) entende-se por grupo 

produtivo uma organização de mulheres que se reúnem, dividem o trabalho, realizam 

coletivamente e comercializam os produtos.

As mulheres da Associação AMCA, estão organizadas para produzir pães, verduras, 

derivados de leite, usando a matéria-prima de cada época, e contribuindo na geração de renda. 

Estas atividades foram possíveis devido à instalação da infraestrutura de produção, 

aproveitando as experiências e vivência das diversas famílias, de acordo com suas origens, 

visando à exploração de mercados potenciais como a feira, os refeitórios de empresas e 

merenda escolar. Elas buscam produzir seguindo os princípios da Agroecologia.

Desenvolvimento

A pesquisa foi desenvolvida com o grupo de mulheres da Associação das Mulheres 

Camponesas Agroecológicas (AMCA), do assentamento P.A. Manah I, que fica localizado na 

cidade de Canabrava do Norte-MT. E é considerado de pequeno porte, embora haja plantações 
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de grãos, a principal renda é a pecuária leiteira e de corte, e a agricultura familiar (IBGE, 

2018).

Metodologicamente optou-se pelo estudo de caso, para conhecer os desafios 

enfrentados por elas. O estudo de caso, de acordo com Gil (2008) é um estudo profundo de 

determinada realidade, investigando a situação dentro do seu contexto. A pesquisa utiliza mais 

de uma técnica, a fim de se obter dados mediante procedimentos diversos e garantir a 

qualidade dos resultados obtidos, e favoreçam a descrição, a explicação e a compreensão do 

grupo estudado.

A pesquisa foi dividida em três etapas, apresentação da proposta; inserção nas 

atividades do grupo e entrevistas. A primeira etapa da pesquisa foi à aproximação e a 

apresentação da proposta às associadas, e o levantamento de dados secundários disponíveis 

sobre a Associação (ata da associação, bibliografias e etc.).

Portanto o presente estudo tem o caráter qualitativo, que de acordo com Rodrigues 

(2007) a pesquisa qualitativa é aquela que investiga os problemas no seu ambiente natural, 

analisando os dados fornecidos pelas atividades e as interações cotidianas.

Resultados e discussão

Organizar é sempre uma tarefa difícil. Organizações focadas nas questões de gêneros 

os desafios são ainda maiores. As atuais associadas na AMCA são as sócias fundadoras e 

algumas que chegaram depois, e todas estão no assentamento, desde sua criação, sendo que 

algumas chegaram ainda crianças e hoje já constituíram família e permanecem em lote 

diferente de seus pais.

Na opinião de Faria (2011) a participação nesses espaços, tanto no do trabalho 

coletivo fora da associação quanto no das reuniões da associação, trouxe novas possibilidades, 

novas conquistas e avanços de certa forma políticos, que tiraram as mulheres da situação de 

invisibilidade e de isolamento, mesmo que algumas vezes essa participação ainda seja 

restringida pelos maridos que não conseguem ver o porquê da mulher se dedicar a outras 

atividades que não as da esfera privada da casa, ou doméstico.

Na vivência com o coletivo, no trabalho fora de casa, é que as mulheres constroem e 

reconstroem suas identidades a partir das novas relações que elas estabelecem na comunidade.

Na opinião de Barros (2010) no trabalho em grupo é que surge essa outra perspectiva 

que possibilita à mulher se transformar, por meio da identificação com o grupo, da alta 

realização, do sentimento da autoestima e também da relação de novas culturas e novos 



57III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

de grãos, a principal renda é a pecuária leiteira e de corte, e a agricultura familiar (IBGE, 

2018).

Metodologicamente optou-se pelo estudo de caso, para conhecer os desafios 

enfrentados por elas. O estudo de caso, de acordo com Gil (2008) é um estudo profundo de 

determinada realidade, investigando a situação dentro do seu contexto. A pesquisa utiliza mais 

de uma técnica, a fim de se obter dados mediante procedimentos diversos e garantir a 

qualidade dos resultados obtidos, e favoreçam a descrição, a explicação e a compreensão do 

grupo estudado.

A pesquisa foi dividida em três etapas, apresentação da proposta; inserção nas 

atividades do grupo e entrevistas. A primeira etapa da pesquisa foi à aproximação e a 

apresentação da proposta às associadas, e o levantamento de dados secundários disponíveis 

sobre a Associação (ata da associação, bibliografias e etc.).

Portanto o presente estudo tem o caráter qualitativo, que de acordo com Rodrigues 

(2007) a pesquisa qualitativa é aquela que investiga os problemas no seu ambiente natural, 

analisando os dados fornecidos pelas atividades e as interações cotidianas.

Resultados e discussão

Organizar é sempre uma tarefa difícil. Organizações focadas nas questões de gêneros 

os desafios são ainda maiores. As atuais associadas na AMCA são as sócias fundadoras e 

algumas que chegaram depois, e todas estão no assentamento, desde sua criação, sendo que 

algumas chegaram ainda crianças e hoje já constituíram família e permanecem em lote 

diferente de seus pais.
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coletivo fora da associação quanto no das reuniões da associação, trouxe novas possibilidades, 

novas conquistas e avanços de certa forma políticos, que tiraram as mulheres da situação de 

invisibilidade e de isolamento, mesmo que algumas vezes essa participação ainda seja 

restringida pelos maridos que não conseguem ver o porquê da mulher se dedicar a outras 

atividades que não as da esfera privada da casa, ou doméstico.

Na vivência com o coletivo, no trabalho fora de casa, é que as mulheres constroem e 

reconstroem suas identidades a partir das novas relações que elas estabelecem na comunidade.

Na opinião de Barros (2010) no trabalho em grupo é que surge essa outra perspectiva 

que possibilita à mulher se transformar, por meio da identificação com o grupo, da alta 

realização, do sentimento da autoestima e também da relação de novas culturas e novos 

contextos que lhes são apresentados e que geram uma confrontação do real das relações 

sociais, provocando mudança de atitude e comportamento.

Sobre o mesmo ponto de vista uma das associadas entrevistada relata que apesar das 

contrariedades no lar, vinda do cônjuge, em relação às saídas de casa das mulheres para 

participar do grupo, muitas resistiram e continuam a frequentar as reuniões, mesmo rotuladas 

por seus parceiros que viam as reuniões como “uma perda de tempo”.

Assim como para a maioria dos companheiros, havia o entendimento de que o grupo 

pudesse ser beneficiado. E quando isso começou a acontecer, até a resistência de alguns 

parceiros, em aceitar a participação das companheiras no grupo, foi transformada em apoio, 

inclusive ajudando nos mutirões, realizados pelo grupo.

Sobretudo elas ressaltam ainda que a associação representou e ainda representa uma 

possibilidade das mesmas, encontrarem espaços de atuação fora do espaço doméstico, 

buscando cada vez mais, demostrar a visibilidade da mulher do campo, e ganhar importância 

política.

Na opinião Siliprandi (2011) favorece o empoderamento das mulheres o acesso aos 

recursos produtivos, às mudanças na divisão sexual do trabalho e a valorização social delas e 

um incentivo para nunca deixar de lutar pelos seus direitos.

Um dos fatores relatados, como mais importantes na participação do grupo, é o fato 

de poder sair de casa e conversar com outras pessoas, sobre seus problemas, dificuldades, 

oportunidades, sonhos, conquistas, sendo um dos maiores anseios a geração de renda através 

da associação.

Embora a essa questão, o maior entrave ainda é as distâncias que muitas enfrentam 

para participar das reuniões, além das dificuldades envolvendo a saúde, problemas familiares, 

entre outros; contribuíram com o desânimo por parte de algumas associadas. Esses fatos 

provocam movimentos de fluxo e refluxo na AMCA, sendo que em determinados momentos 

estão mais organizadas, mais motivadas e mais articuladas, e em alguns momentos ocorre à 

desmotivação e, consequente, desarticulação.

Porém, por questões de afinidade e laços de amizade, elas estão com um projeto 

onde o objetivo é ajudar no trabalho em grupo, com aquelas que moram mais próximas, 

na tentativa de se manterem unidas. Este fato mostra de certa forma, a importância que as 

mesmas dão à associação em si, mas ao fato de manter fortes os vínculos e laços de 

cooperação e associativismo. Nesse sentido, foi possível identificar também a importância 

dos vínculos familiares entre as associadas remanescentes da formação inicial, e os 

vínculos comunitários no sucesso de experiências organizativas.
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Portanto a associação se apresenta com forte expressão territorial e com 
significativo potencial emancipatório para as agricultoras camponesas, pois, 
surge com uma proposta de valorização e de fortalecimento da trabalhadora 
rural, consolida um sistema de organização do espaço baseado na implantação 
de sedes físicas de grupos de mulheres, interligadas e assistidas por uma 
associação constituída a partir delas próprias. Ou seja, um espaço propício à 
promoção da autonomia das mulheres (PIRES, 2015, p.12).

Nas palavras de Santos (2011) todas as lutas emancipatórias que se apresentam na 

modernidade não podem ser encaradas como ponto de chegada, mas sim como ponto de 

partida para se pensar uma transição paradigmática.

Acredita-se que, portanto, a abordagem deste estudo possa vir a contribuir para a 

compreensão de outras realidades, assim como podem servir de parâmetro para futuras 

comparações, ou ainda para a continuidade ou aprofundamento de aspectos relacionados às 

diversas áreas deste estudo. Além de que auxiliar as instituições a formularem políticas 

públicas voltadas à realidade da mulher camponesa, oportunizando promover uma reforma 

agrária eficiente e eficaz.

Considerações Finais

Por meio do estudo realizado com as mulheres da associação AMCA, pode-se observar 

a mobilização das mulheres que foi incentivada a partir da necessidade de organização 

produtiva, lazer e conhecimento.

O contato com a associação evidenciou que a motivação e valorização da mulher na 

conquista da sua autonomia, vêm se fortalecendo cada vez mais a frente das adversidades do 

campo.

Mediante o exposto dos dados coletados desta pesquisa foram analisados de modo 

interdisciplinar, assim, as idas e vindas do grupo, considerando não apenas um olhar unilateral 

dos aspectos dos desafios de organização, mas principalmente através de um olhar sob o 

enfoque da forma de organização do grupo estudado.

Este estudo de caso deve servir para melhor compreender a realidade da mulher na 

Agricultura Familiar, e suas dificuldades, e pode contribuir para políticas públicas que 

melhorem suas condições de vida e consolidem a reforma agrária.
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PROTAGONISMO JUVENIL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA
POLITICA

Roberto Carlos Rocha; Carla Regina Báo; Divina do Carmo Costa Alves Souza

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O presente artigo consiste na apresentação e análise da participação dos alunos no
Projeto “Protagonismo juvenil e participação cidadã na politica”, desenvolvido na Escola
EstadualProfessoraMariaEstherPeres,noMunicípiodeVilaRica-MT,noanode2018,pelos
professores de História, com as turmas do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, tendo como
objetivo principal a criança e o adolescente no papel de protagonista juvenil, participando
ativamente de um projeto sobre política, a fim de conhecer e compreender o funcionamento
do poder Legislativo e Executivo, além de instigar a sua participação nas escolhas politicas.
Inicialmente como Metodologia de trabalho, foram coletadas informações junto aos alunos
sobre a percepção deles a respeito da Política, qual a função de um presidente na condução do
país, bem como o papel dos governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Após
análises desses dados, foram trazidos textos norteadores para embasamento de como está
organizado o poder Legislativo e Executivo e suas atribuições no Cenário Nacional. Em
seguida os alunos em grupos fundaram partidos políticos, trabalhando de forma coletiva as
formas de coligações, convenções e ideologias partidárias. Defenderam seus projetos de
trabalho, desenvolvendo a oratória no convencimento dos eleitores, gravaram programas
eleitorais fazendo a edição de vídeos com propagandas partidárias e por fim envolveram
diversas turmas da escola no projeto, como eleitores, escolhendo os seus representantes.
Portanto, a escola ao promover um trabalho sobre participação cidadã na politica, está
promovendo a inclusão dos alunos no processo educativo, levando-as a participarem
ativamente da elaboração, do desenvolvimento e de ações sobre cidadania, governabilidade
e prioridades.

Palavras-Chave: Protagonismo Juvenil, política, cidadania, educação.

Introdução

De acordo com Costa (2007, p. 09), o Protagonismojuvenil é uma forma de inserir o

jovememumaaçãoeducativa,envolvendo-oem atividades que lhe deem prazercomoatores

principais e não como meros coadjuvantes. Desse modo, ao trabalhar com uma ação 

educacional, aquele que se envolve, se sente enredado pelas atividades, querendo 

colaborar de forma autônoma, compromissada e solidária, buscando na realidade local

soluções para os desafios postos. O mesmo autor assevera que “o cerne do protagonismo, 

portanto,éaparticipaçãoativaeconstrutivadojovemnavidadaescola,dacomunidadeouda

sociedade”.

O adolescente e o jovem que participa de qualquer atividade como protagonista,

ganhaautonomia,confiançaedeterminaçãopara construira sua identidade,poisénessa fase

davidaquevivemumdosseusgrandesdilemas,nãosãomaiscrianças,enemadultos. Querem
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promovendo a inclusão dos alunos no processo educativo, levando-as a participarem
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Introdução
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colaborar de forma autônoma, compromissada e solidária, buscando na realidade local
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deve a pouca participação da sociedade nas decisões politicas, nas ações de bairros, de 

associações e tendo pouca visibilidade, muitos se abstêm de participar da democracia.

[...] e um modelo com participação restrita acaba tendo reflexos dentro da
escola,ondeodebatesobreesses temas acabava não acontecendo. Se formos
lembrar, a geração anterior teve aulas de Educação Cívica, que eram 
impostas e se tornaram indesejadas. Com isso, os pais dos alunos de hoje
tambémvalorizampoucoadiscussão da política no cotidiano.
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politica. Para muitos é uma prática partidária, responsabilidade do poder legislativo e

executivo. Na verdade, precisa haver um entendimento de que politica tem tudo haver com 

cidadania, com comunidade, participação de todos, com democracia.

As crianças e adolescentes tem que aprender noções de comunidade, do 

funcionamento do Estado e da administração pública de uma forma que não seja 

impositiva, mas sim participativa. Devendo ser trabalhado na escola, desde as séries 

inicias noções de convivência, respeito à democracia, a partilha, noções de direitos e 

deveres para com o outro.

Ademais, está preconizado no ECA/1990 no seu artigo 16 que toda criança e 

adolescente tem o direito à liberdade, ficando disposto nos incisos II e VI do mesmo 

artigo, que elas podem externar sua opinião e expressão bem como participar da politica 

na forma da lei. Ou seja, mesmo ainda não podendo votar, pois não tem idade para isso, 

as crianças e adolescentes envolvidas no projeto, tem a liberdade de participar opinando, 
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expressando suas ideias sobre cidadania, democracia e participação comunitária, através 

dos projetos propostos por seu respectivo partido politico.

E ainda, Nossa Constituição brasileira de 1988 dispõe no seu artigo 227 que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

Dessa forma, tutelado em lei que é dever da família, sociedade e Estado assegurar 

à criança, adolescente e jovem direito a educação e a isso subentendesse uma educação 

plena, que faça sentido à sua vida, que traga instrumentos de qualificação, liberdade e 

acima de tudo qualidade, para adquirir as competências e habilidades que o integram 

plenamente na sociedade. E nada mais gratificante que ser protagonista de seu 

aprendizado, envolvendo-se no processo educativo de forma participativa.

Nesse contexto, ao trabalhar no espaço escolar noções sobre politica o objetivo é 

colocar a criança e o adolescente no papel de protagonista, a fim de conhecer e 

compreender o funcionamento do poder Legislativo e Executivo, levando-os a 

participarem ativamente da elaboração, do desenvolvimento e de ações sobre cidadania, 

governabilidade e prioridades.

Portanto, textos norteadores para embasamento de como está organizado o poder 

Legislativo e Executivo e suas atribuições no Cenário Nacional tornam-se relevantes para 

o debate. Assim como a fundação de partidos políticos pelos alunos, as formas de 

coligações, convenções e ideologias partidárias, bem como a defesa de seus projetos de 

trabalho, desenvolvendo a oratória no convencimento dos eleitores, a propaganda politica, 

as eleições e o resultado do processo se torna fundamental, para de fato haver 

protagonismo juvenil e participação cidadã.

Desenvolvimento

O projeto teve inicio com uma sondagem entre os alunos sobre o que é Politica e 

qual é a função de cada representante eleito pelo povo para os cargos eletivos. Após, foi 

feito um estudo, com textos sobre o funcionamento dos três poderes presentes na 

República Democrática do Brasil, destacando com mais ênfase o Poder Legislativo e 

Executivo. Foi trabalhado de forma sucinta o conceito dos poderes, quem os compõe e 
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participarem ativamente da elaboração, do desenvolvimento e de ações sobre cidadania, 

governabilidade e prioridades.

Portanto, textos norteadores para embasamento de como está organizado o poder 

Legislativo e Executivo e suas atribuições no Cenário Nacional tornam-se relevantes para 

o debate. Assim como a fundação de partidos políticos pelos alunos, as formas de 

coligações, convenções e ideologias partidárias, bem como a defesa de seus projetos de 

trabalho, desenvolvendo a oratória no convencimento dos eleitores, a propaganda politica, 

as eleições e o resultado do processo se torna fundamental, para de fato haver 

protagonismo juvenil e participação cidadã.

Desenvolvimento

O projeto teve inicio com uma sondagem entre os alunos sobre o que é Politica e 

qual é a função de cada representante eleito pelo povo para os cargos eletivos. Após, foi 

feito um estudo, com textos sobre o funcionamento dos três poderes presentes na 

República Democrática do Brasil, destacando com mais ênfase o Poder Legislativo e 

Executivo. Foi trabalhado de forma sucinta o conceito dos poderes, quem os compõe e 

principalmente as suas funções. O segundo passo foi selecionar entre as turmas do 6º e 7º 

anos, os alunos para participarem do desenvolvimento dos partidos políticos, sendo que a 

escolha foi feita por eles e que os demais alunos e turmas do turno vespertino fariam o 

papel dos eleitores sem filiações.

A partir deste momento, foram criados a comissão eleitoral e os partidos políticos 

em cada turma selecionada sendo quatro no total, estes escreveram um regimento do 

partido com ideologias a serem defendidas e escolheram um número que não podia 

coincidir com algum existente na politica brasileira, e nem mesmo as siglas dos partidos.

O terceiro passo foi o período de convenções partidárias, neste momento cada 

partido selecionou seus candidatos em eleições internas, cada pré-candidato teve um 

período para tentar convencer o partido de selecionar o seu nome para a disputa de um 

dos cargos oferecidos, sendo eles (presidente e vice, governador e vice, senador e 

suplente, deputado federal, deputado estadual).

Na quarta fase do projeto eles tiveram um momento para realizar convenções 

partidárias, mas não chegaram a fazer acordos, preferiram candidaturas próprias. Na 

quinta fase já escolhidos os candidatos começaram o período eleitoral em si, o momento 

em que os alunos poderiam pedir o voto, anunciar seus nomes, apresentar propostas, sendo 

que gravaram programas políticos que foram assistidos por todas as turmas do vespertino 

na sala de vídeo da escola, também foi pedido voto em todas as turmas “corpo a corpo”, 

o comício não chegou a ser feito, devido à clientela ser bem agitada, foi feito pesquisa 

eleitoral, sendo os dados divulgados e trabalhados na aula de matemática, com gráficos 

dos percentuais coletados.

Na sexta fase foi a votação em si, foi impressa a lista de frequência contendo o 

nome dos eleitores, a comissão eleitoral ficou responsável pela eleição, cada turma 

representou uma sessão eleitoral, foi utilizada uma urna de lona emprestada pelo Cartório 

Eleitoral de Vila Rica e as cédulas utilizadas foi de papel, assim como é usado nos dias 

atuais quando as urnas eletrônicas tem problemas. Na sétima fase os eleitos tomaram 

posse, esta foi realizada nas dependências da Câmara Municipal da Cidade, contando com 

a presença de autoridades locais dos três poderes: prefeito e vice; Juiz; cartório eleitoral; 

conselho tutelar; câmara de vereadores. Além da presença de pais, avós ou responsáveis, 

assim como dos alunos envolvidos no projeto. Nesta fase os alunos eleitos fizeram 

discurso de posse, assim como as autoridades locais falaram incentivando para que esses 

jovens possam continuar participando da politica em todos os âmbitos, cada eleito recebeu 

um certificado de posse, e o eleito presidente da República e o Governador recebeu uma 
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faixa presidencial.

Os recursos utilizados durante o trabalho foram televisão, câmeras de áudio e 

vídeo, xerox, tecido para fazer faixas dos eleitos, local Câmara Municipal e o ônibus para 

transporte de alunos.

Considerações Finais

O trabalho realizado teve aceitação e bons resultados, pois durante todo o projeto 

os alunos participaram ativamente como protagonistas, tanto na criação dos partidos 

quanto na comissão eleitoral, bem como a participação dos profissionais do turno 

vespertino da escola em alguns momentos do projeto. Além de conhecer o sistema 

eleitoral brasileiro, os alunos apresentaram propostas de melhorias para a sociedade, 

aumentando o debate sobre temas relevantes como saúde pública, porte de arma, 

educação, segurança.

A presença da comunidade escolar e autoridades do município incentivaram 

ainda mais a participação dos alunos nos projetos que envolvem temas políticos 

(cidadania), os jovens estando mais próximos das autoridades facilita a interação com a 

comunidade do município.

Desse modo, o protagonismo juvenil na escola precisa ser ampliado, pois esta 

instituição faz parte da comunidade, sendo este local privilegiado de debates, por estarem 

presentes pessoas de diferentes culturas, ideologias e classes sociais, representando 

amplamente a sociedade no geral.

Portanto, ao trazer para a sala de aula temas relacionados ao cotidiano da 

sociedade, faz com que os estudantes se envolvam em questões sociais, ampliando suas 

visões sobre politica, representação e cidadania.
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A ARTICULAÇÃO DAS DIFERENTES FUNÇÕES ATRIBUÍDAS AO 
AMBIENTE ESCOLAR COM O DESENVOLVIMENTO DE UMA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA: GINCANA ESCOLAR “ESTUDAR É 

CRESCER

Aline Batista Flores Parente, Graciela Morais Sales

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: A educação no ambiente escolar deve integrar os diversos sujeitos inseridos no 
espaço escolar, independente da função que cada um assume em sua rotina de trabalho. 
Objetivando articular as diferentes funções atribuídas ao ambiente escolar com o 
desenvolvimento de uma proposta pedagógica delineou-se o presente Projeto Pedagógico 
da Gincana Escolar “Estudar é Crescer”. Inicialmente foram realizados estudos 
bibliográficos a cerca da Gestão Democrática no ambiente escolar, o que subsidiou 
conceitualmente o presente trabalho. Sendo este, uma pesquisa aplicada, utilizou-se de 
questionários abertos e fechados, fichas de controle, avaliações constantes junto a todos os 
envolvidos e exposição de resultados como metodologia de avaliação e reconstrução das 
propostas pedagógicas. Pode-se concluir que houve êxito quanto a proposta de integrar as 
diversas funções a fim de realizar um trabalho pedagógico voltado a produzir 
conhecimento e significado para os alunos envolvidos. Afirma-se ainda que, houve de fato 
integração entre os diversos profissionais e alunos sendo que cada área de atuação possuiu 
sua função e importância na proposta que esteve sempre em construção coletiva.

Palavras-Chave: Palavras-chave: Ambiente Escolar, Integração, Construção Coletiva.

Introdução

O presente Projeto Pedagógico intitulado A Articulação das diferentes funções 

atribuídas ao Ambiente Escolar com o desenvolvimento de uma Proposta 

Pedagógica: Gincana Escolar “Estudar É Crescer 2018” foi desenvolvido na 

E.E.P.M.E.P localizada no município de Vila Rica. Mais precisamente, o projeto foi 

aplicado em colaboração entre coordenação pedagógica, professores, Técnicos 

Administrativos Educacionais e Apoios Administrativos Educacionais (das áreas de 

limpeza e nutrição) e alunos. Ambos os sujeitos descritos relativos ao turno matutino da 

unidade de ensino.

Por meio de reunião de formação continuada, conselhos de classe, levantamento 

de notas/conceitos, registros de ocorrências na coordenação pedagógica, levantamento de 

problemáticas pelo pessoal de apoio e técnicos atuantes na secretaria, laboratórios e 

biblioteca da escola, constatou-se ao final do primeiro bimestre letivo de 2018, que 

tratava-se de ação urgente a construção de uma proposta pedagógica que além de integrar 

os diversos setores de atuação profissional da instituição possuísse significado e 

envolvesse os alunos de forma espontânea a fim de construir no ambiente escolar, mais 
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problemáticas pelo pessoal de apoio e técnicos atuantes na secretaria, laboratórios e 

biblioteca da escola, constatou-se ao final do primeiro bimestre letivo de 2018, que 

tratava-se de ação urgente a construção de uma proposta pedagógica que além de integrar 

os diversos setores de atuação profissional da instituição possuísse significado e 

envolvesse os alunos de forma espontânea a fim de construir no ambiente escolar, mais 

que situações pedagógicas específicas e sim, situações pedagógicas envolventes e 

significantes aos olhos dos alunos ali atuantes.

Dessa forma a coordenação pedagógica iniciou a reflexão entre os profissionais 

sobre as diversas possibilidades de ação. E em meio a essas reflexões surgiu do grupo de 

Formação Continuada da área 21 (Profissionais da Área Administrativa da Escola) a ideia 

de realizar uma gincana. Assim, nasceu o presente projeto pedagógico.

Portanto, objetivando articular as diferentes funções atribuídas ao ambiente 

escolar com o desenvolvimento de uma Proposta Pedagógica, em colaboração entre todos 

os profissionais do turno matutino da referida escola, construiu-se por meio de reuniões o 

plano de ação da Gincana Escolar “Estudar É Crescer”, que foi composto por fases e 

apresentou fase a fase a possibilidade de avaliação das ações e exposição dos resultados, 

para que se fizesse uma nova proposta de ação na fase subsequente. E ao fim, acontecendo 

a finalização do projeto.

Desenvolvimento

O presente projeto pedagógico trata-se de uma pesquisa aplicada que iniciou-se 

com a constatação do problema de pesquisa entendido, em como articular as diferentes 

funções atribuídas ao ambiente escolar com o desenvolvimento de uma Proposta 

Pedagógica, que desse conta de sanar ou amenizar significativamente os problemas 

relacionados a baixa produtividade dos alunos, em relação aos encaminhamentos 

pedagógicos, assim como, em relação as questões comportamentais observadas e 

relatadas pelos profissionais atribuídos ao turno matutino da instituição de ensino no ano 

letivo de 2018.

Como citado anteriormente, a proposta iniciou-se em um momento formativo dos 

profissionais da área 21 (técnicos e apoio administrativos da escola) e seguiu-se em 

sentido de ampliação de campos de atuação por meio da mediação da coordenação 

pedagógica que visualizando a problemática apontada por cada setor lançou a todo o 

grupo a proposta de articular diversas atividades de forma a envolver todos os setores da 

escola (turno matutino) e todos os alunos nesta perspectiva de gincana escolar.

Para tanto, em reunião coletiva do turno, apresentou-se um esboço de projeto e

explicou-se as intenções e todos os desdobramentos advindos da aplicação da proposta. 

Sendo o objetivo de avaliar em coletivo a viabilidade de aplicação da proposta e tendo 

como resultado a parceria e concordância em unanimidade dos profissionais ali 
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participantes, construiu-se um cronograma de atividades a serem desenvolvidas no 

segundo bimestre e estabeleceu-se as características específicas de cada atividade 

proposta. Ao finalizar a reunião iniciou-se o presente projeto pedagógico, que 

resumidamente, apresenta uma gincana escolar composta por 3 (três) fases de realização 

(uma por bimestre) e tendo culminâncias por fase a fim de possibilitar ao máximo possível 

a participação de todos os alunos. A seguir segue planilha com todas as atividades 

desenvolvidas durante a gincana e as características específicas de cada atividade.

Quadro 01. Atividades desenvolvidas na gincana Estudar é Crescer 2018.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GINCANA ESTUDAR É CRESCER 2018

FASE ATIVIDADE SETOR ENVOLVIDO DATA DE 
REALIZAÇÃO

1ª 
FASE

Desfile das Profissões Professores/alunos 04/05/18

Entrega de Notas Professores/alunos 10/05/18

Seminário Escolar I Professores/alunos        29/05 e 30/05/18

Prova da 
Organização/Limpeza AAE - Limpeza Diariamente

Prova da Locação de 
filmes TAE - Biblioteca           Durante a fase

Prova da Leitura TAE –
Biblioteca/Professores Diariamente durante 

toda a GincanaRegistro de Ocorrências Coordenação / 
Professores

Prova da Competência 
Coletiva Professores
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2ª 
FASE

Desafio do Recreio Professores/alunos De 04/06 a 22/06/18

Vestibulinho 
(Aplicação de provas)

Coordenação / 
Professores

27/06 – objetivas

28/06 - redação

Ampliação do Acervo 
Bibliográfico

TAE –
Biblioteca/Professores Durante a fase

Preparação para a festa 
Julina Professores/alunos Durante a fase

Prova da 
Organização/Limpeza AAE - Limpeza

Diariamente durante 

toda a Gincana.

Prova da Leitura TAE –
Biblioteca/Professores

Registro de Ocorrências Coordenação / 
Professores

Prova da Competência 
Coletiva Professores

3ª 
FASE

Entrega de notas Coordenação / 
Professores 03/09/18

Simulado de 
Conhecimentos

Coordenação / 
Professores 24/10/18

Prova da Produção 
Textual

Coordenação / 
Professores 25/10/18

Campeonato de Futebol 
Misto Toda a equipe 28/09/18

Apresentações Culturais 
na Feira da Lua

Coordenação / 
Professores Durante o 3º bimestre

Desfile “do lixo ao 
luxo” Professores/alunos 12/10/18

Prova da 
Organização/Limpeza AAE - Limpeza

Diariamente durante 

toda a GincanaRegistro de Ocorrências Coordenação / 
Professores

Prova da Competência 
Coletiva Professores

Fonte: Arquivo pessoal, 2018.

O sistema educacional brasileiro é amplo e democrático sujeito a diversas 

nuances devido as dimensões continentais do território nacional. Para organizar os 

espaços educativos de acordo com as características regionais de cada localidade implica 

em conhecer minimamente cada local para que a escola possa ser um espaço que acolha 

a cada um se transformando em um espaço plural, no entanto garantindo a individualidade 

de cada sujeito inserido no espaço escolar. Paulo Freire ressalta;
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Interessou-nos sempre, e desde logo, a experiência democrática através da 
educação. Educação da criança e do adulto. Educação democrática que 
fosse, portanto, um trabalho do homem com o homem e nunca um trabalho 
verticalmente do homem sobre o homem ou assistencialistamente do 
homem para o homem, sem ele (FREIRE, 2001: 70).

A democratização do ensino público brasileiro foi uma conquista histórica 

garantido através de movimentos populares iniciado logo após a colonização do Brasil 

iniciando com os jesuítas movimento que almejava alfabetizar e catequizar os índios, em 

seguida a educação brasileira avança no sentido de se institucionalizar. Foi somente a 

partir de 1930 que a escola pública estatal passa ser disponível a toda população sendo 

uma obrigatoriedade do estado. Atingindo a todas as classes sociais, pois ate o momento 

a educação tinha um caráter elitista seja pelo caráter restrito, seja pelo processo de 

escolarização que eliminava uma parcela significativa de sujeitos que a ela tinham acesso.

Para efeitos de análise, a questão do analfabetismo tendo como referência dados 

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).Tendo como base o número de 

pessoas acima de 15anos, apresentaram os seguintes dados: em 1920 havia pouco mais de 

17 milhões de pessoas nessa faixa etária sendo que mais de 11 milhões não sabiam ler e 

escrever; já em 1960, dentre as 40 milhões de pessoas, 16 milhões delas eram 

consideradas analfabetas (XAVIER,RIBEIRO E NORONHA, 1994, p. 148).

Ao analisar em termos percentuais, temos aproximadamente, 65% de analfabetos 

em1920 chegou–se a 1960 com 40% da população acima de 15 anos sem saber ler e 

escrever. Ou seja, mesmo com a ampliação da educação escolar por meio da ação do 

Estado, era evidente que a questão do acesso aos conhecimentos historicamente 

construídos pela humanidade estava longe de ser alcançada por toda a população. Neste 

sentido era necessário repensar o sistema para que o mesmo pudesse expandir o direito a 

educação de caráter não excludente garantindo não apenas o acesso a escola, mas também 

a permanência do aluno da escola obtendo mecanismos para sua progressão e avanço de 

nível de escolarização.

Por volta de 1930 o Manifesto dos Pioneiros da Educação tenha apontado a 

necessidade de democratização da educação - a despeito de se fazerem presentes no 

documento concepções outras acerca desse conceito - esse conteúdo não foi tratado na 

Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), que inaugura, na legislação, a necessidade de 

“traçar as diretrizes da Educação Nacional” (Art. 5º, inciso XIV). Nesse sentido, 

democratização da educação não se limita ao acesso à escola, como bem enfatiza 

Rodrigues em artigo publicado na Revista da ANDE:
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A Escola se democratizará na medida em que os seus processos decisórios 
estiverem coligados aos interesses de todas as classes. Isso significa, 
necessariamente, que temos de discutir toda a questão dos fins da Escola; 
e que essa discussão não pode ser privilégio dos intelectuais, das 
lideranças ou das elites educacionais. É necessário colocar a questão da 
democratização em torno da definição dos objetivos da Escola, e 
determinar o papel dos agentes educacionais e daqueles que sofrem a ação 
dos agentes educacionais – os alunos – bem como o papel que a 
comunidade pode ter na determinação dos fins da educação, no dia–a–dia 
da Escola, nos problemas específicos da atividade educacional. Da 
atividade escolar (RODRIGUES.1983, p. 42).

Com este viés se pensou um modelo de gestão escolar descentralizador, cujo 

objetivo era garantir que cada unidade escolar construísse sua própria identidade no

contexto global. Foi formulada a proposta da gestão democrática. Hoje presente na 

educação brasileira como um principio constitucional (BRASIL, 1988, art. 206) é uma 

conquista proveniente de lutas históricas a partir da mobilização popular. Implantada com

o objetivo de descentralizar as atividades pertencentes a administração escolar das 

atividades pedagógicas esta prevista na Constituição da República Federativa do Brasil 

(1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, n. 9.394/96.

A gestão democrática como princípio da educação nacional, presença 
obrigatória em instituições escolares é a forma não-violenta que faz 
com que a comunidade educacional se capacite para levar a termo um 
projeto político-pedagógico de qualidade e possa também gerar ‘cidadãos 
ativos’ da sociedade como profissionais compromissados e não se 
ausentem de açõesorganizadas que questionam a invisibilidade do poder 
(Cury 2005, p. 17, “grifo do autor”).

A gestão democrática permite que a unidade escolar tenha autonomia para a 

tomada decisões pertencentes as demandas da comunidade, pois amplia as possibilidades 

de diálogos e intervenções no contexto escolar, uma vez que o gestor é eleito entre os 

pares permitindo que a comunidade seja representada por alguém que conhece a realidade 

e as necessidades da unidade escolar. Freire ressalta;

Era impossível fazer uma administração democrática, em favor da 
autonomia da escola que, sendo pública fosse também popular, com 
estruturas administrativas que só viabilizavam o poder autoritário e 
hierarquizado [...] O que quero deixar claro é que um maior nível de 
participação democrática dos alunos, dos professores, das professoras, das

mães, dos pais da comunidade local, de uma escola que, sendo pública, 
pretenda ir tornando-se popular, demanda estruturas leves, disponíveis à 
mudança, descentralizadas, que viabilizem, com rapidez e eficiência, a 
ação governamental (FREIRE, 2001a, p. 74-75).

4. Desafios da Gestão Democrática na atualidade:
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A população tem passado por diversas mudanças sociais, econômicas e políticas 

e com isso vem requerem que a escola atenda as exigências impostas pelo novo “modelo 

de sociedade”, onde as organizações escolares estão percorrendo por vários desafios e 

mudanças, como se fosse uma metamorfose, onde há uma transmutação.

Justamente esta nova sociedade, a que está necessitada de novos conhecimentos 

instiga essas transformações, tornando importantes aspectos como a inovação, 

competitividade e produtividade.

Mesmo frente às transformações ocorridas na sociedade e na escola é possível 

notar que a gestão democrática ainda é complexa em sua organização em muitos ambientes 

escolares, as fragilidades nas políticas públicas, os diretores mal preparados, família e 

equipe de trabalho desengajados com a proposta de trabalho, são alguns dos entraves que 

bloqueiam o sucesso democrático dentro da escola, portanto, é necessário que cada 

membro da comunidade escolar reflita sobre seu papel social, a fim de que a escola possa 

ser um local no qual o aluno exerça seu papel de cidadão tenha sucesso no processo de 

ensino e aprendizagem.

Podemos perceber que quando um grupo é forte e têm objetivos comuns, visando 

a felicidade e o sucesso profissional como satisfação pessoal tende a fazer com que suas 

perspectivas individuais sejam compartilhadas para serem acrescidas tendo o produto final 

como um sucesso, no qual cada um conteve sua parcela de contribuição e de importância, 

Ray Kroc cita que: “ Nenhum de nós é tão bom, quanto todos nós juntos”, ou seja trabalhar 

em uma Gestão Democrática, em equipe, exige flexibilidade, respeito, capacidade de 

comunicação, humildade, pois a cada desafio enfrentado juntos a equipe sai mais 

fortalecida e lapidada.

Nesse sentido é de suma importância compreender a gestão democrática como 

uma engrenagem que facilita o funcionamento da escola atendendo as expectativas da 

unidade escolar garantindo a participação de todos atores envolvidos no contexto sem 

protagonismos e sim a partir de deliberações da comunidade que se propõe a participar 

democraticamente das decisões a cerca da escola.

Considerações Finais

A partir das atividades aplicadas e das ações desenvolvidas sob a perspectiva 

apresentada pode-se ir gradualmente construindo uma proposta pedagógica articulada com 

os diversos setores/funções constituintes da unidade escolar foco da pesquisa. Observou-
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comunicação, humildade, pois a cada desafio enfrentado juntos a equipe sai mais 

fortalecida e lapidada.

Nesse sentido é de suma importância compreender a gestão democrática como 

uma engrenagem que facilita o funcionamento da escola atendendo as expectativas da 

unidade escolar garantindo a participação de todos atores envolvidos no contexto sem 

protagonismos e sim a partir de deliberações da comunidade que se propõe a participar 

democraticamente das decisões a cerca da escola.

Considerações Finais
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apresentada pode-se ir gradualmente construindo uma proposta pedagógica articulada com 
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Referente ao desenvolvimento da disciplina, da concretização de cada etapa 

proposta e da intenção de avançar no sentido melhorias de resultados de aprendizagem 

pode-se concluir que os objetivos foram alcançados e a proposta obteve êxito. Contudo 

observou-se que para aplicação da proposta é essencial o envolvimento de todo o grupo e 

inclusive dos alunos. Ressalta-se a necessidade de a proposta ser avaliada e reconstruída 

para ser aplicada em outros ambientes e/ou anos/períodos.
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A GEOMETRIA TRABALHADA POR MEIO DO SOFTWARE 
GEOGEBRA

Adenilson Ferreira Aguiar

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O objetivo do artigo é inserir a matemática informal utilizada pelos assentados 
no ensino de geometria, por meio do aplicativo Geogebra. Como também apresentar que é 
plausível trabalhar com a etnomatemática em sala de aula.

Palavras-Chave: Etnomatemática; Software Geogebra; Geometria; ensino aprendizagem.

Introdução

A maneira como a matemática tem sido trabalhada na escola leva a vários 

questionamentos, que originaram o presente estudo e dos quais se mostram como os mais 

importantes: Por que um número tão pequeno de alunos aprende matemática? Quais são 

as maiores dificuldades enfrentadas pelo professor no ensino dessa disciplina? Qual a 

maneira mais eficiente para se utilizar o computador no ensino de geometria?

Nesta perspectiva e tendo em vista o mencionado objetivo geral de trabalho, 

realizou-se a pesquisa mostrando que é possível utilizar o computador ou celular como 

um dos recursos didático-pedagógicos que pode otimizar o processo de ensino e 

aprendizagem do aluno que mora nos assentamentos, apresentando também a 

possibilidade de trabalhar com questões e/ou atividades do contexto cultural deste aluno.

Em Borges Neto apud Souza (2001, p. 84), já se vê a grande importância do 

computador para o ensino da Matemática; para ele o computador é um “instrumento 

excepcional que torna possível simular, praticar ou vivenciar verdades matemáticas, de 

visualização difícil por parte daqueles que desconhecem determinadas condições técnicas, 

mas fundamentais à compreensão plena do que está sendo”.

Assim considerando e tendo disponível em nosso meio o computador, foi 

possível trabalhar uma matemática contextualizada ao explorar situações que estão 

presentes na vida dos aprendizes e que têm significado dentro do seu universo. Para tal é 

imprescindível a superação de práticas pedagógicas habituais nesta disciplina, também 

denominadas de tradicionais; elas se mostram sem significado, raras vezes têm utilidade 

perceptível para o aluno, e este, no desenvolvimento das mesmas, é apenas um ouvinte 

copista e repetidor passivo exercitando-se em memorizações e formulações que em nada 

lhe dizem respeito, segundo aponta D’Ambrósio (1993).
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A GEOMETRIA TRABALHADA POR MEIO DO SOFTWARE 
GEOGEBRA
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Resumo: O objetivo do artigo é inserir a matemática informal utilizada pelos assentados 
no ensino de geometria, por meio do aplicativo Geogebra. Como também apresentar que é 
plausível trabalhar com a etnomatemática em sala de aula.

Palavras-Chave: Etnomatemática; Software Geogebra; Geometria; ensino aprendizagem.

Introdução
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importantes: Por que um número tão pequeno de alunos aprende matemática? Quais são 

as maiores dificuldades enfrentadas pelo professor no ensino dessa disciplina? Qual a 

maneira mais eficiente para se utilizar o computador no ensino de geometria?

Nesta perspectiva e tendo em vista o mencionado objetivo geral de trabalho, 

realizou-se a pesquisa mostrando que é possível utilizar o computador ou celular como 

um dos recursos didático-pedagógicos que pode otimizar o processo de ensino e 

aprendizagem do aluno que mora nos assentamentos, apresentando também a 

possibilidade de trabalhar com questões e/ou atividades do contexto cultural deste aluno.

Em Borges Neto apud Souza (2001, p. 84), já se vê a grande importância do 

computador para o ensino da Matemática; para ele o computador é um “instrumento 

excepcional que torna possível simular, praticar ou vivenciar verdades matemáticas, de 

visualização difícil por parte daqueles que desconhecem determinadas condições técnicas, 

mas fundamentais à compreensão plena do que está sendo”.

Assim considerando e tendo disponível em nosso meio o computador, foi 

possível trabalhar uma matemática contextualizada ao explorar situações que estão 

presentes na vida dos aprendizes e que têm significado dentro do seu universo. Para tal é 

imprescindível a superação de práticas pedagógicas habituais nesta disciplina, também 

denominadas de tradicionais; elas se mostram sem significado, raras vezes têm utilidade 

perceptível para o aluno, e este, no desenvolvimento das mesmas, é apenas um ouvinte 

copista e repetidor passivo exercitando-se em memorizações e formulações que em nada 

lhe dizem respeito, segundo aponta D’Ambrósio (1993).

Desenvolvimento

Para a realização do trabalho de campo, primeiramente houve um planejamento 

elaborado pelo professor juntamente com os alunos, pois neste processo de pesquisa o 

docente se torna um mediador, um orientador, estando atento a todas as atividades 

desenvolvidas pelos mesmos, sendo que ele deve, a partir das indagações e dúvidas desses 

estudantes, sugerir e instigá-los a outros questionamentos. Segundo Anastácio (1993, p. 

32) existem algumas condições para o ensino da matemática, e ele destaca ser necessário, 

“(...) por parte do professor, uma crença profunda em que aquilo que propõe como 

alternativa de ensino é algo valioso e possível”.

A proposta de trabalho era elaborar e executar atividades matemáticas mediadas 

pelo aplicativo Geogebra com os alunos, os quais desde o primeiro momento se 

envolveram e contribuíram na esquematização de cada passo desta pesquisa, desde a 

discussão de como planejar as atividades até o encerramento da mesma. Todos estavam 

envolvidos com a situação criada, a saber, investigar como os assentados cubam (cubar: 

ato de delimitar as medidas de um espaço geográfico a ser analisado) a terra, por se tratar 

de um processo diferente, já que a problemática partiu dos próprios alunos, da realidade, 

da ansiedade, da curiosidade e do conhecimento/desconhecimento de cada um deles. Sem 

deixar de falar que ali estavam sendo criadas possibilidades para a produção e/ou (re) 

construção do conhecimento matemático. No papel de docente os pesquisadores foram 

oferecendo as condições para a concretização dessa fase.

Para a coleta de dados, os discentes elaboraram um roteiro de questões –

entrevista para se aplicar aos assentados. O objetivo era coletar o maior número possível 

de depoimentos para se puder descrever a forma como o agricultor cuba a terra, quais 

procedimentos matemáticos utilizam para isto.

Esta pesquisa visou à realização de atividades significativas na construção do 

conhecimento matemático baseada no fato de que a escola faz parte do mundo real, ou 

seja, que o conhecimento matemático deve ser desenvolvido a partir de situações 

vivenciadas pelos alunos. A propósito, D’Ambrósio (1986, p. 64) lembra que “o 

indivíduo, ao mesmo tempo em que observa a realidade, a partir dela e através da 

produção de novas ideias e de objetos concretos exerce uma ação na realidade como um 

todo”.

Com todos os dados disponíveis – coletados pelos alunos do 8ªe 9ª ano acerca de 
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como os assentados cubam a terra, o trabalho prosseguiu no laboratório de informática, 

com o objetivo de inserir a matemática informal utilizada pelos assentados do Projeto de 

Assentamento Ipê no ensino de geometria por meio do Software Geogebra

Ressalta-se ter sido bastante gratificante para os envolvidos o contato com o 

computador; os alunos se mostraram entusiasmados, e a empolgação de estar realizando 

as tarefas com eles em sala de aula era uma experiência nova. Cabe neste ponto destacar

que o acesso às TICs é ainda muito deficitário no estado de Mato Grosso, mas os alunos 

desse assentamento tiveram a experiência. Outro momento interessante foi quando os 

estudantes foram avisados de que poderiam transferir as atividades do caderno para o

computador ou celular. É importante frisar o que D’Ambrósio (2000) afirma sobre a 

maneira de fazer geometria simplesmente com o mouse:

Hoje faz-se geometria com o mouse o que é completamente diferente de fazer 

geometria com o papel e o lápis ou com o giz e guadro-negro. Tudo é hoje muito diferente 

e tudo isso faz com que as representações do espaço que é ponto de partida para a 

geometria, sejam diferentes[...] o mouse não é lápis nem giz, possibilita outras maneiras 

de trabalhar.

No momento atual, denominado por alguns como a era digital, as crianças são 

consideradas como nativos digitais, pois desde a gestação convivem com os meios 

tecnológicos e na infância este contato se dá com grande frequência, proporcionando 

grande facilidade para utilizá-los. Porém, nas escolas públicas e até mesmo privadas, este 

cidadão ainda se depara com uma escola obsoleta quanto aos equipamentos da era 

supracitada e com um quadro de docentes pouco aptos para fazer uso das TICs.

Embora muitos destes profissionais conheçam o potencial que tais instrumentos 

têm na aprendizagem do sujeito da era digital, pouco ou raramente problematizam o uso 

dos aparatos tecnológicos pelo elevado grau de desafio e inovação que apresentam.

Ainda segundo D’Ambrósio (2006), “Essa tecnologia traz utilidades que não 

existiam antes, e devemos utilizá-las. Se as soluções tecnológicas facilitam nossa vida em 

vários setores da sociedade, porque também é um ato de aprender”. É tarefa dos gestores 

e educadores do estado de Mato Grosso a superação do quadro hoje presente nas escolas 

públicas, pois muitas possuem os meios, mas pouco e inadequado uso fazem dele.

Um exemplo da proliferação desses equipamentos é o cenário de socialização das 

crianças e jovens de hoje, o qual é muito diferente do vivido pelos pais e professores. Os 

brinquedos na sua maioria têm controle remoto, como videogames e outros que atraem a 

atenção das crianças. Tardy (apud Sampaio 1999, p. 9) observa que “os alunos têm um 
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No momento atual, denominado por alguns como a era digital, as crianças são 

consideradas como nativos digitais, pois desde a gestação convivem com os meios 

tecnológicos e na infância este contato se dá com grande frequência, proporcionando 

grande facilidade para utilizá-los. Porém, nas escolas públicas e até mesmo privadas, este 

cidadão ainda se depara com uma escola obsoleta quanto aos equipamentos da era 

supracitada e com um quadro de docentes pouco aptos para fazer uso das TICs.

Embora muitos destes profissionais conheçam o potencial que tais instrumentos 

têm na aprendizagem do sujeito da era digital, pouco ou raramente problematizam o uso 

dos aparatos tecnológicos pelo elevado grau de desafio e inovação que apresentam.

Ainda segundo D’Ambrósio (2006), “Essa tecnologia traz utilidades que não 

existiam antes, e devemos utilizá-las. Se as soluções tecnológicas facilitam nossa vida em 

vários setores da sociedade, porque também é um ato de aprender”. É tarefa dos gestores 

e educadores do estado de Mato Grosso a superação do quadro hoje presente nas escolas 

públicas, pois muitas possuem os meios, mas pouco e inadequado uso fazem dele.

Um exemplo da proliferação desses equipamentos é o cenário de socialização das 

crianças e jovens de hoje, o qual é muito diferente do vivido pelos pais e professores. Os 

brinquedos na sua maioria têm controle remoto, como videogames e outros que atraem a 

atenção das crianças. Tardy (apud Sampaio 1999, p. 9) observa que “os alunos têm um 

conhecimento das mensagens visuais e uma familiaridade no que diz respeito a elas que 

os adultos não possuem. Além do mais, a nova geração nasceu num universo invadido 

pela imagem: esta sempre fez parte de seu horizonte cultural”. Verifica-se desta forma 

com que urgência a formação a atualização dos professores precisam ser encaradas, caso 

contrário, eles serão ultrapassados pelos avanços conquistados pelos alunos.

No mundo contemporâneo o mercado de trabalho de um modo geral exige o 

mínimo de conhecimento básico para saber manusear a máquina, uma vez que a mesma 

só faz o que se pede a ela. Portanto, a Educação, que deve proporcionar a formação plena 

e integral dos educandos, formando indivíduos críticos, conscientes e livres, necessita 

possibilitar o contato com as novas tecnologias para que eles não percam a dimensão do 

desenvolvimento tecnológico que perpassa o mundo globalizado.

A razão pela qual se escolheu o software Software Geogebra para trabalhar com 

os alunos foram suas características e propriedades que permitem construir todas as 

figuras da Geometria Elementar que podem ser traçadas com a ajuda de régua e compasso, 

auxiliando na investigação de como se dá a construção de conceitos geométricos.

Considerações Finais

Com a aplicação do projeto, notou-se que a informática educativa pode contribuir 

muito para que haja uma melhoria na qualidade de ensino, tornando a aprendizagem mais 

prazerosa e significativa. No entanto, vale ressaltar que levar os estudantes para o 

laboratório de informática sem nenhum planejamento do conteúdo a ser ministrado não 

provoca melhorias expressivas, visto que, pois próprio caso relatado, mesmo tendo uma 

programação bem detalhada, foi desafiante orientar o número de alunos com a diversidade 

de dúvidas que apresentavam.

Nesta pesquisa, observou-se uma evolução na clareza das respostas e dos 

conceitos construídos durante a aplicação do projeto. Os alunos, de fato, demonstraram 

ao longo do estudo, ter adquirido conhecimentos, como também se pôde perceber que o 

software envolvido na investigação contribuiu muito para a construção de conceitos.

Como se pode ver, mesmo com os avanços e as tentativas de incorporação de 

novas tecnologias pelo ensino, ainda são muitos os obstáculos que a escola enfrenta. Estes 

incluem a necessidade de novas posturas por parte dos profissionais da educação, como a 

elaboração de um plano pedagógico no qual sejam discutidos os objetivos do uso das TICs 

como ferramenta de ensino-aprendizagem e a escolha do software educativo que possa 
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ser usado para atingir com mais facilidade os objetivos da educação.

Acredita-se que a dinâmica oferecida pelo Software Geogebra, assim como 

outros, poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento da aprendizagem na 

geometria. Em acréscimo às possibilidades oferecidas por esses equipamentos, o ambiente 

“lápis e papel” e “régua e compasso” serão complementares e essências, como também a 

metodologia utilizada pelo professor é fator determinante neste processo.

Referências

ANASTACIO, M. Q. A. Considerações sobre a Modelagem Matemática e a Educação 
Matemática. Rio Claro: UNESP, 1993. Dissertação (Mestrado) - IGCE, Universidade 
Estadual Paulista.

BORBA, M. de C. Informática e Educação Matemática / Marcelo de Carvalho Borba, 
Miriam Godoy Penteado. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

D'AMBRÓSIO, Beatriz S. Formação de professores de matemática para o século XXI: o 
grande desafio. Pró-Posições, Campinas, v. 4, n 1 [10], p.35-41, mar. 1993.
D’AMBROSIO, U. Educação matemática: da teoria à prática. Campinas-SP: Papirus, 
1996 (Coleção Perspectivas em Educação Matemática).

. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e conhecer. São Paulo: Ática, 1990.

. Entrevista Aplicação de tecnologia no ensino da matemática? Disponível em 
http://www.cabri.com.br/boletins/1_jun_2000.htm#links Acesso em 24/03/2006.

SAMPAIO, M. N. Alfabetização tecnológica do professor. Marisa Narcizo Sampaio, 
Lígia Silva Leite. Petrópolis-RJ: Vozes, 1999.

SOUZA, M. J. A. Informática educativa na Educação Matemática: estudo de Geometria 
no ambiente do software Cabri-Géomètre. Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Ceará, 2001.



79III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

ser usado para atingir com mais facilidade os objetivos da educação.

Acredita-se que a dinâmica oferecida pelo Software Geogebra, assim como 

outros, poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento da aprendizagem na 

geometria. Em acréscimo às possibilidades oferecidas por esses equipamentos, o ambiente 

“lápis e papel” e “régua e compasso” serão complementares e essências, como também a 

metodologia utilizada pelo professor é fator determinante neste processo.

Referências

ANASTACIO, M. Q. A. Considerações sobre a Modelagem Matemática e a Educação 
Matemática. Rio Claro: UNESP, 1993. Dissertação (Mestrado) - IGCE, Universidade 
Estadual Paulista.

BORBA, M. de C. Informática e Educação Matemática / Marcelo de Carvalho Borba, 
Miriam Godoy Penteado. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

D'AMBRÓSIO, Beatriz S. Formação de professores de matemática para o século XXI: o 
grande desafio. Pró-Posições, Campinas, v. 4, n 1 [10], p.35-41, mar. 1993.
D’AMBROSIO, U. Educação matemática: da teoria à prática. Campinas-SP: Papirus, 
1996 (Coleção Perspectivas em Educação Matemática).

. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e conhecer. São Paulo: Ática, 1990.

. Entrevista Aplicação de tecnologia no ensino da matemática? Disponível em 
http://www.cabri.com.br/boletins/1_jun_2000.htm#links Acesso em 24/03/2006.

SAMPAIO, M. N. Alfabetização tecnológica do professor. Marisa Narcizo Sampaio, 
Lígia Silva Leite. Petrópolis-RJ: Vozes, 1999.

SOUZA, M. J. A. Informática educativa na Educação Matemática: estudo de Geometria 
no ambiente do software Cabri-Géomètre. Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Ceará, 2001.

ALERTA SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UM RELATO DE 
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CARTA ABERTA NA ESCOLA ESTADUAL VILA RICA DA ALUNA 
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Resumo: O presente tem por objetivo, relatar a experiência vivenciada a respeito da 
propositura e produção de carta aberta sobre a temática “Violência Obstétrica”, elegida 
pelos alunos na disciplina de Língua Portuguesa na Escola Estadual Vila Rica, no 
município de Vila Rica, no estado de Mato Grosso. Para tanto, trazemos à baila, a definição 
de violência obstétrica, segundo Venezuela (2007), bem como um dos conceitos de carta 
aberta segundo postula Maior (2001). Portanto, permear uma discussão desse tipo de 
violência, no ambiente escolar, torna-se relevante à medida que essa atividade é 
desenvolvida dentro de uma disciplina no processo de formação dos alunos. Sendo assim, 
buscamos estabelecer um diálogo entre os autores e o relato para que possamos refletir a 
produção de carta aberta de maneira relevante.

Palavras-Chave: Relato de Experiência. Violência Obstétrica. Carta Aberta.

Introdução

Na oportunidade de expressar a ideia desse relato de experiência, é importante 

destacar que a disciplina foi trabalhada pela primeira vez por nós, pois até então, 

ministrávamos conteúdos em outra disciplina. Em relação ao conteúdo de carta aberta, 

este constava na ementa bimestral da disciplina, uma vez que é por meio da carta aberta 

que o professor de língua portuguesa tem a oportunidade de identificar alguns aspectos 

relevantes da vida social do aluno. Foi a partir daí que observamos, numa produção 

específica de uma aluna, uma questão relevante que merecia um olhar mais atento.

Participamos de um treinamento da disciplina de Língua Portuguesa, no qual 

tivemos a oportunidade de aprender muito a respeito da importância de despertar a 

criticidade dos alunos, os quais, alunos do ensino médio. Dessa forma, trabalharíamos 

conteúdos relativos à leitura, à escrita e à oralidade. Percebemos que a disciplina de língua 

portuguesa não se restringe às demais disciplinas, por exemplo, ela permite que o 

professor trabalhe conteúdos para além de uma gramatização, resolução de situações da 

língua, ou até mesmo somente a interpretação do texto como pretexto.

Portanto, discutiremos como foi trabalhado a sequência pedagógica, definições 

relevantes no processo de compreensão da proposta de observação, bem como a 

perspectiva do trabalho motivador do relato, no sentido de compreender que a realidade 
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sobre violência obstétrica ser uma problemática que merece ser observada com mais 

relevância.

Desenvolvimento

Relativo à carta aberta, ela nos possibilita conhecer além o nosso aluno, visto que 

a carta aberta, embora seja um gênero diversificado, apresenta algumas características 

típicas. Segundo Maior (2001):

[...] A carta se constitui um gênero com subgêneros. Essa classificação está 
motivada em aspectos estruturais e interacionais desses textos que não 
apresentam os mesmos elementos. A carta possui uma grande variedade 
de formas, algumas apresentando questionários, dados [...] umas longas, 
outras curtas, cada uma, dependendo da finalidade, do remetente e do 
destinatário, é nomeada diferentemente. [...] Esse gênero mesmo não 
seguindo uma estrutura fixa para as suas variedades, conserva traços em 
comum. (MAIOR, 2001, p. 11).

Dessa forma, resolvemos aplicar uma sequência didática, à qual foi desenvolvida, 

a priori, duas h/a dedicadas aos conceitos de carta aberta em seus aspectos característicos, 

objetivos, a quem a carta pode ser destinada, quem podem ser os emissores, etc. Num 

segundo momento, em duas h/a, pudemos, juntamente com a turma, realizar pesquisas no 

laboratório de informática da escola a respeito de alguns tipos de carta aberta disponíveis, 

seguido da leitura dessas cartas entre os membros da sala. Na sequência, utilizamos mais 

duas h/a para que os alunos pudessem escolher uma temática que julgassem relevante no 

sentido de protestar, reivindicar, alertar algo ou alguém. Assim, a turma começou a 

produzir as cartas.

As temáticas elegidas por eles foram: 1) A saúde no Brasil, 2) A água: nossa fonte 

e 3) Violência obstétrica. Todas as cartas produzidas foram destinadas à população da 

cidade de Vila Rica-MT. Na última etapa da sequência didática, todos os alunos 

apresentaram a sua carta aberta em uma bancada que foi organizada por nós. Nessa 

bancada utilizamos microfone no intuito de motivar os alunos a perderem o nervosismo 

de se expressarem em público.

Dessa maneira, ao enunciarem suas cartas abertas, o que nos chamou mais à 

atenção, (levando em consideração que todos os temas foram importantes, em suma, as 

produções de todos os alunos), foi a carta aberta produzida por uma aluna em específico, 

Tunísia Castilho, à qual, questionada por nós, disse que o fato de cursar medicina é um 

assunto que a mesma sempre estuda e torce que essa
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de formas, algumas apresentando questionários, dados [...] umas longas, 
outras curtas, cada uma, dependendo da finalidade, do remetente e do 
destinatário, é nomeada diferentemente. [...] Esse gênero mesmo não 
seguindo uma estrutura fixa para as suas variedades, conserva traços em 
comum. (MAIOR, 2001, p. 11).

Dessa forma, resolvemos aplicar uma sequência didática, à qual foi desenvolvida, 

a priori, duas h/a dedicadas aos conceitos de carta aberta em seus aspectos característicos, 

objetivos, a quem a carta pode ser destinada, quem podem ser os emissores, etc. Num 

segundo momento, em duas h/a, pudemos, juntamente com a turma, realizar pesquisas no 

laboratório de informática da escola a respeito de alguns tipos de carta aberta disponíveis, 

seguido da leitura dessas cartas entre os membros da sala. Na sequência, utilizamos mais 

duas h/a para que os alunos pudessem escolher uma temática que julgassem relevante no 

sentido de protestar, reivindicar, alertar algo ou alguém. Assim, a turma começou a 

produzir as cartas.

As temáticas elegidas por eles foram: 1) A saúde no Brasil, 2) A água: nossa fonte 

e 3) Violência obstétrica. Todas as cartas produzidas foram destinadas à população da 

cidade de Vila Rica-MT. Na última etapa da sequência didática, todos os alunos 

apresentaram a sua carta aberta em uma bancada que foi organizada por nós. Nessa 

bancada utilizamos microfone no intuito de motivar os alunos a perderem o nervosismo 

de se expressarem em público.

Dessa maneira, ao enunciarem suas cartas abertas, o que nos chamou mais à 

atenção, (levando em consideração que todos os temas foram importantes, em suma, as 

produções de todos os alunos), foi a carta aberta produzida por uma aluna em específico, 

Tunísia Castilho, à qual, questionada por nós, disse que o fato de cursar medicina é um 

assunto que a mesma sempre estuda e torce que essa

vontade dentro de si, um dia acabe, devido à falta de empatia para com o próximo 

por parte dos médicos. A aluna relata que a comunidade médica agride, verbalmente e 

fisicamente, as mulheres grávidas no momento do parto. Ela alega que essa atitude pode 

ocasionar problemas de ordem grave, tanto às mães, quanto aos bebês.

Relativo a esse dado verificável no ambiente hospitalar, nas últimas décadas tem-

se discutido muito a respeito do que é violência obstétrica. A lei orgânica latino-

americana, publicada na Venezuela, nos diz que:

Qualquer conduta, ato ou omissão por profissional de saúde, tanto em 
público como privado, que direta ou indiretamente leva à apropriação 
indevida dos processos corporais e reprodutivos das mulheres, e se 
expressa em tratamento desumano, no abuso da medicalização e na 
patologização dos processos naturais, levando à perda da autonomia e da 
capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e sexualidade, 
impactando negativamente a qualidade de vida de mulheres. 
(VENEZUELA, 2007, p. 30).

Esse tipo de crime acontece, tanto em hospitais públicos, quanto nos particulares. 

Como nós nunca tínhamos ouvido falar sobre o assunto, e sabedores de que a agressão 

contra mulheres, tal como o feminicídio, por exemplo, estão sempre veiculados na mídia, 

e consequentemente aumentando as estatísticas das taxas de mortalidade, julgamos 

necessário buscar a compreensão mais aprofundada dessa temática, visto que é um fator 

recorrente em nossa sociedade. Sendo assim, exploramos um pouco mais afundo a 

respeito do tema com os alunos, dando-lhes a oportunidade de buscarem mais 

conhecimento sobre a violência obstétrica e, por conseguinte, que esse conhecimento 

fosse socializado com os demais membros da comunidade acadêmica da Escola Estadual 

Vila Rica.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), Who (1996b), no 

decorrer da história da humanidade, as mulheres têm sido vítimas de variadas formas de 

violência, sejam elas violência de ordem física, moral, ética e/ou psicológica, etc. a 

violência segundo a organização, é “a imposição de um grau significativo de dor e 

sofrimento evitáveis”. (WHO, 1996). Sendo assim, a violência obstétrica se configura 

como um tipo específico de violência contra a mulher. (WHO, 1996b).

Segundo Zanardo et al., (2017) O descaso e o desrespeito com as gestantes na 

assistência ao parto, tanto no setor público quanto no setor privado de saúde, têm sido 

cada vez mais divulgados pela imprensa e pelas redes sociais por meio. 

Posto isso, os alunos aceitaram a proposta de aprofundamento dessas questões e, 

juntamente com a colega de sala, criamos um roteiro em forma de teatro que a posteriori 
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seria apresentado num Sarau organizado pela Escola Estadual Vila Rica. Tal atividade 

proporcionou mais informações sobre a violência obstétrica, pois o evento foi divulgado 

e aberto ao público. Nós, enquanto organizadores do teatro, da metodologia e do Sarau, 

julgamos relevante o desenvolvimento dessa apresentação, uma vez que foi acontecendo 

de forma bem esclarecedora as questões relativas à violência em questão.

Dessa maneira, pensando em proporcionar que os alunos possam ser e sentirem-

se protagonistas de sua formação, nota-se que a aula deve ser pautada em metodologias 

ativas que construam indivíduos críticos e capazes de aprenderem por meio da interação 

entre os demais membros da sala de aula. Assim, o ensino e a aprendizagem ganham um 

caráter dialético. Ou seja, deve ser um constante movimento e construção pelos indivíduos 

que o fazem, bem como os indivíduos que ensinam e estão diretamente ligados ao como 

aprender. Como postula Freire (1987), “o educador já não é o que apenas educa, mas o 

que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 

educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo”. 

Considerações Finais

Verificamos, no desenvolvimento das atividades referentes à proposta de criação 

de carta aberta, que a comunidade acadêmica em questão pôde expressar-se de maneira 

singular e, ao mesmo tempo, plural. Poder identificar a violência obstétrica por meio dessa 

atividade nos possibilitou um olhar mais empático e atento às questões sociais 

concernentes aos tipos de violência, em suma, obstétrica, tão prejudicial à saúde da mulher 

e da criança.

Percebemos e afirmamos a importância do desenvolvimento de atividades que 

envolvam alguma temática social a ser trabalhada em sala de aula, pelo fato de poder 

proporcionar ambientes de discussão e compreensão das mesmas ao passo em que a 

comunidade se sinta amparada no que se refere à dignidade humana e que possa discutir 

e construir conhecimento por meio da interação entre os membros da escola, ou da 

sociedade como um todo.

É válido afirmar que a violência obstétrica aconteça a cada dia mais, na 

atualidade. Nesse tipo de violência podem ocorrer feridas que podem se arrastar durante 

toda a vida da mulher e, em suma, interferir na vida da criança, a depender do grau de 

violência e do grau de interferência dessa violência na vida de ambas e, até mesmo, da 

família. A violência, tanto verbal, quanto física tem o mesmo grau de intensidade no que 
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envolvam alguma temática social a ser trabalhada em sala de aula, pelo fato de poder 

proporcionar ambientes de discussão e compreensão das mesmas ao passo em que a 

comunidade se sinta amparada no que se refere à dignidade humana e que possa discutir 

e construir conhecimento por meio da interação entre os membros da escola, ou da 

sociedade como um todo.

É válido afirmar que a violência obstétrica aconteça a cada dia mais, na 

atualidade. Nesse tipo de violência podem ocorrer feridas que podem se arrastar durante 

toda a vida da mulher e, em suma, interferir na vida da criança, a depender do grau de 

violência e do grau de interferência dessa violência na vida de ambas e, até mesmo, da 

família. A violência, tanto verbal, quanto física tem o mesmo grau de intensidade no que 

se referem aos fatores físicos e psicológicos, visto que, tanto um, quanto o outro, 

acarretam em diversas consequências na vida dos indivíduos.

Portanto, precisamos nos impor e falarmos a respeito desse assunto com mais 

frequência, no ambiente escolar, hospitalar, familiar, em diversos lugares onde possa e até 

mesmo, onde não possa ocorrer esse tipo de violência no sentido de erradica-la cada vez 

mais. Olhares atentos nos hospitais particulares e públicos, pois é nesse ambiente que a 

violência se promulga e se intensifica. Ressaltamos que as mulheres não podem se sentir 

intimidadas quando sofrerem quaisquer tipos de violência da comunidade médica, pois, 

sofrendo algum tipo de violência, que denuncie, tendo em vista que os direitos às mulheres 

não devem ser infligidos, nem negados, em hipótese alguma.

Referências

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed., Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra; 1987.

MAIOR, A. C. S. O gênero carta: variedade, uso e estrutura. São Paulo, SP: Revista Ao 
Pé da Letra, v. 3, n. 2, 2001. p. 1-13.

VENEZUELA. Assembleia Nacional. Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. Gaceta Oficial, n. 38.64,. 2007. p. 1-41. Disponível em: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6604.pdf. Acesso em: 10 out. 
2019.

ZANARDO, G. L. de P.; URIBE, M. C.; NADAL, A. H. R. de.; HABIGZANG, L. F. 
Violência Obstétrica no Brasil: uma revisão narrativa. Psicologia & Sociedade, v. 29, 
2017. p. 1-11. Disponível em: Disponível em: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309350113018. Acesso em: 12 out. 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global consultation on violence and 
health. Violence: a public health priority. Geneva, 1996b. Disponível em: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/introduction.pd
f. Acesso em: 11 out. 2019.



84 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

AMBIENTE DE REDES SOCIAIS: 
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Resumo: As redes sociais tem sido uma importante ferramenta de divulgação de 
informação e de intervenção no diálogo social entre os cidadãos. Vivemos nos últimos anos 
um acelerado acréscimo das novas tecnologias. A informação é cada vez mais veloz e 
eficaz por meio da internet e de suas redes sociais. Para isso, temos como objetivo trabalhar 
a produção de sites e redes sociais de forma colaborativa, aliando teoria e prática na 
construção destas ferramentas, problematizando a forma de escrita e a interatividade 
característica das redes sociais, bem como o papel que estes podem assumir como recursos 
para o processo de ensino-aprendizagem. O trabalho tem sido desenvolvido na Escola 
Estadual Vila Rica, com os alunos do 2º ano do Ensino Médio da sede e com alunos do 1º 
ao 3 º ano, das salas anexas. Os professores, atribuídos nas salas anexas, participam como 
colaboradores do projeto. As atividades têm sido desenvolvidas à distância e presencial. 
São realizados encontros presenciais com os alunos e professores da sede e com os 
professores e os alunos do campo, nos respectivos locais de trabalho para planejarem as 
atividades que serão realizadas e postadas nas redes sociais. O trabalho com as redes sociais 
possibilitou não somente a interação com a comunidade escolar, mas mudança de atitude 
dos alunos em relação ao uso das tecnologias e, principalmente, das redes sociais. Eles 
passaram a aproveitar as TICs no processo de ensino e aprendizagem e compreenderam a 
importância das redes sociais como ferramentas pedagógicas que geram conhecimento.

Palavras-Chave: Internet; divulgação; aprendizado.

Introdução

Atualmente, as redes sociais tem sido uma importante ferramenta de divulgação de 

informação e de intervenção no diálogo social entre os cidadãos. Por meio dos sites de 

relacionamento, as pessoas se comunicam, se informam e se divertem. As redes sociais 

propiciam o compartilhamento de ideias e de valores entre pessoas e organizações que 

possuem interesses e objetivos em comum.

Essas interfaces são importantes para a construção coletiva do conhecimento e para 

a conformação da sociabilidade da internet, bem como para a escrita do universo digital e a 

produção de textos nos mesmos, além de compor as novas propostas metodológicas de ensino.

A Educação na nova era das redes sociais dispõe dessa ferramenta que é muito 

produtiva para o crescimento profissional, haja vista que vivemos numa era tecnológica. As 

crianças de hoje sabem informações, que na infância, não tivemos acesso. Diante disso, 

trabalhar com essa ferramenta é uma possibilidade de ser construída uma relação de troca de 

informações.
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relacionamento, as pessoas se comunicam, se informam e se divertem. As redes sociais 
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produção de textos nos mesmos, além de compor as novas propostas metodológicas de ensino.

A Educação na nova era das redes sociais dispõe dessa ferramenta que é muito 

produtiva para o crescimento profissional, haja vista que vivemos numa era tecnológica. As 

crianças de hoje sabem informações, que na infância, não tivemos acesso. Diante disso, 

trabalhar com essa ferramenta é uma possibilidade de ser construída uma relação de troca de 

informações.

As tendências e ferramentas digitais já tomaram conta do nosso cotidiano. 

Realizamos muitas tarefas online e criamos uma total dependência da internet, seja para 

comunicar, comprar, fazer pesquisas, vender ou estudar. É nesse último aspecto que se 

estrutura o tema deste projeto: as redes sociais na educação.

Diante disso, temos como problemática de investigação o seguinte questionamento: 

Como trabalhar as redes sociais no ambiente escolar de forma colaborativa, problematizando 

a forma de escrita e a interatividade característica das redes sociais, bem como o papel que 

estes podem assumir como recursos para o processo de ensino-aprendizagem?

Para isso, temos como objetivo trabalhar a produção de sites e redes sociais de forma 

colaborativa, aliando teoria e prática na construção destas ferramentas.

O trabalho tem sido desenvolvido na Escola Estadual Vila Rica, com os alunos do 2º 

ano do Ensino Médio da sede da escola e com alunos do 1º ao 3 º ano das salas anexas de todas 

as localidades a saber: São Antônio, Paraiso do Rio Preto, São José, Caxangá, Santaninha, 

Beleza e Ipê. Todos os professores atribuídos nas salas anexas participam como colaboradores

do projeto.

As atividades estão sendo desenvolvidas à distância e presencial. São realizados 

encontros presenciais com os alunos e professores da sede e com os professores e os alunos 

do campo, nos respectivos locais de trabalho, para planejarem as atividades que serão 

realizadas e postadas nas redes sociais.

Desenvolvimento

As atividades decorrentes do projeto contemplam conteúdos teóricos e práticos e 

buscam trabalhá-los de forma dinâmica. Paralelo ao desenvolvimento conceitual, o 

desenvolvimento prático é fomentado a partir da interação dos alunos que devem discutir sobre 

o que desejariam trabalhar nas redes sociais.

As atividades estão sendo desenvolvidas em sua maioria à distância, sendo realizado 

encontros presenciais com os alunos da sede e com os professores para planejarem as 

atividades que serão realizadas e também postadas nas redes sociais. As atividades inerentes 

ao projeto foram planejadas por momentos que estão descritos a seguir:

Inicialmente foi criado um grupo, no WhatsApp, com intuito de discutir e fazer com 

que todos possam contribuir com a construção do projeto.

Foi aplicado um questionário com os alunos e professores com o objetivo de obter 

informações sobre o uso das redes sociais, e, ainda, saber o perfil dos sujeitos envolvidos no 
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projeto.

Foram criadas regras para usarem as redes sociais, descrevendo o que será permitido 

ou não. Assim, foi apresentada as regras de netiqueta que são regras para se ter uma boa 

interatividade no uso da internet, com o intuito de que os alunos as adotem durante e após o 

curso. Também, foi criado um perfil da Escola no Instagram para divulgação de trabalhos e 

atividades pedagógicas e para postar stories das atividades relacionadas às diferentes 

localidades das salas anexas e das aulas. A página da escola no Facebook é mantida atualizada 

com a divulgação de eventos e atividades pedagógicas. Os alunos criaram também um canal 

da escola no You tube com objetivo de publicar os vídeos produzidos pelos alunos dos 

diferentes trabalhos desenvolvidos nas disciplinas que compõem a matriz da escola, conforme 

ilustração, abaixo (Figura 1).

Figura 01 - As redes sociais da escola

Fonte: acervo escola Vila Rica/2019

Foram produzidos vídeos sobre a história da Escola de cada localidade que os alunos 

do Ensino médio das salas anexas estudam; a professora de História trabalhou sobre a 

importância de conhecer a fundação da escola em que estudam e, após feito isso, os vídeos 

foram postados pelos alunos nas redes sociais, da escola.

Figura 02 - Atualização das redes sociais da escola
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Temas como a utilização das redes sociais tem sido trabalhado com os alunos, ao longo 

do projeto. Isso os levou a perceberem quão importante é essa ferramenta para sua 

aprendizagem. Da mesma forma, foram abordados assuntos sobre os benefícios e malefícios do 

uso das redes sociais, incluindo o contexto da juventude e as boas práticas de pesquisa e 

divulgação de informação. Para Garcia (2000, p.05), “o uso pedagógico das redes oferece, a 

alunos e professores, a chance de poder esclarecer suas dúvidas à distância, promovendo, ainda, 

o estudo em grupo com estudantes separados geograficamente, permitindo-lhes a discussão de 

temas do mesmo interesse”.

As redes sociais, hoje em dia, fazem um grande papel na interação e na informação 

do nosso cotidiano, isso tanto para jovens quanto para os adultos, o mesmo dá a 

disponibilidade de postar informações quanto reportá-las para outras pessoas. É importante 

abordar esse tema devido a influência que as redes sociais têm no dia a dia de milhões de 

brasileiros. Atualmente, as pessoas passam grande parte do seu tempo conectados e isso acaba 

por influenciar no seu cotidiano e em suas atitudes.

Figura 03: Divulgação nas redes sociais das ações pedagógica da escola

Fonte: acervo escola Vila Rica/2019.
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Devido a popularização da internet e das tecnologias digitais, a aprendizagem se 

democratizou, quebrando obstáculos geográficos e sociais. A agilidade em que as informações 

são atualizadas nos permite um maior intercâmbio entre pessoas que antes sequer manteriam 

contato. Para Moran (1994), a internet também está começando a provocar mudanças 

profundas na educação.

Todas as atividades (ações) relatadas têm sido desenvolvidas. Porém, há ações que 

irão acontecer como, por exemplo, a criação de uma plataforma Moodle para a escola, 

possibilitando um ambiente virtual de ensino e aprendizagem e de ampliação dos recursos 

didáticos para os professores.

Considerações Finais

O trabalho com as redes sociais possibilitou não somente a interação com a 

comunidade escolar, mas mudança de atitude dos alunos em relação ao uso das tecnologias e, 

principalmente, das redes sociais. Os alunos passaram a aproveitar as TICs no processo de 

ensino e aprendizagem e compreenderam a importância das redes sociais como ferramentas 

pedagógicas que geram conhecimento.

Foi interessante estudar esse tema, pois os alunos que, utilizam bastante as TICs, 

passaram a conhecer as vantagens e desvantagens do uso dessa ferramenta. As redes sociais 

têm extrema importância nos dias de hoje, pois possibilitam facilidade de acesso a 

informações. Como tudo, a tecnologia tem o seu lado bom e ruim. O mundo está ligado à 

tecnologia, ou seja, é fácil acessar a qualquer site ou rede social. E isso pode ser muito 

produtivo se for utilizado conscientemente, caso contrário pode trazer muitas desvantagens e 

malefícios, gerando muitos problemas.

As redes sociais são uma das condições educacionais importantes para que os alunos 

possam discutir conteúdos e compartilharem saberes. Além de fornecer ao alunado um 

ambiente colaborativo de troca de conteúdos didáticos que facilita o aprendizado, também, 

corrobora para um domínio maior da linguagem tecnológica.
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Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O presente trabalho traz ações desenvolvidas por bolsistas do PIBID, que trabalharam 
a questão da inclusão do aluno com necessidades especiais. Tais ações envolveram os alunos 
do Ensino Fundamental, sendo 5º, 7º, 8º e 9º anos e do Ensino Médio 1º, 2º e 3º ano da Escola 
Estadual Antônio Alves Dias em Confresa, uma escola do campo. Condiremos ser importante 
destacar que o PIBID incorporou um do projeto de aprendizagem que tem como objetivo 
promover a inclusão escolar/social da pessoa com deficiência. Para tanto, foram realizadas 
leituras sobre a temática, logo após organizou-se um ambiente designado sala de cinema, em 
que o propósito era fazer uso das novas tecnologias da informação e comunicação no processo 
de ensino e aprendizagem. No decorrer do desenvolvimento das atividades foram realizadas 
palestras, leituras, roda de debates, momentos de formação com os professores, sessões de 
filmes e documentários relacionados a pessoa com deficiência. Enquanto referenciais teóricos 
esse trabalho pautou-se na concepção de educação inclusiva nas obras dos autores: Maciel 
(2000), Sá (2011), (UNESCO, 2017) e na (LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, 2015. Esse trabalho sobre a pessoa com deficiência e inclusão, despertou 
na comunidade escolar um pensamento reflexivo e um “olhar diferenciando” para com os 
alunos com deficiência. Discutir o assunto com os alunos, levar informações sobre o mundo 
desse público (direitos, capacidade de superação, desejos, sonhos, desafios que enfrentam 
diariamente etc.), fez com que os alunos “ditos normais” percebessem o quanto estavam sendo 
omissos com seus colegas que apresentam alguma deficiência. Por outro lado, consideramos 
ser importante destacar que ao vivenciar essas ações na escola fez com que nós, na condição de 
graduandas em Sociologia tomássemos uma dimensão maior acerca dos desafios e 
possibilidades da educação inclusiva, pois percebemos que a educação inclusiva é uma 
importante temática de estudo, a qual carece de uma maior visibilidade entre as produções 
acadêmicas.

Palavras-Chave: Inclusão, pessoa com deficiência, pensamento reflexivo.

Introdução

Com o objetivo de desenvolvermos uma das atividades propostas pelo subprojeto 

sociologia do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), que tem 

como um de seus objetivos estimular a utilização das novas tecnologias no processo de ensino

e de aprendizagem de sociologia na educação básica, nós bolsistas do PIBID, optamos por 

trabalhar o tema “Aprendendo a conviver com as diferenças” através de filmes, onde 

organizamos um espaço designado “Sala de Cinema”.

Para desenvolver nossa atividade e fundamentar a discussão, objetivando contribuir 

com o desenvolvimento do pensamento reflexivo e com a inclusão da pessoa com deficiências 

no âmbito escolar e no convívio social, a partir da sociologia utilizamos vários filmes todos 

eles relacionados (contando uma história real ou fictícia) à pessoa com deficiência, onde 
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trabalhamos com os alunos do Ensino Fundamental 5º, 7º, 8º e 9º ano e Ensino Médio 1º, 2º e 

3º ano da Escola Estadual Antônio Alves Dias.

Ouvimos diariamente o termo inclusão, ele é bem fluente em nosso cotidiano. No 

entanto, a questão da inclusão de pessoas com deficiência em todos os recursos da sociedade 

ainda precisa avançar muito no Brasil.

Embora as políticas públicas tenham avançado no quesito inclusão, milhares de 

pessoas com algum tipo de deficiência ainda estão sendo discriminadas nas comunidades em 

que vivem, sendo excluídas do mercado de trabalho ou deixando de frequentar as escolas. 

Segundo MACIEL, O processo de exclusão social de pessoas com deficiência é tão antigo 

quanto à socialização do homem.

Percebemos na Escola Estadual Antônio Alves Dias, um público significativo de 

pessoas com deficiência e as dificuldades de inclusão dos mesmos. Pois uma das maiores 

dificuldades desse público é sua inserção no convívio social, tendo em vista que há certo 

despreparo/falta de conhecimento tanto por parte da pessoa com deficiência quanto por parte 

de quem convive com esse público. Então vê-se a necessidade de trabalhar com a comunidade 

escolar, maneiras de melhor atender essas pessoas de modo que elas sintam inclusas no âmbito 

escolar. Tendo em vista que essa inclusão não só beneficia a pessoa com deficiência como 

também ensina as pessoas ditas “normais” a conviverem melhor com as diferenças.

Trabalhar o tema nas escolas torna-se necessário, uma vez que a comunidade escolar 

não só aprende a conviver com as diferenças e especificidades desse público, como também 

podem tornar-se disseminadores desses conhecimentos contribuindo para uma sociedade mais 

justa igualitária.

Contextualização e identificação da unidade escolar da escola Antônio Alves Dias

A Escola Estadual Antônio Alves Dias, criada através do decreto Estadual Nº 

2.561 de 19 de maio de 2010, está localizada na Agrovila Novo Planalto, às margens da 

MT 430, Km 35, zona rural, município de Confresa-MT.

A escola Atende os anos iniciais (5º ano) e finais (7º, 8º e 9º anos) do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio regular (1º, 2º e 3º anos), ambos na modalidade Educação do 

Campo e Ensino Fundamental e Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens 

Adultos/EJA. A unidade escolar conta com 315 (trezentos e quinze) alunos matriculados 

distribuídos em três localidades diferentes – escola sede, anexa Buriti e anexa Três Flechas.

A unidade escolar tem como filosofia proporcionar aos educandos condições para o 

desenvolvimento de suas potencialidades por meio de uma educação inovadora e libertadora 
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de quem convive com esse público. Então vê-se a necessidade de trabalhar com a comunidade 

escolar, maneiras de melhor atender essas pessoas de modo que elas sintam inclusas no âmbito 

escolar. Tendo em vista que essa inclusão não só beneficia a pessoa com deficiência como 

também ensina as pessoas ditas “normais” a conviverem melhor com as diferenças.

Trabalhar o tema nas escolas torna-se necessário, uma vez que a comunidade escolar 

não só aprende a conviver com as diferenças e especificidades desse público, como também 

podem tornar-se disseminadores desses conhecimentos contribuindo para uma sociedade mais 

justa igualitária.

Contextualização e identificação da unidade escolar da escola Antônio Alves Dias

A Escola Estadual Antônio Alves Dias, criada através do decreto Estadual Nº 

2.561 de 19 de maio de 2010, está localizada na Agrovila Novo Planalto, às margens da 

MT 430, Km 35, zona rural, município de Confresa-MT.

A escola Atende os anos iniciais (5º ano) e finais (7º, 8º e 9º anos) do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio regular (1º, 2º e 3º anos), ambos na modalidade Educação do 

Campo e Ensino Fundamental e Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens 

Adultos/EJA. A unidade escolar conta com 315 (trezentos e quinze) alunos matriculados 

distribuídos em três localidades diferentes – escola sede, anexa Buriti e anexa Três Flechas.

A unidade escolar tem como filosofia proporcionar aos educandos condições para o 

desenvolvimento de suas potencialidades por meio de uma educação inovadora e libertadora 

com perspectivas de uma escola do campo para os sujeitos campesinos, buscando 

incansavelmente promover o sentido da liberdade de expressão, com responsabilidade, 

crescimento pessoal, cultural e social.

Ainda nestas perspectivas, busca-se cotidianamente promover a criação de espaços 

para a valorização da interdisciplinaridade e pluralidade do olhar sobre o mundo. Uma escola 

que valorize sua identidade, tendo como referenciais as matrizes socioculturais da população 

do campo, “ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória 

coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 

movimentos sociais”, conforme define as Diretrizes Operacionais da Educação do 

Campo/MEC.

Além disso, os sujeitos que aqui estão, lutam incansavelmente para constituir-se 

como escola pública de referência em qualidade de ensino e aprendizagem, com inclusão 

social, contribuindo para sustentabilidade socioeconômica, cultural e ambiental da população 

campesina.

Nos últimos anos a escola tem recebido um público significativo de alunos com 

deficiências. No entanto, a escola encontra-se despreparada para recebê-los, de modo a atender 

suas especificidades.

Não tendo muito auxilio por parte dos órgãos responsáveis por garantir o acesso à 

educação adequada a esse público, a comunidade escolar vê-se em um impasse preocupante. 

Sabe-se que não pode fechar a portas para esses alunos, porém falta recurso, estrutura e 

profissionais habilitados para o atendimento dos mesmos.

A unidade escolar hoje atende alunos com várias especificidades, dentre elas alunos 

com: dislexia, deficiência múltipla, problema de dicção, Síndrome de Down, défices de 

atenção, deficiente físico (cadeirante), deficiente visual e etc. alguns já possuem laudo 

médicos, mas outros a família ainda precisar ser orientada a procurar ajuda de especialista, 

pois em alguns casos a família não consegue identificar que necessitam de ajuda.

Desenvolvimento das atividades

Redigindo uma ata em uma reunião de pais e mestres na Escola estadual Antônio 

Alves Dias no início do ano letivo de dois mil e dezenove, na qual atualmente desenvolvo a 

função de técnica contratada pelo estado de Mato Grosso, presencie a angustia e os anseios de 

alguns pais e profissionais com relação ao atendimento aos alunos com deficiência e 

necessidades especiais. Os pais demonstraram preocupados com o rendimento escolar de seus 
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filhos, e os profissionais demonstraram não estar preparados para atendê-los. Alguns 

professores demonstrar não saber lhe dar com a necessidade desses alunos e até mesmos não 

conhecer sobre a deficiência dos mesmos.

Com o desabafo de todos ficou claro o quanto a comunidade escolar precisava de

ajuda, porém, até não tinha me atentado que poderia ajuda-los. Redigindo novamente uma ata 

em uma reunião de gestão e professores para discutir os andamentos das atividades escolares, 

vi um educador questionar a matricula de uma aluna com deficiência do oitavo e acrescentou 

que se ela não aprendia nada mesmos porque não a matriculava no terceiro ano do ensino 

médio que assim ela terminaria logo. Disse ainda que a sala não estava preparada para recebê-

la, pois os alunos são adolescentes e não compreende a deficiência dela. Isso doeu em minha 

alma, respondi ao educador ela vem para escola não somente para aprender a ler e escrever, 

vem porque é direito dela frequentar a escola e está inserida no convívio social e, a presença 

dela no ambiente escolar não é bom só para ela mais também para os demais alunos que 

aprende que não somos todos iguais, cada um tem suas particularidades. E acrescentei esse 

papel de fazer os adolescentes compreender o mudo do outro é nosso quanto adulto e 

educadores.

Foi ai que percebi que enquanto estudante de sociologia precisava fazer algo. Procurei 

uma professora da área de humanas me apresentei como bolsista do PIBD, explique qual o 

objetivo do programa e como eu poderia contribuir com a unidade escola. Propus a ela 

trabalharmos sobre o assunto na escola, onde de imediato gostou da ideia.

Com o aval da professora, busquei ajuda com a coordenadora e com algumas colegas 

também bolsistas do PIBID, contextualizei a situação da escola para elas e propus que 

desenvolvêssemos junto um projeto que ajudasse no processo de inclusão do aluno com 

deficiência na escola Estadual Antônio Alves Dias.

Iniciou-se então o processo de pesquisa, foram inúmeras leitura e pesquisas. Lemos 

diversos artigos, constituições, LDB, estatuto da pessoa com deficiência etc. também foi feito 

uma pesquisa e levantamento de filmes e documentários para serem levados aos alunos, os 

filmes foram escolhidos respeitando a faixa etária de cada turma. Após várias leituras, 

pesquisas e levantamentos escrevemos o projeto Aprendendo a Conviver Com as Diferenças 

com o objetivo esclarecer e sensibilizar os alunos sobre o tema deficiência/diferenças, para 

que se tornem conhecedores e disseminadores dos conceitos de deficiências e inclusão, 

favorecendo a integração escolar/social das pessoas com deficiência e necessidades especiais.

A metodologia usada foi trabalhar o tema com os alunos através de um espaço 

designado sala de cinema, onde os alunos pudessem assistir filmes/documentário que contam 
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filhos, e os profissionais demonstraram não estar preparados para atendê-los. Alguns 

professores demonstrar não saber lhe dar com a necessidade desses alunos e até mesmos não 

conhecer sobre a deficiência dos mesmos.

Com o desabafo de todos ficou claro o quanto a comunidade escolar precisava de

ajuda, porém, até não tinha me atentado que poderia ajuda-los. Redigindo novamente uma ata 

em uma reunião de gestão e professores para discutir os andamentos das atividades escolares, 

vi um educador questionar a matricula de uma aluna com deficiência do oitavo e acrescentou 

que se ela não aprendia nada mesmos porque não a matriculava no terceiro ano do ensino 

médio que assim ela terminaria logo. Disse ainda que a sala não estava preparada para recebê-

la, pois os alunos são adolescentes e não compreende a deficiência dela. Isso doeu em minha 

alma, respondi ao educador ela vem para escola não somente para aprender a ler e escrever, 

vem porque é direito dela frequentar a escola e está inserida no convívio social e, a presença 

dela no ambiente escolar não é bom só para ela mais também para os demais alunos que 

aprende que não somos todos iguais, cada um tem suas particularidades. E acrescentei esse 

papel de fazer os adolescentes compreender o mudo do outro é nosso quanto adulto e 

educadores.

Foi ai que percebi que enquanto estudante de sociologia precisava fazer algo. Procurei 

uma professora da área de humanas me apresentei como bolsista do PIBD, explique qual o 

objetivo do programa e como eu poderia contribuir com a unidade escola. Propus a ela 

trabalharmos sobre o assunto na escola, onde de imediato gostou da ideia.

Com o aval da professora, busquei ajuda com a coordenadora e com algumas colegas 

também bolsistas do PIBID, contextualizei a situação da escola para elas e propus que 

desenvolvêssemos junto um projeto que ajudasse no processo de inclusão do aluno com 

deficiência na escola Estadual Antônio Alves Dias.

Iniciou-se então o processo de pesquisa, foram inúmeras leitura e pesquisas. Lemos 

diversos artigos, constituições, LDB, estatuto da pessoa com deficiência etc. também foi feito 

uma pesquisa e levantamento de filmes e documentários para serem levados aos alunos, os 

filmes foram escolhidos respeitando a faixa etária de cada turma. Após várias leituras, 

pesquisas e levantamentos escrevemos o projeto Aprendendo a Conviver Com as Diferenças 

com o objetivo esclarecer e sensibilizar os alunos sobre o tema deficiência/diferenças, para 

que se tornem conhecedores e disseminadores dos conceitos de deficiências e inclusão, 

favorecendo a integração escolar/social das pessoas com deficiência e necessidades especiais.

A metodologia usada foi trabalhar o tema com os alunos através de um espaço 

designado sala de cinema, onde os alunos pudessem assistir filmes/documentário que contam 

história de pessoas com deficiência e depois refletir sobre o assunto.

O projeto foi apresentado à gestão escolar, no final do primeiro bimestre para ser 

desenvolvido no decorrer de todo o segundo bimestre. A gestão escolar vendo a importância 

de trabalhar o tema na unidade escolar interessou-se pelo projeto e sugeriu que déssemos mais 

visibilidade ao assunto. Então, foi pensado que em vez de trabalhar somente com os alunos e 

a professora da área de humanas, levamos o projeto para o grupo onde cada professor pudesse 

dar sua contribuição e trabalhar o tema dento de suas disciplinas.

Ao ser apresentado o projeto ao grupo escolar, alguns questionamentos foram 

levantados. Percebemos então que a ideia era boa, porém, precisamos ir mais além, não 

somente sensibilizar os alunos quanto à questão da inclusão. Mas também precisávamos fazer 

algo para melhorar o rendimento escolar desses alunos com deficiência, era preciso ajudar 

também os profissionais da escola a conhecer melhor o mundo desses alunos, entender e 

buscar ajuda de como atender esses discentes respeitando suas particularidades e atendendo 

suas especificidades. Com isso propomos à comunidade escolar a reativação da biblioteca que 

contribuiria no atendimento não somente desse público, mas, de todos os alunos. Foi feita 

também a proposta de buscarmos parcerias para fazer formações com os professores, dar 

palestra para os alunos sobre pessoas com deficiências ou necessidades especiais. Eu mesma 

propus fazer uma pequena formação com todos os profissionais da escola para ajudá-los a 

compreender um pouco do mundo dessas pessoas, (falar dos direitos, da capacidade de 

superação, das dificuldades que enfrentam diariamente, do preconceito que enfrentam e etc.). 

Pois sendo eu cadeirante, graduanda do curso de sociologia e aluna do curso de direitos 

humanos tenho muito a contribuir com a comunidade escolar, porque além da teoria levo 

também minha própria experiência para eles. Também propomos buscar estratégia para 

trabalhar com as famílias desses alunos, buscar metodologias para que eles se tornem parceiros 

da escola no atendimento de seus filhos, porque existindo esse elo entre escola e família a 

compreensão das necessidades do aluno é facilitada.

As propostas foram aceitas, agora era começar as atividades, para isso juntamente 

com a gestão escolar organizamos meu horário. Onde no período do matutino, trabalho na 

secretaria e no período vespertino, que é o horário das atividades escolares a gestão chegou à 

conclusão que seria mais produtivo ficar na biblioteca para auxiliar os alunos e professores no 

desenvolvimento do projeto. Dentro desse cronograma, enquanto ia sendo trabalhado com os 

alunos através dos filmes, onde o professor levava os alunos a assistirem ao filme depois 

direcionava atividades reflexivas sobre o filme (roda de conversa, debates, apresentação 

lúdica, resenhas, pesquisas etc.). Nós bolsistas do PIBD, ajudava o professor a direcionar os 
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filmes sempre fazendo uma introdução do porquê e para que estavam assistindo aquele 

filme/documentário, acompanhávamos o professor e alunos no desenvolvimento das 

atividades, e enquanto as atividades estavam sendo desenvolvidas com os alunos, nós bolsistas 

corria também com a reativação da biblioteca.

Para reativarmos a biblioteca primeiramente organizamos um espaço, depois 

iniciamos uma campanha de doações de livros literários nas salas de aulas e nas redes sociais. 

Recebemos várias arrecadações, a gestão escolar também providenciou três computadores 

para montar na biblioteca, montando assim um pequeno laboratório, pode parecer simples 

mais foi um sucesso a reativação da biblioteca e a adesão desses computadores. Pois, com a 

reativação da biblioteca e a montagem desse pequeno laboratório os alunos se empolgaram, 

por que agora contam com um ambiente agradável e adequado para leitura e pesquisas, por 

serem alunos que moram no campo, lugar aonde a tecnologia chega devagar e nem sempre 

para todos a maioria desses alunos só tem acesso a internet na escola.

Para o controle sobre o empréstimo de livros da biblioteca e termos certeza de que a 

pessoa realmente leu o livro, criamos a ficha de leitura, onde a pessoa preenche com seus 

dados pessoais e respondi um questionário dando dados e informações sobre a obra lida. A 

reativação da biblioteca despertou o interesse de leitura não somente dos alunos mais, também 

de funcionário e visitantes. Com relação ao uso dos computadores que são poucos, criamos 

um cronograma onde os professores agendam com antecedência o horário e dia que quer levar 

sua turma para o laboratório. Esse cronograma também é usado para o agendamento das visitas 

na biblioteca uma vez que laboratório e biblioteca ocupam o mesmo espaço. O professor pode 

agendar o uso desses recursos para toda a turma, como também pode designar somente alguns 

alunos para fazer pesquisa ou algum trabalho, e nesses casos quando não são todos da sala eu 

acompanho e auxílio esses alunos.

Quanto ao atendimento aos alunos especiais tivemos um impasse, a escola possui 

uma articuladora, porém boas partes desses alunos não conseguem vir no contra turno das 

atividades escolar, pois são alunos do campo e necessitam do transporte escolar que não roda 

os dois períodos. Para não deixá-los desassistidos e tomando muito cuidado para não 

cometermos nenhuma exclusão, escolhemos um dia da semana onde atendemos esses alunos 

de maneira diferenciada, trabalhamos com atividades lúdicas, slides, ensinamos eles a usar as 

tecnologias (aparelhos celulares, computador, tabletes etc.). Pois, organizando a biblioteca 

descobrimos que a escola possuía tabletes novinhos que nunca haviam sido usados.

Para iniciarmos essas atividades com esses alunos, foi feito um levantamento com os 

professores onde foi pedido a eles um relatório de cada aluno que apresentava dificuldades 
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para todos a maioria desses alunos só tem acesso a internet na escola.

Para o controle sobre o empréstimo de livros da biblioteca e termos certeza de que a 

pessoa realmente leu o livro, criamos a ficha de leitura, onde a pessoa preenche com seus 

dados pessoais e respondi um questionário dando dados e informações sobre a obra lida. A 

reativação da biblioteca despertou o interesse de leitura não somente dos alunos mais, também 

de funcionário e visitantes. Com relação ao uso dos computadores que são poucos, criamos 

um cronograma onde os professores agendam com antecedência o horário e dia que quer levar 

sua turma para o laboratório. Esse cronograma também é usado para o agendamento das visitas 

na biblioteca uma vez que laboratório e biblioteca ocupam o mesmo espaço. O professor pode 

agendar o uso desses recursos para toda a turma, como também pode designar somente alguns 

alunos para fazer pesquisa ou algum trabalho, e nesses casos quando não são todos da sala eu 

acompanho e auxílio esses alunos.

Quanto ao atendimento aos alunos especiais tivemos um impasse, a escola possui 

uma articuladora, porém boas partes desses alunos não conseguem vir no contra turno das 

atividades escolar, pois são alunos do campo e necessitam do transporte escolar que não roda 

os dois períodos. Para não deixá-los desassistidos e tomando muito cuidado para não 

cometermos nenhuma exclusão, escolhemos um dia da semana onde atendemos esses alunos 

de maneira diferenciada, trabalhamos com atividades lúdicas, slides, ensinamos eles a usar as 

tecnologias (aparelhos celulares, computador, tabletes etc.). Pois, organizando a biblioteca 

descobrimos que a escola possuía tabletes novinhos que nunca haviam sido usados.

Para iniciarmos essas atividades com esses alunos, foi feito um levantamento com os 

professores onde foi pedido a eles um relatório de cada aluno que apresentava dificuldades 

tivemos acesso aos laudos dos alunos que possuem laudos. Com o diagnóstico dos professores 

e com os laudos, facilita o atendimento a esses alunos, pois conhecendo as especificidades de 

cada um podemos trabalhar de maneira adequada para desenvolver suas habilidades.

A escola vem tendo grandes avanços no quesito inclusão do aluno com necessidade 

especial. Através da secretária e da atual gestão da escola que se empenhou em reunir os laudos 

dos alunos e a montar um processo/projeto requerendo auxilio a atender esses alunos com 

necessidades, hoje a escola conta com duas vagas para auxiliar de turmas, a gestão juntamente 

com todo o quadro escolar tem buscado parcerias com órgão (CRAS, CREAS, assistentes 

social, concelho tutelar) que tem auxiliado no atendimento desses alunos. A escola também 

tem buscado aproximar as famílias da escola pois, acredita-se que família e escola precisam 

trabalhar juntos, tendo em vista que que na maioria das vezes as famílias também necessitam 

de ajuda.

Considerações Finais

Mesmo, o projeto ainda estando em andamento, percebe-se a relevância dele para 

toda a comunidade escolar. Levantar o assunto sobre a pessoa com deficiência e inclusão, na 

Escola Estadual Antônio Alves dias, despertou na comunidade escolar um pensamento 

reflexivo e um olhar diferenciando para com os alunos com deficiência. Discutir o assunto 

com os alunos, levar informações sobre o mundo desse público (direitos, capacidade de 

superação, desejos, sonhos, desafios que enfrentam diariamente etc.), fez com que os alunos 

“ditos normais” percebessem o quanto estavam sendo omissos com seus colegas que 

apresentam alguma deficiência.

O que se percebe hoje, após o andamento do projeto na escola Estadual Antônio Alves 

Dias é uma comunidade escolar (profissionais, pais, e alunos) preocupada, em buscar ajuda e 

esclarecimento para melhor atender os alunos com deficiências. Todos estão preocupados em 

atender suas necessidades e especificidades.
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Resumo: Este texto mostra resultados do projeto de ensino Artes e Culturas Negra e Indígenas: 
Descortinando as teorias de gênero e raça, mais conhecido como grupo de teatro, aprovado em 
editais do IFMT Campus Confresa em 2017 e 2018. Seu objetivo maior foi constituir no 
ambiente escolar espaço de discussões voltadas para as questões culturais e identitárias do povo 
brasileiro, promovendo a cidadania, a valorização e o respeito à diversidade por meio de artes 
cênicas. Está fundamentado nas Leis 11.645/08 e 10.639/03 que orientam a inclusão do ensino 
da História, Cultura Indígena, Afro-Brasileira e Africanas nos currículos escolares; e em 
teóricos que discutem e defendem a importância de trabalhar a temática em sala de aula. A 
metodologia consiste na realização de estudo coletivo semanalmente sobre artes e culturas afro, 
africanas e indígenas por meio de oficinas e montagens teatrais, bem como workshops de outras 
modalidades artísticas, como dança, cinema e literatura. As oficinas de artes cênicas 
viabilizadas por esse projeto tiveram como resultado a construção de três peças teatrais com a 
temática em foco; a percepção das diferentes formas de discriminação presentes em nossa 
sociedade, em que os discentes participantes, matriculados no Ensino Médio Integrado e 
superior criaram a partir de relatos e vivências, músicas, notícias jornalísticas, de contos e cenas 
curtas que abordam diversas formas da discriminação sofridas pela população negra, parda e 
indígena no Brasil e também a prevenção ao Suicídio. Foi realizada também atividades de 
visitação à comunidade Tapirapé da aldeia Tapi´itãwa, visando conhecer de perto seus aspectos 
culturais. Com esse projeto, houve sensibilização quanto minimização de estereótipos sobre a 
diversidade cultural existente percebida entre os próprios discentes, houve várias apresentações 
teatrais em eventos do campus local e campus externos, e, em municípios vizinhos.

Palavras-Chave: Cultura afro-brasileira, Ensino e aprendizagem, Jogos Teatrais.

Introdução

Aprofundar o conhecimento dos participantes desse projeto sobre escritores e escrita 

que valorizem a origem de nosso povo, principalmente nos aspectos artísticos culturais afro, 

africanos e indígenas; por meio de levantamento bibliográfico, análises de filmes históricos 

sobre a constituição da nação brasileira; e por fim, a socialização destes aprendizados com a 

comunidade escolar, e extra escolar, com apresentações teatrais é perpetrar a tríade ensino, 

pesquisa e extensão, foco desse projeto.

Valorizar no espaço escolar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro bem 

como os aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classes sociais, de crenças, de sexo, de etnia 

outras características individuais e sociais tem sido baliza essencial desse projeto durante seus 

três anos de existência.
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De acordo com as legislações nacionais vigentes, Leis 11.645/08 e 10.639/03; o 

currículo educacional precisa contemplar o ensino da História, Cultura Indígena e Afro-

Brasileira e Africanas. Vemos as orientações dessas leis, não apenas como instrumentos de 

combate à discriminação, mas também, como “ações afirmativas, no sentido de que 

reconhecem a escola como lugar da formação de cidadãos e afirmam a relevância de a escola 

promover a necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil o país rico, 

múltiplo e plural que somos” (BRASIL, 2009).

Assim, nosso projeto justifica-se na medida em que se propõe a desenvolver ações de 

incentivo tanto à leitura desses escritos, como por proporcionar momentos e espaços de 

estudos e reflexões sobre a história e cultura indígenas, afro-brasileira e africanas, 

oportunizando-os a conhecerem e se reconhecerem culturalmente, respeitando e valorizando 

a diversidade cultural que há entre nós.

Sabemos que o povo brasileiro é fruto do encontro de muitas civilizações e tradições, 

originárias de vários continentes. Sendo o continente Africano um dos mais preponderantes 

por aqui, Silva (2008) em seu livro História e Cultura afro-brasileira nos diz que:

a contribuição musical e culinária dos negros para o Brasil é sempre lembrada, 
mas sua importância para a cultura brasileira vai muito, além disso. Veja, por 
exemplo, a influência africana no folclore brasileiro, no artesanato e na 
configuração da cultura que substitui a cultura cristã europeia, predominante 
no período colonial (SILVA, 2008, p. 39).

Desse modo, nós pesquisadoras, extensionistas, militantes do processo de ensino e 

aprendizagem, tínhamos e temos a meta principal de, com o desenvolvimento desse projeto, 

além de implementar ações afirmativas que visem superar desafios e aumentar a qualidade e 

a equidade na educação, na compreensão de que “só serão superados se a escola for um 

ambiente acolhedor, que reconheça e valorize as diferenças e não as transforme em fatores de 

desigualdade” (Brasil, 2009); criar um grupo permanente de teatro no IFMT campus Confresa 

que possa representar e problematizar artisticamente essas temáticas no espaço escolar.

Pois conforme afirma Spolin,

[...] através do envolvimento de grupo, os atores/jogadores irão desenvolver 
liberdade pessoal dentro de regras estabelecidas, habilidades pessoais 
necessárias para jogar o jogo e irão internalizar essas habilidades e estas 
liberdades ou espontaneidade. Os jogos são baseados em problemas a serem 
solucionados. O problema a ser resolvido é o objeto do jogo que proporciona 
o “foco”. As regras do jogo teatral incluem a estrutura dramática (Onde, 
Quem, O quê) e o objeto (foco) mais o acordo de grupo, (SPOLIN, 2010, 
p.12).

Corroboramos com a autora, pois como ela, acreditamos que todas as pessoas são 
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combate à discriminação, mas também, como “ações afirmativas, no sentido de que 
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promover a necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil o país rico, 

múltiplo e plural que somos” (BRASIL, 2009).
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incentivo tanto à leitura desses escritos, como por proporcionar momentos e espaços de 

estudos e reflexões sobre a história e cultura indígenas, afro-brasileira e africanas, 

oportunizando-os a conhecerem e se reconhecerem culturalmente, respeitando e valorizando 

a diversidade cultural que há entre nós.

Sabemos que o povo brasileiro é fruto do encontro de muitas civilizações e tradições, 

originárias de vários continentes. Sendo o continente Africano um dos mais preponderantes 

por aqui, Silva (2008) em seu livro História e Cultura afro-brasileira nos diz que:

a contribuição musical e culinária dos negros para o Brasil é sempre lembrada, 
mas sua importância para a cultura brasileira vai muito, além disso. Veja, por 
exemplo, a influência africana no folclore brasileiro, no artesanato e na 
configuração da cultura que substitui a cultura cristã europeia, predominante 
no período colonial (SILVA, 2008, p. 39).

Desse modo, nós pesquisadoras, extensionistas, militantes do processo de ensino e 

aprendizagem, tínhamos e temos a meta principal de, com o desenvolvimento desse projeto, 

além de implementar ações afirmativas que visem superar desafios e aumentar a qualidade e 

a equidade na educação, na compreensão de que “só serão superados se a escola for um 

ambiente acolhedor, que reconheça e valorize as diferenças e não as transforme em fatores de 

desigualdade” (Brasil, 2009); criar um grupo permanente de teatro no IFMT campus Confresa 

que possa representar e problematizar artisticamente essas temáticas no espaço escolar.

Pois conforme afirma Spolin,

[...] através do envolvimento de grupo, os atores/jogadores irão desenvolver 
liberdade pessoal dentro de regras estabelecidas, habilidades pessoais 
necessárias para jogar o jogo e irão internalizar essas habilidades e estas 
liberdades ou espontaneidade. Os jogos são baseados em problemas a serem 
solucionados. O problema a ser resolvido é o objeto do jogo que proporciona 
o “foco”. As regras do jogo teatral incluem a estrutura dramática (Onde, 
Quem, O quê) e o objeto (foco) mais o acordo de grupo, (SPOLIN, 2010, 
p.12).

Corroboramos com a autora, pois como ela, acreditamos que todas as pessoas são 

capazes improvisar, de experienciar individualmente seu talento, de jogar e aprender a ter valor 

no palco. Pois, criar uma situação imaginativamente e fazer um papel é uma experiência 

maravilhosa, é como uma espécie de descanso do cotidiano que damos ao nosso eu.

Desenvolvimento

O projeto é desenvolvido com envolvimento de discentes matriculados no Ensino 

Médio Integrado e no superior licenciaturas.

A partir do período de inscrições que acontecem anualmente sempre no 1 bimestre

letivo; realizamos os encontros semanalmente, todas às quartas-feiras das 13h às 15horas em 

espaços do campus Confresa. Nesses encontros são realizadas oficinas temáticas, 

contemplando leituras de notícias, reportagens, contos e de bibliografia sobre as temáticas do 

projeto; criação de grupos e jogos teatrais; improvisação; debates sobre vídeos/cinema 

correspondentes às temáticas do projeto; reflexão sobre empoderamento e negritude: 

lenços/turbantes/adereços (afro, africanos e indígenas).

Sem pretensão alguma de exclusão, e, embora ainda não tenha se concretizado, 

buscamos priorizar no período de divulgação e inscrição, os estudantes que residem no 

Campus, até mesmo como uma forma de proporcionar-lhes além do conhecimentos 

científicos, momentos e espaços de entretenimento por meio da arte teatral. Em 2019 tivemos 

adesão de 40 estudantes, que ao longo da jornada estudantil não conseguiram conciliar tarefas 

de salas com as tarefas do projeto, restando atualmente em média de 28 participantes ativos.

Contudo, mesmo diante de algumas fragilidades que existem, consideramos o grupo 

de teatro do campus Confresa consolidado e atuante.

Considerações Finais

No enceramento do projeto via edital, especificamente dia 31 de julho de 2019 foi 

realizada uma avaliação com os participantes do projeto – Grupo de teatro do IFMT campus 

Confresa: "Todos Contra Um". A avaliação além de integrar as exigências do edital serve de 

parâmetro para os participantes do projeto reorganizarem e realinharem as ações do mesmo, 

ou ações futuras. Por isso a consideramos bastante produtiva, porque os participantes 

expressaram, seu ponto de vista e suas considerações de aprendizagens e expectativas sobre o 

projeto, incluindo as contribuições do mesmo em suas vidas, acadêmicas e familiares.

Para muitos participantes o projeto mudou sua vida, lhe trazendo alegrias e 
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possibilitando olhar a vida de outras formas, e sentimentos mais humanos, respeitosos e 

afetuosos. Igualmente, houve quem pontuou ser o projeto um espaço de interatividade, além 

de aprendizados que levarão para a vida toda.
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possibilitando olhar a vida de outras formas, e sentimentos mais humanos, respeitosos e 

afetuosos. Igualmente, houve quem pontuou ser o projeto um espaço de interatividade, além 

de aprendizados que levarão para a vida toda.
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Resumo: O presente trabalho partiu de pesquisas e observações feitas na EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), onde foram desenvolvidas aulas teóricas e práticas (simulações 
computacionais). A temática abordada foi “estados da matéria” e a mesma ocorreu em uma 
escola localizada no município de Porto Alegre do Norte – MT em uma turma de quarta etapa 
da EJA. A metodologia empregada no estudo partiu de uma abordagem quali-quantitativa. 
Quando perguntado sobre a utilização das TICs no seu fazer docente o professor afirmou que 
não utilizar, devido o mesmo não ter usufruído na sua graduação de disciplinas voltadas para o 
campo tecnológico. Isso ficou evidente na aprendizagem dos discentes, pois quanto 
perguntados sobre a compreensão da temática trabalhada, 50% dos discentes não 
compreendiam o que era o estado da matéria. Mas, quando perguntados o que seria necessário 
para proporcionar um melhor entendimento da temática, 92% afirmaram que a utilização de 
outros recursos metodológicos seria indispensáveis na transmissão do conhecimento. Isso se 
evidenciou, quando questionados sobre que recursos seriam esses, 83,33% concordaram que as 
TICs poderia ser uma alternativa para minimizar as lacunas deixadas pelas práticas 
experimentais. Isso se mostrou vantajoso, através das respostas dos alunos, quando perguntados 
sobre a utilização do laboratório virtual Phet, 75% afirmaram que o mesmo torna-se uma 
importante ferramenta didática no auxílio do professor na difusão do conhecimento. Diante dos 
dados e observações obtidas, considera-se imprescindível que o docente usufrua não somente 
do método tradicional, mas também de novas metodologias que buscam facilitar a absorção do 
conhecimento e coloque o discente como principal construtor desse conhecimento. Portanto, a 
utilização de laboratórios virtuais neste contexto educacional que a sociedade contemporânea 
enfrenta, torna-se um recurso pedagógico fundamental no processo de ressignificação da 
aprendizagem.

Palavras-Chave: Aprendizagem, EJA, Laboratório virtual.

Introdução

A educação de jovens e adultos (EJA) parece ser um dos grandes desafios do sistema 

educacional brasileiro atualmente. O seu principal objetivo é formar indivíduos que não 

conseguiram concluir os seus estudos na idade correta, logo busca não somente minimizar o 

analfabetismo, mas também inserir os alunos novamente no meio educacional (RIBEIRO;

BARRETO, 2012). 

Entretanto, para esta inserção ocorrer é fundamental que os docentes busquem 

explorar o meio social dos discentes, pois conforme Ribeiro e Barreto (2012) é necessário 

recorrer ao conhecimento prévio dos alunos para assim superar as problemáticas recorrentes 

na EJA, dos quais, cansaço, indisponibilidade, tempo de aula e a desmotivação são exemplos. 
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Grande parte desses discentes apresenta vivência de mundo, logo já presenciaram 

inúmeras experiências que podem ser trazidas para dentro de sala de aula e utilizadas pelos 

professores, unindo assim o senso comum com o conhecimento científico. Os conceitos e 

teorias científicas citadas nas literaturas podem enquanto instrumentos nos auxiliar a conhecer 

o mundo em que vivemos de forma a orientar nossas ações, a nível individual e social 

(SANTOS, 2014). 

Logo, o ensino de ciências no nível fundamental é essencial, pois o mesmo possibilita 

ao aluno uma maior compreensão do meio social a sua volta, compreensão esta que vem 

através de princípios científicos, gerais e tecnológicos. 

Dentro do contexto escolar é importante utilizar metodologias que estejam voltadas 

para a capacitação do estudante não somente como acadêmico, mas também como cidadão, 

logo o uso de experimentação no ensino de ciências no nível fundamental através de 

laboratório reais e virtuais explora este aspecto. 

Ao declarar a ideia de Educação direcionada para os discentes, Delizoicov e Angotti 

(1994) afirmam que é conveniente um trabalho experimental que tenha uma margem para 

discussão e interpretação de resultados obtidos. 

Conforme Gaspar (2009), a experimentação no ensino fundamental é um auxilio que 

facilitar a inter-relação entre os aprendizes e os objetos de conhecimento teórico e prático, ou 

seja, une a interpretação do sujeito aos fenômenos e processos naturais observados, pautados 

não apenas no conhecimento cientifico já estabelecido, mas pelos saberes e hipóteses levadas 

pelos estudantes, diante de situações desafiadoras.

Essas situações desafiadoras podem se vividas dentro das plataformas virtuais através 

de laboratórios virtuais, pois os mesmos possuem a capacidade de despertar o senso crítico 

dos discentes, tornando assim um recurso essencial para as instituições escolares, haja vista 

que, podem ser utilizados a qualquer hora em qualquer lugar pelos interessados. 

Logo, utilização da plataforma phet como laboratório virtual através de suas 

simulações torna-se uma ferramenta fundamental na experimentação no ensino de ciências na 

(EJA), pois segundo Leão, Rehfeldt e Marchi (2013) este recurso didático tanto pode facilitar 

a ministração das aulas com também a construção do conhecimento, uma vez que o mesmo 

concede a possibilidade de interação e coletividade. 

Porquanto, o uso dessa plataforma como laboratório virtual é de suma importância 

para o desenvolvimento dos estudantes tanto dentro do contexto escolar quanto fora dele, 

conforme Freire (1995 p. 22) “a execução de computadores no procedimento de ensino e 

aprendizagem, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica”. 
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(EJA), pois segundo Leão, Rehfeldt e Marchi (2013) este recurso didático tanto pode facilitar 

a ministração das aulas com também a construção do conhecimento, uma vez que o mesmo 

concede a possibilidade de interação e coletividade. 

Porquanto, o uso dessa plataforma como laboratório virtual é de suma importância 

para o desenvolvimento dos estudantes tanto dentro do contexto escolar quanto fora dele, 

conforme Freire (1995 p. 22) “a execução de computadores no procedimento de ensino e 

aprendizagem, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica”. 

A exploração da plataforma de forma correta tende a aflorar o interesse dos discentes. 

Portanto, para o emprego desse tipo de tecnologia, o docente tem que estar muito bem 

atualizado dentro do contexto tecnológico, pois para Westphal et al. (2006, p. 5)“o docente 

tem que sempre estar em busca de atualizar sua prática pedagógica e didática dentro da sala 

de aula, para que o mesmo seja capaz de debater temáticas que estão inseridas no mundo dos 

seus discentes”. 

A postura do docente deve basear no que afirma, Hodson (1994, p.300) “na intenção 

de auxiliar os alunos na exploração, desenvolvimento e modificações de suas concepções 

científicas, sem desprezá-la”. 

Nota-se o quanto o professor é essencial para o desenvolvimento sócio-congnitivo 

dos discentes, através de metodologias ativas (jogos interativos, dinâmicas, experimentação) 

interação com a turma e recursos pedagógicos que podem mudar a concepção dos educandos, 

pois para Pinheiro et al (2015, p. 4) “os softwares de simulações exploram a interatividade, 

logo o mesmo possibilita simular situações experimentais e de visualizar fenômenos possíveis 

apenas em microscópicos”.

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar as contribuições da utilização 

da plataforma phet para a experimentação no ensino de ciências na 10 modalidade Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola pública do município de Porto Alegre do Norte -

MT.

Desenvolvimento

Contexto histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Ao longo dos anos a 

educação brasileira sofreu diversas mudanças no seu sistema de ensino, estas transformações 

(industrialização e concentração populacional em centros urbanos), proporcionaram segundo 

Almeida (2001), o surgimento da educação básica de adultos na década de 30. Logo, a 

educação de jovens e adultos aparece como um sistema público de educação elementar no país 

neste período. 

Lira (2013) afirma que a mesma se mantém desde o período colonial do Brasil. Nota-

se com isso que, estas mudanças foram fundamentais para o surgimento da educação de 

adultos, pois as mesmas ocasionaram grandes alterações na maneira de pensar da sociedade. 

Laffin (2011) apresenta as mudanças no sistema educacional brasileiro ao longo dos 

séculos, saindo de um sistema onde não se era obrigatório estudar, adentrando em outro 

sistema onde que estudar é direito de todos. 

Ressalta-se com isso, os avanços e a importância que a educação de jovens e adultos 
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obteve ao longo dos anos no país, isso foi possível através de uma metodologia, onde Freire 

(1997) afirma que devemos priorizar alguns princípios tais como: respeito ao ser humano, 

ética, diálogo, respeito aos diversos saberes e o respeito às diferenças individuais e culturais 

de cada pessoa. 

Ribeiro (2001) afirma que a educação de adultos só define sua identidade e se 

consolida enquanto educação de adultos a partir do fim do governo Vargas em 1945, quando 

a mesma tomou forma de uma companhia nacional de massa denominada de campanha de 

educação de Adultos, lançada em 1947. 

Neste momento uma pequena parte da sociedade da época passou a usufruir de uma 

educação diferenciada, que atendia unicamente as pessoas analfabetas para tentar minimizar 

o analfabetismo no país. 

Lira (2013) afirma que a campanha de educação de adultos enfrentou no final dos 

anos 1950 diversas críticas. Contudo, a mesma se estendia por todas as regiões do país, a partir 

disso surgiram novas reflexões sobre o problema do analfabetismo e a consolidação de um 

novo paradigma pedagógico. 

No entanto, em 1964, com o golpe militar foram criados vários movimentos sociais

em prol da melhoria da educação de adultos, sendo que estes programas buscavam uma nova 

transformação social, porém foram interrompidos com apreensões e exílios dos dirigentes 

envolvidos. (STRELHOW, 2010). 

A partir desse momento, de acordo com Ribeiro (2001), a proposta Freiriana ganha 

grande destaque, através de uma prática pedagógica que não negasse a cultura dos jovens e 

adultos, aproveitando as experiências, realidade e o senso comum de cada trabalhador, para 

assim transformar este indivíduo através do diálogo e conhecimento prévio do mesmo. 

Pode-se perceber que foram criados diversos movimentos em prol da melhoria da 

educação de jovens e adultos (EJA) ao longo dos anos, entretanto, essa melhoria só se 

consolidou com a origem do Programa Brasil Alfabetizado, no governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva, que compreendeu diversos outros programas, tais como: 

O Projeto Escola de Fábrica destinado a jovem de 15 a 21 anos que apresentava cursos 

de formação profissional com permanência mínima de 600h, o PROJOVEM que é destinado 

a jovens 18 a 24 anos, com escolaridade superior ao 4º ano e que ainda não tenha completado 

o ensino fundamental, e por fim o Programa de Integração da Educação Profissional ao Médio 

para Jovens e Adultos (PROEJA) destinado a ensino profissional e técnico em grau de 

instrução médio (FRIEDRICH et al, 2010). 

Na atual sociedade a EJA é uma modalidade de ensino reconhecida na LDB 9.394/96, 
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Na atual sociedade a EJA é uma modalidade de ensino reconhecida na LDB 9.394/96, 

que no seu art.37 a destacar: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e Médio na idade própria” 

(BRASIL, 1996, p.15). 

Nota-se que partir disso a EJA passou a ganhar um maior destaque, pois a mesma 

favorecia e favorece os indivíduos que não conseguiram terminar seus estudos na idade 

normal. 

Embora o avanço em prol da melhoria da EJA, uma pesquisa feita em 2016 pelo 

IBGE (Instituto brasileiro de geografia e estatística) nos mostra que a taxa de analfabetismo 

das pessoas de 15 anos de idade ou mais foi estimada em 7,2%, o que equivale a 11,8 milhões 

de pessoas analfabetas. Dessa forma, pode-se notar que educação de Jovens e Adultos 

melhorou, no entanto ainda não alcançou a meta nove (9) imposta pelo Plano Nacional da 

educação (PNE), que previa em 2015 a redução desse indicador para 6,5%. 

Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos 

Conceituar o que é ciências nunca foi fácil, mas pode-se facilitar o mesmo através de 

conceitos e características básica tanto das ciências sociais como naturais. Logo, o ensino de 

Ciências na EJA é fundamental, pois proporciona aos indivíduos uma visão profunda do 

mundo a sua volta, através de temáticas que abrangem aspectos físicos, químicos, biológicos 

e sociais. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais PCN’s (2001, pag. 39-40) 

os objetivos gerais do ensino de ciências são: • Compreender a natureza como 
um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de 
transformações do mundo em que vive; • Identificar relações entre 
conhecimento cientifico, produção de tecnologia e condições de vida, no 
mundo de hoje e em sua evolução histórica; • Formular questões, diagnosticar 
e propor soluções para problemas reais a partir de elementos das Ciências 
Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes 
desenvolvimentos na aprendizagem; • Saber utilizar conceitos científicos 
básicos, associados a energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, 
equilíbrio e vida”; • Saber combinar leituras, observações, experimentações, 
registros, etc., para coleta, organização, comunicação e discussão de fatos e 
informações; • Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 
cooperativa para a construção coletiva do conhecimento”; • Compreender a 
saúde como bem individual e comum que dever ser promovido pela ação 
coletiva; • Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades 
humanas, distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao 
equilíbrio da natureza e ao homem (PCN’s, 2001 pag. 39-40). 

Através desses objetivos propostos nos PCN’s, pode-se notar a relação entre os 

diversos fenômenos (sociais, ambientais e tecnológicos) que ocorrem na sociedade 

contemporânea. 
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O ensino de ciências nos últimos anos vem enfrentando diversas críticas com relação 

à exposição das aulas, Westphal et al (2006) destaca que uma grande parte dos docentes ainda 

se apega ao modelo tradicional de ministrar aula, fazendo com que a mesma seja apenas 

baseada em memorização e técnicas, sem mostrar a importância que as temáticas têm no meio 

social do aluno. 

Com isso, nota-se que o ensino/aprendizagem sobre as temáticas da disciplina fica 

centradas apenas no docente, pois ainda para Westphal et al (2006) essa forma de transmitir o 

conhecimento centralizado apenas no professor muitas vezes deixa por explorar o meio social 

dos discentes e, consequentemente, provocar uma maior aprendizagem. Grande parte dos 

docentes se preocupa apenas em vencer os conteúdos da temática estudada, deixando de lado 

algumas características dos educandos tais com: contexto social e financeiro. 

Para isso Hygino et. al. (2015, p. 124) nos afirma que “os professores têm que 

relacionar os conhecimentos científicos que a escola apresenta com os conhecimentos prévios 

dos alunos”. Os autores deixam clara a importância da cultura e meio social no processo de 

ensino/aprendizagem, evitando assim uma lógica dicotômica, onde separa conhecimentos que 

servem para escola de conhecimentos que servem para vida. 

Logo, o ensino de ciências na (EJA) acarreta problemas maiores, devido a maioria 

dos alunos não possuírem o tempo suficiente para estudar e trabalharem para manter suas 

famílias, com isso as instituições e os docentes devem buscar metodologias ativas (simulações-

pedagógicas, dinâmica em grupos, jogos tecnológicos e etc.) que possam auxiliar os alunos no 

processo de ensino/aprendizagem durante o desenvolvimento das aulas.

Experimentação no Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos 

É inegável que estamos em uma era digital em que as informações chegam muito 

rápido. Lévy (1999, p. 35) nos esclarece que “a transmissão de informações digitais pode ser 

feita por todas as vias de comunicação imagináveis”, logo, pode-se perceber que está 

transmissão de informações pode alcançar todos os segmentos da sociedade. Essas TICs 

(tecnologias de informação e comunicação) podem enquanto meios pedagógicos nos auxiliar 

no processo de aprendizagem dos discentes, haja vista que, estes recursos se utilizados 

adequadamente pelos professores, segundo Kafer e Marchi (2015), pode trazer uma melhora 

significativa nas aulas como também uma diversidade maior no desenvolvimento das mesmas. 

Essas tecnologias também podem ser utilizadas como laboratórios virtuais. A 

experimentação pode tornar-se uma ferramenta crucial na melhoria da qualidade do ensino, 

pois a mesma vem ganhando destaque no que diz respeito à formação cientifica dos indivíduos, 
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Segundo Marandino et al. (2009, p. 3): 14 “A utilização de atividades experimentais 

no ensino adquiriu uma perspectiva diferente da assumida em meados do século passado, 

perdendo a perspectiva de formação de cientistas e voltando-se para a melhoria da qualidade 

do ensino e para formação de alunos críticos”. 

Nota-se que segundo a autora, as atividades experimentais quase sempre estiveram 

presentes no que diz respeito à formação dos indivíduos, no entanto com o passar dos anos 

essa formação foi sendo mais abrangente dentro do contexto social e financeiro do país. Logo, 

são perceptíveis as contribuições que a experimentação pode proporcionar ao âmbito escolar 

dentro da modalidade da EJA, pois segundo Westphal et al (2006) as práticas experimentais 

têm o intuito de auxiliar e facilitar a aprendizagem dos educandos esclarecendo os assuntos 

que estão contidos em cada temática, fazendo com que a parte teórica seja explorada dentro 

da parte prática ou vice-versa, proporcionando conceitos palpáveis e que anteriormente eram 

abstratos. Segundo Capeletto (1992, pag. 1),

Para a realização de práticas experimentas, não são necessários aparelhos e 
equipamentos caros e sofisticados, na falta deles, é possível, de acordo com a 
realidade de cada escola, o professor realizar adaptações nas suas aulas a partir 
do conteúdo e, ainda, utilize materiais de baixo custo e de fácil acesso. 

Nota-se que para a utilização desse recurso com auxilio não é necessário um 

laboratório todo equipado, basta os docentes utilizarem materiais alternativos no decorrer de 

suas regências. 

Portanto, a parte experimental na EJA deve ser ainda mais explorada devido à 

dificuldade dos educandos em compreender a parte teórica dos assuntos estudados, pois dentro 

dessa metodologia de associar teoria e prática, a experimentação cumpre muito bem este papel, 

pois ainda conforme Westphal et al (2006, p.2) “observa-se que as aulas práticas completam 

as aulas teóricas, onde os alunos conseguem visualizar a concretização de conteúdos subjetivos 

e incompreensíveis”. 

Os autores nos remetem que a parte da prática experimental permite ao estudante 

assimilar conhecimento e ainda compartilhar os mesmos de forma que o discente venha crescer 

individualmente e coletivamente. Dessa forma, a experimentação/abordagem experimental 

facilita o processo de ensino/aprendizagem se a mesma for utilizada de maneira, questionadora 

e crítica que busca uma melhora no modo de agir. 

Considerações Finais
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A presente pesquisa demostrar as contribuições das tecnologias, informação e 

comunicação (TICs) dentro da abordagem de laboratórios virtuais no ensino de ciências na

Educação de Jovens e Adultos (EJA), como uma ferramenta fundamental no processo de 

ensino aprendizagem dos discentes, servindo também como uma facilitadora e parceira do 

método tradicional, levando assim a maior promoção do conhecimento, tanto por parte do 

aluno quanto do docente. 

Deste modo, pode-se avaliar que 80% dos investigados reconheceram o uso das TICs 

como recurso pedagógico viável para ser utilizados no âmbito educacional. Com isso, no que 

se refere a parte experimental dos conteúdos repassados pelo professor, os laboratórios 

virtuais, neste caso o simulador phet aparece com um recurso didático essencial para o 

desenvolvimento sócio-congnitivo dos alunos, uma vez que, o mesmo consegue simular 

fenômenos que é impossível de analisar a olho nu, ou seja, ele traz para o concreto algum 

abstrato, isso ficou evidente na aceitabilidade dos investigados, pois 75% afirmaram que a 

utilização do simulador phet melhorou a adsorção do conhecimento. 

Através das informações e dados obtidos é possível sugerir que a secretaria de 

Educação do Município de Porto Alegre do Norte - MT, repense seu Projeto Político 

Pedagógico (PPP) em prol de facilitar a transmissão do conhecimento e da interação entre 

aluno – professor e professor - aluno, levando em consideração sempre os diversos contextos, 

sociais, econômicos e tecnológicos, haja vista que, foi provado que a utilização de laboratórios 

virtuais utilizados de maneira correta pelo docente auxiliar o aluno na relação entre teoria e 

prática. 

Dessa forma, isso só será possível através de um tripé, que que inclui família, escola 

e sociedade, levando assim a um processo de integração, onde todos fazem parte da construção 

de novos saberes, que podem levar a minimizar as desigualdades sociais e econômicas, 

formando assim uma sociedade melhor para todos, já que usufruir de um estudo de qualidade 

e direitos de todos.
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COLORINDO O AMBIENTE ESCOLAR: LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 
DOS ESPAÇOS COLETIVOS POR MEIO DA PINTURA E ARTE DOS 

ESTUDANTES
Claudileide Cazavechia Kremer; Eraldo Aconsoerde Pereira; Marcelo 
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Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: No descortinar, a arte é uma caricatura de revelação que o artista tem de manifestar 
seus sentimentos, desejos e alegrias por meio da pintura e até mesmo uma forma de estar 
dialogando consigo mesmo. O presente estudo teve como objetivo sensibilizar os estudantes do 
CEJA Creuslhi de Souza Ramos – Escola Plena, com a organização dos espaços coletivos por 
meio da pintura da arte com os estudantes da disciplina eletiva “colorindo com alegria”. A 
pesquisa caracteriza-se como um relato de experiência, de abordagem qualitativa. Essa 
intervenção escolar ocorreu no início do primeiro semestre de 2019, envolvendo 24 estudantes 
do Ensino Fundamental. A revelação artística foram aparecendo por meio da linguagem gráfica 
e pictórica que utilizaram nas pinturas em formato de murais. Alguns riscos e rabiscos, na 
maioria das vezes, envolveu uma certa aura de mística. Sendo assim, a criatividade foi 
empregada para melhor desenvolver artes em campos abertos. Assim como a escrita, a arte está 
em todos os lugares que possamos imaginar no descortinar do cotidiano dos estudantes para 
melhor desenvolver a aprendizagem. Logo, o ensino de artes na escola pode auxiliar 
significativamente na aprendizagem dos estudantes, pois envolve sentimento, criatividade, 
fantasia, linguagem, comunicação e imaginário.

Palavras-Chave: Artes; criatividade; Educação; Pintura.

Introdução

A elaboração de imagens para expressar suas ideias, faz com que os estudantes 

desenvolvam muitas habilidades a exemplo da criatividade. A cada manifestação artística que 

realiza, o estudante estará aumentando suas capacidades de articulação e de emprego das 

diferentes linguagens. Isso favorece a ocorrência de desenvolturas e competências, tanto de 

interpretação, como de compreensão, o que provoca ampliação de sua visão de mundo, ou 

seja, a configuração de como vê os acontecimentos a sua volta.

No Brasil, a arte já era possível de ser visualizada nas pinturas rupestres. Estas 

pinturas certamente influenciaram no artesanato dos indígenas. Entretanto, somente com a 

chegada dos jesuítas é que ocorreu a instrução formal do ensino de artes, que abrangia somente 

a arte na literária, o que deixou lacunas nas outras maneiras de expressão humana, 

principalmente aquelas envolvendo atividades manuais.

Além disso, a história da arte ainda é pouco conhecida pelos estudantes, bem como 

os caminhos percorridos por ela até chegar aos dias atuais. Assim, é cada vez mais necessário 

que se utilize as diferentes artes na educação escolar, em que o processo será mediado por 

professores preparados para enfrentar os equívocos de uma sociedade descrente de sua 
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Além disso, a história da arte ainda é pouco conhecida pelos estudantes, bem como 

os caminhos percorridos por ela até chegar aos dias atuais. Assim, é cada vez mais necessário 

que se utilize as diferentes artes na educação escolar, em que o processo será mediado por 

professores preparados para enfrentar os equívocos de uma sociedade descrente de sua 

importância enquanto linguagem comunicativa. Nesse cenário, é preciso modificar a visão 

limitada sobre artes em meio a sociedade envolvente.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da 
percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar 
sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 
percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de 
apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza 
e nas diferentes culturas (BRASIL, 2000, p.19).

Neste sentido, buscar a conhecer e apreciar a arte feita pelos colegas, faz se com que

os mesmos possam valorizar e resgatar a identidade cultural de sua região. Enquanto membro 

de um grupo social e cultural, cabe ao estudante buscar conhecer a diversidade e entender seus 

mecanismos e fundamentos, reconhecendo a importância das artes no cotidiano do ser 

humano.

Outro aspecto a ser considerado é que a arte envolve beleza, o que é algo essencial 

ao ser humano. Em outras palavras, uma manifestação artística é um amadorismo estético e, 

independe de sua classe social ou meio em que vive, é uma forma de expressão que precisa 

ser respeitada. São exemplos dessas manifestações: um arranjo de flores, escolher uma roupa, 

ou até observar uma pintura, bem como manifestar a sua produção artística. Segundo 

D’Aquino (1980, p. 3):

Artes plásticas antes de tudo é criação ou recriação de sentimentos expressos 
na natureza, através de imagens (linhas, formas, cores, etc.) bem compostas. 
Essas imagens eternizam emoções individuais ou coletivas (dor, alegria, 
angústia, amor, ódio, etc.). Por isso a pintura e a escultura estão entre as mais 
importantes manifestações do espírito humano. Através delas podemos 
visualizar e compreender melhor o passado e também a nós mesmo porque 
somos resultado de nossos antepassados.

A educação sobre a arte é responsabilidade de todos, não apenas para cobrar, mas 

para aconselhar mudanças e alternativas que permitam que tais mudanças que sejam 

verdadeiramente praticadas e não apenas escritas no papel. Segundo Tavares (2004, p. 17):

Os objetivos do ensino de arte se sustentam sobre três pilares: formação dos 
sentidos, conhecimento artístico, atividade de apreciação e produção artística. 
(...) os objetivos do ensino da arte podem ser muitos (...) A proposta de 
formação dos sentidos, de domínio do conhecimento artístico aliado à 
atividade de apreciação e produção artística, se constitui no núcleo central do 
ensino de arte.

Além disso, o ensino de arte envolve abordar diferentes linguagens artísticas: danças, 
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artes-visuais, teatro, música, são um meio imprescindível de expressão e explanação da

realidade. Outro aspecto a ser considerado é que o ensino de arte propicia para os estudantes 

grandes desvendadas de acordo com as diferentes culturas em que estão inseridos.

A comunicação entre as pessoas e as leituras de mundo não se dão apenas por 
meio da palavra. Muito do que se sabemos sobre o pensamento e os 
sentimentos das mais diversas pessoas, povos, países, épocas são 
conhecimentos que obtivemos única e exclusivamente por meio de suas 
músicas, teatro, pintura, dança, cinema, etc. (MARTINS; PICOSQUE; 
GUERRA, 1998, p. 14).

Além do mais, a arte pode contribuir para descortinar dos estudantes seus 

pensamentos e sentimentos, pois por meio dela é possível que se comuniquem e evidenciem 

seus sentimentos, pensamentos, anseios por vários meios, dentre eles: linhas, formas, rabiscar 

e desenhar no chão, na areia, em muros, usando diversos materiais que são encontrados por 

acaso pelos mesmos.

O ambiente escolar é constituído por diversos elementos que influenciam no processo 

educativo. Por isso, quanto mais agradável for esse ambiente, mais os estudantes se sentirão 

motivados para construir suas aprendizagens. Nesse sentido, as artes podem colaborar com os 

estudantes para expressarem seus sentimentos e manifestarem diferentes emoções, tais como: 

ódio, angustias, alegria e felicidade entre outros, no que provoca na construção de sua 

identidade, cultura e também a concepção do seu cotidiano.

Desenvolvimento

O presente estudo buscou conhecer e refletir sobre o processo de aprendizagem 

proporcionado pela intervenção “colorindo o ambiente escolar: limpeza e organização dos 

espaços coletivos por meio da pintura e arte dos estudantes”. Trata-se de um relato de uma 

ação pedagógica ocorrida no início do primeiro semestre de 2019. Essa atividade envolveu 

estudantes do Centro de Educação de Jovens e Adultos Creuslhi de Souza Ramos – “Escola 

Plena”, de Confresa-MT, que envolveu o desenvolvimento de artes visuais.

No início dessa intervenção, contamos com 23 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, sendo 08 meninos e 15 meninas. No primeiro momento, proporcionamos aulas 

teóricas para melhor conhecer a pintura mão livre. Foram desenvolvidas atividades de pintura 

em papel. Essas atividades proporcionaram desenvolver o desenho, o risco e a pintura.

Em seguida foi escolhido um local do ambiente escolar que poderia ser transformado 

por meio da arte. As condições iniciais do local escolhido podem ser observadas na Figura 1.
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artes-visuais, teatro, música, são um meio imprescindível de expressão e explanação da

realidade. Outro aspecto a ser considerado é que o ensino de arte propicia para os estudantes 

grandes desvendadas de acordo com as diferentes culturas em que estão inseridos.

A comunicação entre as pessoas e as leituras de mundo não se dão apenas por 
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conhecimentos que obtivemos única e exclusivamente por meio de suas 
músicas, teatro, pintura, dança, cinema, etc. (MARTINS; PICOSQUE; 
GUERRA, 1998, p. 14).
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pensamentos e sentimentos, pois por meio dela é possível que se comuniquem e evidenciem 

seus sentimentos, pensamentos, anseios por vários meios, dentre eles: linhas, formas, rabiscar 

e desenhar no chão, na areia, em muros, usando diversos materiais que são encontrados por 

acaso pelos mesmos.

O ambiente escolar é constituído por diversos elementos que influenciam no processo 

educativo. Por isso, quanto mais agradável for esse ambiente, mais os estudantes se sentirão 

motivados para construir suas aprendizagens. Nesse sentido, as artes podem colaborar com os 

estudantes para expressarem seus sentimentos e manifestarem diferentes emoções, tais como: 

ódio, angustias, alegria e felicidade entre outros, no que provoca na construção de sua 
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ação pedagógica ocorrida no início do primeiro semestre de 2019. Essa atividade envolveu 

estudantes do Centro de Educação de Jovens e Adultos Creuslhi de Souza Ramos – “Escola 

Plena”, de Confresa-MT, que envolveu o desenvolvimento de artes visuais.

No início dessa intervenção, contamos com 23 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, sendo 08 meninos e 15 meninas. No primeiro momento, proporcionamos aulas 

teóricas para melhor conhecer a pintura mão livre. Foram desenvolvidas atividades de pintura 

em papel. Essas atividades proporcionaram desenvolver o desenho, o risco e a pintura.

Em seguida foi escolhido um local do ambiente escolar que poderia ser transformado 

por meio da arte. As condições iniciais do local escolhido podem ser observadas na Figura 1.

Figura 1: O antes

Fonte: Acervo pessoal de C. C. Kremer (2019).

Logo em seguida, ocorreram aulas práticas sobre orientação da professora. Estas 

aulas práticas aconteceram na “casinha colorida”, que foi o nome dado ao local escolhido 

como ponto de referência desde o início das atividades. Foi lá que se concentraram as ações 

que proporcionaram melhorar o ambiente escolar e desenvolver as habilidades com a arte.

Devido aos poucos recursos financeiros da escola destinados para esse tipo de 

atividade, contamos com o mínimo de material para desenvolver as pinturas na casinha 

colorida e na parede da Escola Creuslhi de Souza Ramos. Os matérias foram: 1 lata de tinta 

branca de 20 litros, 5 vidros de bisnaga colorida, 5 pinceis, lápis, borracha, uma mesa e um 

rolo de pintura que pegamos emprestado. Cabe aqui relatar que contamos muito com o apoio 

do diretor da escola para podermos realizar as atividades propostas pela disciplina eletiva 

“colorindo com alegria.

Acreditamos que ao levar a arte na vida dos estudantes ao transformar as paredes da 

Escola Creuslhi de Souza Ramos – Plena, onde tivemos dois momentos: o antes (Figura 1) e 

o depois (Figura 2).

Figura 2: O Depois
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Fonte: Acervo pessoal de C. C. Kremer (2019).

No risco e rabiscando, pintando, correndo, pintando, chorando, sorrindo, pulando, 

são precisamente assim que os estudantes começam a socializar com o mundo e consigo 

mesmo, a cada um com sua feição e costume de se apregoar, o que sugere na ilustração de sua 

arte, onde expõe o que está sentindo no momento, sua originalidade de sua personalidade e 

tudo isso aprimorado suas experiências com a realidade a sua volta.

Neste processo de estudo, muitos estudantes passaram a conhecer a realidade e a 

importância das artes na vida do ser humano, no desenvolvimento de aprendizagens que 

acontecem quando manifestações afetivas das pessoas são evidenciadas, levando a autoestima 

e conquistando o seu espaço como um artista.

Sendo assim, o estudo nos ajuda a crescer autenticamente no ensino da Arte, os 

profissionais da área aumentando a autoestima na busca de compreensão do que se trabalha 

nessa disciplina e os objetivos a serem alcançados com a mesma. Cabe ressaltar que o 

professor possui um importante papel no processo educativo, pois atua como mediador da 

aprendizagem em Artes Visuais. Nesse sentido, além de socializar seus saberes com os 

estudantes, é preciso motivá-los a ter gosto ao fazer arte, despertando-lhes o interesse pelas 

atividades artísticas e desenvolvendo suas habilidades e potencialidades.



115III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

Fonte: Acervo pessoal de C. C. Kremer (2019).

No risco e rabiscando, pintando, correndo, pintando, chorando, sorrindo, pulando, 

são precisamente assim que os estudantes começam a socializar com o mundo e consigo 

mesmo, a cada um com sua feição e costume de se apregoar, o que sugere na ilustração de sua 

arte, onde expõe o que está sentindo no momento, sua originalidade de sua personalidade e 

tudo isso aprimorado suas experiências com a realidade a sua volta.

Neste processo de estudo, muitos estudantes passaram a conhecer a realidade e a 

importância das artes na vida do ser humano, no desenvolvimento de aprendizagens que 

acontecem quando manifestações afetivas das pessoas são evidenciadas, levando a autoestima 

e conquistando o seu espaço como um artista.

Sendo assim, o estudo nos ajuda a crescer autenticamente no ensino da Arte, os 

profissionais da área aumentando a autoestima na busca de compreensão do que se trabalha 

nessa disciplina e os objetivos a serem alcançados com a mesma. Cabe ressaltar que o 

professor possui um importante papel no processo educativo, pois atua como mediador da 

aprendizagem em Artes Visuais. Nesse sentido, além de socializar seus saberes com os 

estudantes, é preciso motivá-los a ter gosto ao fazer arte, despertando-lhes o interesse pelas 

atividades artísticas e desenvolvendo suas habilidades e potencialidades.

Considerações Finais

Percebeu-se ao longo dessa intervenção pedagógica que a educação por meio da arte 

contribui no desenvolvimento da criatividade, da autonomia e da espontaneidade. Desta forma, 

conforme se adquire interesse pela arte os indivíduos se tornam mais críticos e reflexivos. Esse 

ensino de artes teve como intuito proporcionar mudanças nas concepções e posturas dos 

estudantes envolvidos, para que sejam capazes de perceber as manifestações artísticas como 

forma de construção do conhecimento, de compreensão do mundo e exteriorização de 

sentimentos.

Acredita-se que é vivenciando a arte desde cedo que se aprende a valorizar a cultura 

de uma sociedade aberta ao crescimento. Assim, é necessário um novo olhar sobre o ambiente 

da escola, pois é possível aprender com o outro. Sendo assim, que as primeiras sementes já 

foram semeadas, buscamos colher bons frutos e dar sempre continuidade do projeto e alcançar 

melhores resultados no ensino e aprendizagem dos estudantes.
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DESCONSTRUÇÃO DE JACQUES DERRIDA
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Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar resultados dos estudos realizados na 
disciplina filosofia contemporânea I do curso de licenciatura em filosofia oferecido pela 
universidade do estado do Mato Grosso – Unemat. O tema abordado é referente o filósofo 
Jacques Derrida. Derrida foi precursor de uma reflexão crítica sobre a filosofia e seu ensino. 
Isso o levou a criar, em 1983, o Colégio Internacional de Filosofia, presidido por ele até 
1985. Entretanto, a descoberta dos livros de Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, 
André Gide e Albert Camus, durante a adolescência, contribuiu para sua vocação literária 
e filosófica, seu principal interesse era a Filosofia da linguagem, Teoria da leitura e 
Ontologia e Ética. Os filósofos que influenciou Derrida foram Kierkegaard, Blanchot, 
Nietzsche, Freud, Heidegger, Husserl, Foucault, Lévi-Strauss. O conceitos trabalhado e a 
desconstrução. Suas principais obras são Gramatologia, 1967, Estrutura, Signos E jogo No 
Discurso Das Ciências Humanas,1972, Margens Da Filosofia,1972, Escrituras E 
Diferenças,1979. O Animal Que Logo Sou. 2002. Como vimos Jacques Derrida um dos 
mais polêmicos filósofos contemporâneo devido a sua maneira de desconstruir os conceitos 
para acrescentar e não destruir. Como metodologia de pesquisa foi proposto pesquisas 
bibliográficas, estudo em grupo, analise, debates e reflexões de filmes e de algumas obras, 
contudo conseguimos perceber que não precisa necessariamente um autor para criar um 
método para desconstruir, que a própria vida desconstrói, que a desconstrução acontece no 
mundo e Derrida não oferece uma técnica exclusiva. A desconstrução tem haver com o 
próprio processo histórico de cultural, Através da planetarização a cultura européia não é 
mais um padrão exclusivo, com esta interligação de culturas, fronteiras, passamos a 
questionar o certo e o errado, muitas vezes reafirmando as suas próprias tradições.

Palavras-Chave: Derrida; artes; cinema.

Introdução

Iniciamos nossos estudos com aulas presencias explicativas e a partir de então, demos 

continuidade aos nossos estudos com as pesquisas bibliográficas e com o auxílio da internet, 

percebemos que Jacques Derrida é considerado um filósofo francês, sendo que o mesmo 

nasceu em 15 de julho de 1930, na cidade Argelina de El Biar, onde viveu até 1949. Seus pais, 

Georgette Safar e Aimé Derrida, deram à luz cinco filhos, dos quais Jacques era o terceiro.

Sua origem era judaica, porém não praticante. Derrida nasceu e cresceu na Argélia. 

Sofreu, durante a época da Segunda Guerra com as consequências das políticas antissemitas. 

Derrida era considerado Francês devido El Biar na Argélia ser colônia da França neste período 

da história. Faleceu em 8 de outubro de 2004 em Paris. A proposta da disciplina oferecida pela 

UNEMAT “Filosofia contemporânea I” é trabalhar os principais filósofos contemporâneos e 

suas respectivas teses, com isso o professor usou a metodologia de estudo em grupo. A turma 
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Introdução

Iniciamos nossos estudos com aulas presencias explicativas e a partir de então, demos 

continuidade aos nossos estudos com as pesquisas bibliográficas e com o auxílio da internet, 

percebemos que Jacques Derrida é considerado um filósofo francês, sendo que o mesmo 

nasceu em 15 de julho de 1930, na cidade Argelina de El Biar, onde viveu até 1949. Seus pais, 

Georgette Safar e Aimé Derrida, deram à luz cinco filhos, dos quais Jacques era o terceiro.

Sua origem era judaica, porém não praticante. Derrida nasceu e cresceu na Argélia. 

Sofreu, durante a época da Segunda Guerra com as consequências das políticas antissemitas. 

Derrida era considerado Francês devido El Biar na Argélia ser colônia da França neste período 

da história. Faleceu em 8 de outubro de 2004 em Paris. A proposta da disciplina oferecida pela 

UNEMAT “Filosofia contemporânea I” é trabalhar os principais filósofos contemporâneos e 

suas respectivas teses, com isso o professor usou a metodologia de estudo em grupo. A turma 

na qual estamos inseridos desenvolveu as atividade em torno do filósofo Jacques “Derrida” A 

corrente filosófica que vamos descrever trata-se da desconstrução, teoria esta que se tornou o 

centro de seus pensamentos. Logo, se tornou bastante polêmico por rever tradições filosóficas 

de uma maneira inaugural, uma tentativa de reler os pensamentos ocidentais de uma maneira 

inusitada.

Segunda Derrida a filosofia parte de três eixos centrais: Deus, Homem e Ciências, 

influenciando assim, a forma que vemos o mundo e formamos nossos conceitos. No eixo 

“Deus” refere -se aos dogmas impostos no qual aceitamos sem questionamento. “Homem” diz 

respeito aos conhecimentos adquiridos através dos sentidos que a natureza humana nos 

possibilita, tais como o tato, olfato, paladar, audição, visão, entendimento no qual adquirimos 

baseado nas experiências empíricas, sendo assim para Derrida é como se nossa capacidade de 

conhecer fosse limitada. E o terceiro eixo seria a das “Ciências” que se designa o eixo da 

verdade. Sobretudo o pensador afirma que a verdade é uma falsa sensação tranquilizadora que 

construímos nos nosso dia a dia a fim de afastarmos as nossas dúvidas e insegurança, 

ignorando o fato de que a ciências tem a capacidade de ser superada constantemente.

Com isso, Derrida desconstrói vários conceitos ocidentais e oferece outros elementos 

para que pudéssemos analisar e reconstruir. Esse tipo de pensamento de Derrida, trouxe 

benefícios para muitas áreas de conhecimentos, assim com a arquitetura, pintura, teatro, 

cinema, literatura, filosofia, gramática. Sobretudo teve uma grande importância no mundo 

contemporâneo para o pensar político, cultural, histórico e inclusive escreveu muito sobre as 

universidades, pois seus pensamentos eram anti dogmáticos que resulta na desconstrução.

A desconstrução do animal

A desconstrução é um conceito elaborado por Jacques Derrida. A primeira noção de 

desconstrução surgiu em 1962 na introdução da “Origem da geometria” de Husserl. Para 

Derrida a desconstrução não é uma perda completa do conceito ou um texto, mas sim uma 

desmontagem do mesmo e decomposição dos elementos da escrita como um todo, Sendo 

assim, a desconstrução serve para descobrir o que se esconde entre as entrelinhas de um texto. 

Ou seja, para Derrida, desconstrução não quer dizer destruição e sim uma decomposição e 

reconstrução com elementos diferentes.

Comentário, por Francesco Scarpellino (Filósofo; Professor de Filosofia da 

FACISA):

O 'método da 'desconstrução” suscitou amigos e admiradores nos 
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departamentos das Letras, mas revolta e polêmica no mundo da filosofia 
canônica, visto como uma ameaça à Metafísica clássica. A aplicação da 
Desconstrução a um texto filosófico ameaça a leitura verdadeira da verdade 
da filosofia, tornando-a uma das leituras possíveis, mas não a leitura correta. 
A famosa frase 'A linguagem se cria e cria mundos', aponta perigosamente 
para a contingência dogmática do 'Ser' e do 'Significado'. Isso quer dizer 
que os textos corrompem seus significados tradicionais, criam novos 
contextos e permitem novas leituras, e comum processo contínuo e 
vertiginoso. (Apud, FREITAS, 2005.p.05)

A partir dos anos 90 Derrida mencionou vários temas já antes haviam trabalhados e 

chamou de questões de “Responsabilidade”, temas pulsantes no que diz respeitos ao perdão 

condicional, pena de morte, humanismo tradicional e animal.

O animal que logo sou” de Jacques Derrida é uma obra onde o homem e comparado 

aos animais e abrange temas complexos como a crueldade, a nudez, nominação e negação, o 

que nos faz ponderar sobre o homem e animal.

Quando Deus criou o homem os animais já existiam porém não eram nomeados. Com 

isso em francês Animots que no plural significa Animox significa palavra. Sendo assim 

Derrida designa os “animais” como seres viventes.

No livro de gênesis na qual relata na bíblia que Deus fez primeiro os animais e logo 

em seguida Deus fez o homem, para o filósofo o homem é comparado como um animal nu, ou 

seja, nu de conhecimento, o homem passa a ser obrigado a desconstruir para construir seu 

conhecimento inato.

Derrida aborda a nudez do homem, que está nu, e a do animal, que é nu. Da mesma 

forma, o autor se pergunta,

o que é o animal que nos olha? Não o animal metaforizado e interpretado pelo 
homem, mas o animal real. Frequentemente me pergunto, para ver, quem sou 
eu – e quem sou eu no momento em que, surpreendido nu, em silêncio, pelo 
olhar de um animal, por exemplo os olhos de um gato, tenho dificuldade, sim, 
dificuldade de vencer um incômodo (DERRIDA, 2002, p.15).

Derrida traz questões que nos faz refletir sobre a história dos animais, das 

violências cometida pelo homem contra os animais, as formas tradicionais como os 

animais são submetidos. Para Derrida é necessário que se reconsidere o modo como 

tratamos os viventes é indispensável que se reconsidere as teorias sobre animalidade, isto 

é, duas questões relevantes emergem: uma sobre a interação humano- animal (relação com 

o indivíduo animal) e outra sobre quem "sou eu", uma questão "autobiográfica"

(DERRIDA, 2002).

Desconstrução na Arte
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homem, mas o animal real. Frequentemente me pergunto, para ver, quem sou 
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olhar de um animal, por exemplo os olhos de um gato, tenho dificuldade, sim, 
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Derrida traz questões que nos faz refletir sobre a história dos animais, das 

violências cometida pelo homem contra os animais, as formas tradicionais como os 

animais são submetidos. Para Derrida é necessário que se reconsidere o modo como 

tratamos os viventes é indispensável que se reconsidere as teorias sobre animalidade, isto 

é, duas questões relevantes emergem: uma sobre a interação humano- animal (relação com 

o indivíduo animal) e outra sobre quem "sou eu", uma questão "autobiográfica"

(DERRIDA, 2002).

Desconstrução na Arte

A desconstrução também está presente dentro das artes e da cultura. Ele fala de uma 

desmistificação, uma suspensão de valores estéticos considerados “padrão”.

Contextualizando os conceitos de desconstrução de Derrida, anterior ao seu 

nascimento o movimento histórico-cultural e artístico que predominava era o Renascimento 

marcado pelo antropocentrismo e o Barroco onde os valores estéticos refletiam a tensão entre 

o bem e o mal. A cultura e a arte representavam as ideias daquele tempo com pinturas, 

esculturas e música dentro dos padrões tradicionais. O rigor e alto nível exigido de técnicas 

artísticas limitava a expressão dos artistas. Derrida nasceu em um momento em que ocorria na 

Europa um verdadeiro rompimento de todo dos valores estéticos e culturais que geraram os 

movimentos de vanguarda e que no Brasil influenciou na Semana de Arte Moderna.

Ele já cresceu acompanhando essa transformação do pensamento artístico. Na 

infância seu instinto de desconstrução manifestou-se observando o quadro Céu Estrelado de 

Van Gogh (Impressionismo) quando o coloca de ponta cabeça e interpreta de forma inusitada. 

Com a maturidade ele partilhava das mesmas ideias e anseios de artistas da época, que 

protestavam contra a arte conservadora e exigiam obras que fossem coerentes com a realidade. 

Em outras palavras, se questionava acerca do que é Arte, o que é belo, o que é cultura. 

Se falava em uma liberdade de expressão artística reveladas em pinturas, objetos cotidianos, 

esculturas exóticas ou sem grande valor monetário e que trazia um choque aos olhos 

conservadores. 

Um exemplo desse tipo de arte pode ser bem representado pela exposição de Marchel 

Durchamp que trazia um mictório dentro de uma requintada galeria de arte. Jorge Coli (1995), 

professor de História da Arte da UNICAMP, discute sobre os efeitos e funções da arte tanto 

na criação quanto a sua fruição:

A arte tem assim uma função que poderíamos chamar de conhecimento, de 
‘aprendizagem’. Seu domínio é o do não-racional, do indizível, da 
sensibilidade: domínio sem fronteiras nítidas, muito diferente do mundo da 
ciência, da lógica, da teoria. Domínio fecundo, pois nosso contato com a arte 
nos transforma. Porque o objeto artístico traz em si, habilmente organizados, 
os meios de despertar em nós, em nossas emoções e razão, reações 
culturalmente ricas, que aguçam os instrumentos dos quais nos servimos para 
apreender o mundo que nos rodeia. Entre a complexidade do mundo e a 
complexidade da arte existe uma grande afinidade. (COLI, 1995, p.109)

A realidade como supracitado era um mundo que sofria com a angústia do 

existencialismo ocasionado pelos efeitos da Revolução Industrial. O ser humano vivia em um 
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estado de indagação, onde as verdades eram questionadas, a dúvida regia as ações humanas e 

Derrida apresenta suas teorias de desconstrução que condizem com essa realidade. 

A desconstrução segundo ele consistia em colocar os ladrilhos do avesso, ele queria 

perturbar uma ordem. E no campo das artes e cultura isso gerou grandes transformações. Na 

cultura ele discutiu o conceito de alteridade, a capacidade de reconhecimento da cultura do 

outro.

As contribuições teóricas de Derrida revolucionaram o pensamento em todos os 

sentidos da vida. A teoria de desconstrução nos instiga a rever os preconceitos na valorização 

do outro reconhecer também a diferença. Para ele “você só é você quando reconhece o outro. 

Só existe a ética se existe o outro”, ou seja, a valorização do outro.

A Influência de Derrida no cinema

Os conceitos, segundo Derrida, estão sofrendo profundas transformações, e isso é 

tanto inevitável quanto necessário. Após as leituras complementares, assistir o filme, roda de 

conversa e debates, foi possível uma percepção clara o objetiva em torno da desconstrução de 

Derrida

Foi proposto no grupo de estudo o analise e debate sobre o filme “Os animais 

Fantástico” Os Crimes de Grindelwald acerca nas percepções das cenas onde o 

personagem central Newt Scamander (Eddie Redmayne) tem uma relação muito estreita 

com seres viventes, pois para o personagens, não existem monstros e sim seres diferentes, 

sobretudo trata os animais como seres vivos e não monstros inferiores ao seres humanos 

assim com afirma Descartes, segundo este filósofo os organismos dos animais são como 

os relógios, capazes de comportamento complexos, mas incapazes de falar, raciocinar e 

até mesmo ter sensações. Os animais não sentem dor e suas reações são apenas estímulos 

da matéria.

Logo, um outro personagem intrigante do filme que nos proporciona explorar suas 

motivações é o vilão Gellert Grindelwald (Johnny Depp) que tem como objetivo acabar com 

a humidade. Em um determinado momento do filme percebemos que o vilão faz uma analogia 

entre os bruxos e os trouxas (humanos) e que para os bruxos, os humanos são os animais. 

Sobretudo mesmo sem poderes sobrenaturais são os humanos de desencadeiam guerras, 

praticam genocídios, produzem armas químicas. 

Sendo assim, para os bruxos os ‘Animais humanas’ são os verdadeiros monstros. Este 

discurso é uma justificativa de suas atitudes. 

Contudo, podemos observar com clareza uma sucinta crítica. Sobretudo, percebemos 
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Só existe a ética se existe o outro”, ou seja, a valorização do outro.

A Influência de Derrida no cinema

Os conceitos, segundo Derrida, estão sofrendo profundas transformações, e isso é 

tanto inevitável quanto necessário. Após as leituras complementares, assistir o filme, roda de 

conversa e debates, foi possível uma percepção clara o objetiva em torno da desconstrução de 

Derrida

Foi proposto no grupo de estudo o analise e debate sobre o filme “Os animais 

Fantástico” Os Crimes de Grindelwald acerca nas percepções das cenas onde o 

personagem central Newt Scamander (Eddie Redmayne) tem uma relação muito estreita 

com seres viventes, pois para o personagens, não existem monstros e sim seres diferentes, 

sobretudo trata os animais como seres vivos e não monstros inferiores ao seres humanos 

assim com afirma Descartes, segundo este filósofo os organismos dos animais são como 

os relógios, capazes de comportamento complexos, mas incapazes de falar, raciocinar e 

até mesmo ter sensações. Os animais não sentem dor e suas reações são apenas estímulos 

da matéria.

Logo, um outro personagem intrigante do filme que nos proporciona explorar suas 

motivações é o vilão Gellert Grindelwald (Johnny Depp) que tem como objetivo acabar com 

a humidade. Em um determinado momento do filme percebemos que o vilão faz uma analogia 

entre os bruxos e os trouxas (humanos) e que para os bruxos, os humanos são os animais. 

Sobretudo mesmo sem poderes sobrenaturais são os humanos de desencadeiam guerras, 

praticam genocídios, produzem armas químicas. 

Sendo assim, para os bruxos os ‘Animais humanas’ são os verdadeiros monstros. Este 

discurso é uma justificativa de suas atitudes. 

Contudo, podemos observar com clareza uma sucinta crítica. Sobretudo, percebemos 

a teoria da desconstrução animal nas falas dos personagens e que o roteiro está repleto de 

filosofia. Há desconstrução quando uma criatura (Pelúcio) resolve fugir para roubar só pelo 

fato de ser obcecado por objetos brilhantes, elaborando estratégias para efetuar o furto, 

também há desconstrução quando os “Monstros sob a guarda Newt Scamander sentem 

saudades e expressa um imenso afeto e carinho para com o personagem o que para Descartes 

os animais não pensa e não sente emoções.

Há desconstrução na cultura e no modo de vida dos cidadãos europeus, onde os 

“trouxas”não podem ver e não entendem o “diferente”, esta situação se mostra na cena em que 

um animal fantásticos aprisionado em um circo se rebela e a magia acaba sendo revelado e 

exposta para sociedade “Normal”, então os bruxos e animais são forçado a levantar o 

acampamento e partir para outro lugar.

Se me preocupo com uma fronteira entre dois espaços homogêneos, de um 
lado o homem e do outro o animal, não é por pretender, burramente, que não 
existe limite entre os "animais" e o "homem", é porque sustento que existe 
mais de um limite: muitos limites. Não existe uma oposição entre o homem e 
o não homem, há entre as estruturas de organização do vivo muitas fraturas, 
heterogeneidades, estruturas diferenciais (DERRIDA, 2004, p.85).

Contudo, estas cenas do filme nos leva a refletir quem são os animais? existe a cultura 

certa ou errada? Porque nao aceitamos o “diferente”? Só os Humanos estão provido de 

linguagem, cultura e sentimentos? Enfim. São questões inquietantes onde Derrida explica 

acerca das fronteira reais entre os homens e os animais.

Considerações Finais

Conseguimos, com base em reflexões em grupo, perceber que não precisa 

necessariamente um autor para criar um método para desconstruir, que a própria vida 

desconstrói, que a desconstrução acontece no mundo e Derrida não oferece uma técnica 

exclusiva. A desconstrução tem relação com o próprio processo histórico de cultura, através 

da planetarização a cultura europeia não é mais um padrão exclusivo, com esta interligação de 

culturas, fronteiras, passamos a questionar o certo e o errado, muitas vezes reafirmando a suas 

próprias culturas.

Logo, para Derrida, descontruir era uma forma de desmistificação, uma suspensão de 

valores estéticos considerados “padrão”pois era necessário desmontar os aspectos mais 

enrijecidos. 

Como vimos em sua biografia, o filosofo era judeu e sofreu na pele as marcas da 
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violência guando a França sucumbia ao nazismo. 

Com isso tornou-se sensível a qualquer tipo de violência e essa sensibilidade o 

motivou a publicar três livos ao mesmo tempo “A voz e o fenômeno”, “Gramatologia” e “A 

escritura e a diferença”. Estas obras foram marcadas como um empenho radical para romper 

barreiras e ultrapassar as fronteiras que parecem ter se estabelecido tão seguramente ao longo 

da história da Filosofia.
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Resumo: Este artigo relata a experiência do desenvolvimento da disciplina basquetebol 
dentro do currículo da base diversificada da escola plena na Escola Estadual Governador 
José Fragelli, situada na cidade de Cuiabá (MT), durante o ano de 2019. Nele descrevemos 
os norteadores, metodologias e processos pedagógicos empregados, intervenções inter e 
transdisplinares estabelecidas e as atividades/eventos adicionais, pensados para atingir os 
princípios educativos da escola plena, incluindo os 04 pilares da educação.

Palavras-Chave: basquetebol; escola plena; escola integral.

Introdução

Este artigo relata a experiência de duas professoras de Educação Física com a 

modalidade de basquetebol enquanto disciplina inserida no currículo escolar da base 

diversificada da escola plena na Escola Estadual Governador José Fragelli, no município de 

Cuiabá (MT), iniciada em 11/02/2019.

A metodologia aplicada para a construção deste artigo foi baseado em estudo 

exploratório, segundo TAFNER e SILVA (2013), utilizou-se de procedimentos bibliográficos, 

levantamento e participação para atingir os objetivos. O artigo foi composto de relato oral das 

professoras em questão, da coordenação e direção escolar e posterior organização dos relatos. 

Nele, foi abordado a organização dos planejamentos alinhando-os com o processo de ensino-

aprendizagem, a metodologia das aulas, diversidade de conteúdos abordados, as relações 

estabelecidas entre os participantes (educadores, educandos e coordenadores) e o basquetebol.

A Escola Plena é uma escola de ensino integral em que os estudantes, além das 

matérias tradicionais, neste contexto nomeadas de base comum, recebem orientação 

especializada com intuito de auxiliar na construção do projeto de vida, além da oferta de 

disciplinas diversificadas. Elas surgiram no estado de mato Grosso a partir de 2017, por meio 

da Lei nº10.622 (SEDUC – MT, 2019), cujo maior finalidade é a redução dos índices de evasão 

escolar. Em suas diretrizes constam práticas inovadoras no processo de ensino- aprendizagem, 

na expectativa de melhorar a qualidade do ensino.

Neste contexto, a Escola Estadual Governador José Fragelli, também conhecida como 

Arena da Educação, além de plena, ainda se diferencia de outras escolas na mesma condição, 
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por ser a única vocacionada ao esporte. Sua estrutura física, organizacional e profissional é 

toda adequada para suprir sua principal característica e diferencial. Há a oferta de dez 

modalidades esportivas diversas, todas com status de disciplina curricular diversificada. O 

aluno matriculado poderá vivenciar o esporte a que estiver matriculado de forma bem 

específica.

Estudar afundo uma única modalidade esportiva não garante que o estudante possam 

cumprir todas os conteúdos que a BNCC orienta para cada etapa de ensino, por tanto, além 

das aulas específicas, o estudante da Arena da Educação ainda deve cumprir a carga horária 

da disciplina de educação física escolar.

Cabe a disciplina de educação física explicar o basquetebol da forma ampla enquanto 

esporte de invasão, segundo a BNCC, porém cabe à disciplina de basquetebol ampliar as 

vivências conceituais, procedimentais e atitudinais envolvendo a história, regras, sistemas 

táticos, fundamentos, mídia dentre outros temas que abordem o basquetebol e modalidades 

semelhantes (basquete 3x3, cadeira de rodas, dentre outras).

O esporte enquanto disciplina, torna-se um agente, despertando o interesse por sua 

cultura. Trata-se de um meio de expressão corporal, onde aspectos cognitivos, expressivos, 

afetivos e sociais possuem sua importância e devem ser trabalhados, não somente os aspectos 

técnicos e táticos. (PAES, 1996)

Assim, no decorrer deste artigo, analisamos a experiência prática das professoras com 

o objetivo de ilustrar o método empregado, na expectativa de que estas anotações sirvam como 

ponto de partida para outros profissionais e instituições que desejem inserir o basquetebol 

enquanto disciplina curricular do ensino fundamental (anos finais) e ensino médio, em escolas 

plenas.

O basquetebol enquanto disciplina 

Escola Plena e Arena da Educação

A unidade escolar Governador José Fragelli diferencia-se por ser a única escola plena, 

pública e vocacionada ao esporte no estado de Mato Grosso e do país. São oferecidas dez 

modalidades esportivas diversas: xadrez, tênis de mesa, vôlei de areia, luta olímpica, judô, 

ginásticas rítmica, atletismo, futsal, natação e basquetebol.

Estas modalidades esportivas não são ofertadas como complementação da educação 

física escolar, presente na base comum curricular, mas como disciplina da base diversificada 

existente no projeto da escola plena. Ou seja, o estudante que ingressar deverá cursar tanto as 

disciplinas tradicionais, como as disciplinas diversificadas: projeto de vida, estudo orientado, 
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O esporte enquanto disciplina, torna-se um agente, despertando o interesse por sua 

cultura. Trata-se de um meio de expressão corporal, onde aspectos cognitivos, expressivos, 

afetivos e sociais possuem sua importância e devem ser trabalhados, não somente os aspectos 

técnicos e táticos. (PAES, 1996)

Assim, no decorrer deste artigo, analisamos a experiência prática das professoras com 

o objetivo de ilustrar o método empregado, na expectativa de que estas anotações sirvam como 

ponto de partida para outros profissionais e instituições que desejem inserir o basquetebol 

enquanto disciplina curricular do ensino fundamental (anos finais) e ensino médio, em escolas 

plenas.

O basquetebol enquanto disciplina 

Escola Plena e Arena da Educação

A unidade escolar Governador José Fragelli diferencia-se por ser a única escola plena, 

pública e vocacionada ao esporte no estado de Mato Grosso e do país. São oferecidas dez 

modalidades esportivas diversas: xadrez, tênis de mesa, vôlei de areia, luta olímpica, judô, 

ginásticas rítmica, atletismo, futsal, natação e basquetebol.

Estas modalidades esportivas não são ofertadas como complementação da educação 

física escolar, presente na base comum curricular, mas como disciplina da base diversificada 

existente no projeto da escola plena. Ou seja, o estudante que ingressar deverá cursar tanto as 

disciplinas tradicionais, como as disciplinas diversificadas: projeto de vida, estudo orientado, 

disciplinas eletivas diversas e uma das modalidades esportivas disponíveis. Todos os alunos 

praticam alguma modalidade esportiva ofertada, de forma concentrada, com aulas todos os 

dias. Assim é possível conhecerem afundo o esporte escolhido em todas as suas dimensões.

Espaços disponíveis

A escola está localizada no interior do antigo Estádio de futebol José Fragelli, 

renomeado para Arena Pantanal, quando da realização do mundial de futebol de 2014 no 

Brasil. Além de utilizar parte da estrutura do estádio, ainda há acesso ao complexo esportivo 

da Arena Pantanal, que inclui ampla área aberta no entorno do estádio, quadras de areia, 

piscina olímpica e um dos maiores e mais importantes ginásios poliesportivos do estado, o 

Ginásio Aecim Tocantins.

Programação das aulas

A disciplina de basquetebol possui carga horária semanal de 10 horas para o ensino 

fundamental e 10 horas para o ensino médio. As aulas são ministradas num horário destinado 

para as disciplinas diversificadas de cada modalidade de ensino. São exatamente duas horas 

diárias para o desenvolvimento do planejamento anual.

As aulas

As aulas aplicadas seguem um planejamento previamente apresentado às instâncias 

competentes, dividindo-se em teóricas, expositivas, práticas, demonstrativas e protagonizadas 

pelos próprios alunos por intermediação das professoras.

Análise dos conteúdos trabalhados

Os conteúdos abordados nas aulas abrangem processo de aprendizagem de 

movimentos técnicos, táticos e conceituais. Nas aulas são abordados técnicas pedagógicas 

diversas a fim de alcançar os objetivos traçados. No início do ano letivo, a metodologia mais 

utilizada pautava-se no princípio analítico-sintético (GALATTI et al, 2012), em que as aulas 

compreendiam uma gama de exercícios para a aprendizagem da técnica e jogo formal.

Atualmente a metodologia mescla-se com o método global-funcional que, ainda 

segundo os mesmos autores, constitui-se em jogos de menor complexibilidade, com caráter 

lúdico, mas que apresentem características técnicas, táticas e regras da modalidade trabalhada. 

Esta mudança de perspectiva avança à medida em que obtém-se maiores conhecimentos acerca 

da pedagogia do esporte, tanto de forma autônoma, em que a busca de conhecimento parte da
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necessidade do professor, como também de forma dirigida, através de grupos de pesquisa 

incentivados pela direção escolar.

Os estudantes apresentaram desenvolvimento em ambas as metodologias, porém 

observou-se que com o método global-funcional, a participação de todos foi contemplada, em 

detrimento da participação de grupos específicos quando a aula era conduzida no método 

analítico-sintético. 

Observa-se que a evolução ocorre num universo mais amplo, podendo esse processo 

ocorrer de maneira lúdica, prazerosa e descontraída. Também observou-se que toda atividade 

conduzida por meio do método global-funcional exige certo grau de tomada de decisões e 

organização tática para a conclusão das tarefas exigidas pelas atividades. Apesar de treináveis, 

esses conteúdos são bastante complexos para trabalhar de forma isolada.

Acompanhamento das aulas

A coordenação e direção escolar acompanham o desenvolvimento da disciplina a 

partir da análise do planejamento anual, mensal e quinzenal dos professores, observando sua 

adequação às diretrizes curriculares, às normas que regem à educação em cada uma das suas 

modalidades de ensino: Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Documento de Referência 

Curricular de Mato Grosso (DRC), Projeto Político Pedagógico da escola (PPP) e princípios 

educativos da escola plena.

Interdisciplinaridade

A direção escolar entende que, apesar de vocacionada ao esporte, a unidade necessita 

apresentar índices satisfatórios de desempenho escolar nas disciplinas de base comum. Desta 

forma, são estimulados intervenções inter, multi e transdisciplinares entre as práticas 

desportivas e as disciplinas tradicionais. 

Para o ano de 2019, a modalidade de basquetebol abordou tanto temas 

interdisciplinares nas aulas de basquetebol de maneira independente (jogos e atividades que 

envolvam raciocínio lógico e matemática) como em comum acordo com os professores da 

base. Há uma intervenção no ensino fundamental em andamento, contemplando o basquete e 

a disciplina de matemática, nos conteúdos de porcentagem e probabilidades. Em fase de 

planejamento, ainda há uma proposta de intervenção junto à área de humanas, contemplando 

ensino fundamental e médio.

Eventos
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necessidade do professor, como também de forma dirigida, através de grupos de pesquisa 

incentivados pela direção escolar.

Os estudantes apresentaram desenvolvimento em ambas as metodologias, porém 

observou-se que com o método global-funcional, a participação de todos foi contemplada, em 

detrimento da participação de grupos específicos quando a aula era conduzida no método 

analítico-sintético. 
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conduzida por meio do método global-funcional exige certo grau de tomada de decisões e 

organização tática para a conclusão das tarefas exigidas pelas atividades. Apesar de treináveis, 

esses conteúdos são bastante complexos para trabalhar de forma isolada.

Acompanhamento das aulas

A coordenação e direção escolar acompanham o desenvolvimento da disciplina a 

partir da análise do planejamento anual, mensal e quinzenal dos professores, observando sua 

adequação às diretrizes curriculares, às normas que regem à educação em cada uma das suas 

modalidades de ensino: Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Documento de Referência 

Curricular de Mato Grosso (DRC), Projeto Político Pedagógico da escola (PPP) e princípios 

educativos da escola plena.

Interdisciplinaridade

A direção escolar entende que, apesar de vocacionada ao esporte, a unidade necessita 

apresentar índices satisfatórios de desempenho escolar nas disciplinas de base comum. Desta 

forma, são estimulados intervenções inter, multi e transdisciplinares entre as práticas 

desportivas e as disciplinas tradicionais. 

Para o ano de 2019, a modalidade de basquetebol abordou tanto temas 

interdisciplinares nas aulas de basquetebol de maneira independente (jogos e atividades que 

envolvam raciocínio lógico e matemática) como em comum acordo com os professores da 

base. Há uma intervenção no ensino fundamental em andamento, contemplando o basquete e 

a disciplina de matemática, nos conteúdos de porcentagem e probabilidades. Em fase de 

planejamento, ainda há uma proposta de intervenção junto à área de humanas, contemplando 

ensino fundamental e médio.

Eventos

Campeonatos, jogos, amistosos, eventos esportivos diversos e sociais foram 

utilizados como ferramenta de ensino para o ano de 2019. Os estudantes tiveram a 

oportunidade de participar, organizar e assistis aos mais variados eventos esportivos. Houve 

participação enquanto atletas, árbitros e funções administrativas. 

Alguns estudantes se despontaram de tal forma que já participaram da equipe de 

arbitragem em jogos de nível estadual e brasileiro como mesários ouvintes. Durante as viagens 

para participação em campeonatos, os estudantes estão em constante aprendizagem, desde 

convivência em grupo até autonomia na realização das tarefas. Trabalha-se ainda conteúdos 

que, em sala de aula, pouco provavelmente seria possível: resiliência, cooperação, raça, 

equilíbrio emocional, ansiedade pré e

pós competitiva, dentre outros conteúdos. Em 2019 a escola já participou de 10 

eventos esportivos diversos, dentre eles federados, jogos escolares, campeonatos particulares, 

eventos de organização própria, eventos universitários e máster, acompanhando equipes de 

arbitragem, etc.

Considerações Finais

O artigo traz considerações importantes sobre o processo pedagógico e metodológico 

das aulas ministradas pelas professoras de basquetebol da Arena da Educação em 2019. 

Evidencia que o conhecimento é algo em constante mutação e adaptação, e que novos 

conhecimentos podem auxiliar na construção de um planejamento melhor adequado às 

necessidades dos estudantes.

Considerando as aulas ministradas, percebeu-se mudanças significativas de postura, 

comportamento, cooperação, sentimento de pertencimento, elevação da autoestima, 

autonomia e protagonismo juvenil, além dos avanços técnicos e táticos observados tanto 

durante as aulas como na participação em eventos.

Note-se que a disciplina de basquetebol vai muito além do ensino de aspectos técnicos 

da modalidade. As aulas preconizam também aspectos emocionais e sociais, visando a 

construção de um cidadão protagonista de sua própria história, oferecendo diversidade de 

conhecimentos para que o mesmo possa moldar seu projeto de vida a contento.
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EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: EXISTE RACISMO NA 
ESCOLA?

Edilaine Ferreira Leal; Domênico dos Santos Médici; Mônica Strege Médici; 
Daniel Machado dos Santos; Pedro Milton Souza Araujo

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O presente artigo consiste na apresentação e análise do comportamento social de 
alunos da Escola Estadual Professora Maria Esther Peres localizada em Vila Rica-MT 
frente às relações étnico-raciais e o racismo no ambiente escolar. Para iniciar as discussões 
foram levantados dados com a aplicação de um questionário com o intuito de mapear o 
preconceito no âmbito escolar. Considerando a escola como um ambiente fecundo na 
construção de novos paradigmas sociais, compreendemos que trazer tal discussão para o 
ambiente escolar poderá oportunizar atividades voltadas ao respeito às questões étnico-
raciais. Dessa forma, a finalidade deste texto é estabelecer a relação entre as teorias 
norteadoras do estudo com o modo com que os alunos se percebem, identificando causas e 
efeitos das práticas preconceituosas, buscando desnaturalizá-las por meio de reflexões e 
ações. Ressaltando a importância da escola no sentido de promover o estudo das relações 
étnico-raciais e o reconhecimento do pluralismo cultural no ambiente escolar. Buscando 
assim construir uma sociedade mais justa e igualitária livre das amarras do preconceito 
racial.

Palavras-Chave: Preconceito; Relações étnico-raciais; Desnaturalização; Racismo.

Introdução

Ao observar a prática do currículo escolar nas escolas públicas, percebe-se grande 

dificuldade apresentada pelos professores e alunos em trabalhar com o tema das relações 

étnico-raciais. Tal dificuldade se deve à complexidade que envolve o tema, herança de uma 

escola concebida historicamente para poucos, para os filhos de famílias abastadas, espaço 

pouco frequentado pelas “minorias”, especialmente negras, indígenas e pobres.

Assim, para superar esse passivo, torna-se importante dedicar pesquisas voltadas a 

aproximar das diversidades em contextos educacionais objetivando melhor entendimento 

desmistificando visões distorcidas e revendo pré-conceitos alimentados pela sociedade em 

relação à discriminação racial.

Essa cristalização ao olhar estereotipado das características fenotípicas associadas a 

determinados grupos sociais não podem passar despercebidos aos olhos da educação que tem 

como objetivos a inclusão, a valorização e a reparação histórica em detrimento a determinados 

nichos sociais que foram duramente massacrados ao longo da história deste país. Amparados 

em um conceito equivocado que destaca a estratificação social e a raça Munanga, 2004 

destaca;
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Por que então, classificar a diversidade humana em raças diferentes? A 
variabilidade humana é um fato empírico incontestável que, como tal merece 
uma explicação científica. Os conceitos e as classificações servem de 
ferramentas para operacionalizar o pensamento. É neste sentido que o conceito 
de raça e a classificação da diversidade humana em raças teriam servido. 
Infelizmente, desembocaram numa operação de hierarquização que 
pavimentou o caminho do racialismo (MUNANGA, 2004, p.2).

A sociedade brasileira embora tenha avançado na construção de um discurso com o 

intuito de desconstruir o preconceito, ainda tem um longo caminho a ser trilhado no sentido 

de consolidar o conceito da pluralidade cultural que a compõe.

Ao visitar a história, no entanto é possível constatar que o discurso muitas vezes não 

está aliado à prática, uma vez que se observa que os indivíduos pertencentes às minorias 

frequentemente são alvos de piadas do cotidiano e até mesmo de programas veiculados pela 

mídia de forma natural.

Realizar um diagnóstico e identificar como as relações étnico-raciais são abordadas 

compõem uma medida importante para desenvolver um trabalho efetivo contra o preconceito 

e o racismo que muitas vezes persiste em permanecer no ambiente escolar contrapondo os 

discursos de negação amplamente divulgado.

É preciso desmistificar o discurso da negação frente ao preconceito para que a escola 

possa planejar ações que sejam efetivas no combate às práticas preconceituosas arraigadas na 

sociedade humana e solidificada ao longo da história da sociedade brasileira.

Desenvolvimento

Como a escola é um recorte da sociedade, nela é possível ver o reflexo deste 

comportamento permissivo frente ao preconceito. Portanto combater às práticas do 

preconceito nos possibilita ressaltar a importância do respeito às diferenças, bem como da 

construção de saberes a partir da troca de experiências ao estabelecer vínculos com pessoas 

distintas aquelas do seu ciclo social. Candau, 2005 afirma que não se deve contrapor igualdade 

a diferença. De fato, a igualdade não está oposta à diferença, e sim à desigualdade, e diferença 

não se opõe à igualdade, e sim à padronização, à produção em série, à uniformidade, a sempre 

o “mesmo”, à mesmice”.

A escola é lugar constituído por uma pluralidade de ideias, portanto é o espaço para 

questionar as diferenças e romper conceitos homogêneos, estáveis e permanentes enraizados 

a partir da repetição de discursos preconceituosos e discriminatórios. A educação desconstrói 

a segregação baseada na dialogicidade proporcionando aos estudantes aprendizagem ao 
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possa planejar ações que sejam efetivas no combate às práticas preconceituosas arraigadas na 

sociedade humana e solidificada ao longo da história da sociedade brasileira.

Desenvolvimento

Como a escola é um recorte da sociedade, nela é possível ver o reflexo deste 

comportamento permissivo frente ao preconceito. Portanto combater às práticas do 

preconceito nos possibilita ressaltar a importância do respeito às diferenças, bem como da 

construção de saberes a partir da troca de experiências ao estabelecer vínculos com pessoas 

distintas aquelas do seu ciclo social. Candau, 2005 afirma que não se deve contrapor igualdade 

a diferença. De fato, a igualdade não está oposta à diferença, e sim à desigualdade, e diferença 

não se opõe à igualdade, e sim à padronização, à produção em série, à uniformidade, a sempre 

o “mesmo”, à mesmice”.

A escola é lugar constituído por uma pluralidade de ideias, portanto é o espaço para 

questionar as diferenças e romper conceitos homogêneos, estáveis e permanentes enraizados 

a partir da repetição de discursos preconceituosos e discriminatórios. A educação desconstrói 

a segregação baseada na dialogicidade proporcionando aos estudantes aprendizagem ao 

respeito do multiculturalismo, tendo um papel preponderante ao proporcionar a troca de 

informações entre as diferentes culturas que enraízam a sociedade brasileira.

A educação das relações étnico-raciais (ERER) se faz cada vez mais oportuna em 

todos os níveis educacionais com intuito de realizar o enfrentamento ao preconceito, a 

desigualdade e a qualquer tipo de segregação. Construindo aos poucos novos contornos sociais 

que perpassam pela equidade social, avançando na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária, preparando o individuo ao exercício da cidadania. Padilha 2011 ressalta que a 

escola precisa estar preparada para a construção da cidadania e de uma nova perspectiva social 

buscando desconstruir paradigmas e preconceitos principalmente nas questões voltadas à 

diversidade cultural.

Sabe-se que o comportamento individual é influenciado pelo meio em que vive e pela 

percepção pessoal de cada um. Entre crianças, adolescentes e jovens é fundamental reafirmar 

e ressignificar a própria identidade, pois a aquisição do conceito identitário é primordial para 

que cada indivíduo possa ter noção de pertencimento social e territorial em razão de sua visão 

em relação a si mesmo e ao outro.

É fato que não existe um consenso para a definição do termo raça. Do ponto de vista 

empírico é caracterizada por aspectos morfológicos tais como; cor da pele, formato do rosto e 

estrutura corpórea. Entretanto, outros aspectos podem ser mencionados para definir a raça, 

como por exemplo os costumes, crenças e hábitos. Ao buscar elucidar este conceito através da

sociologia, Guimarães 1999 define;

‘Raça’ é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-
se, ao contrário, de um conceito que se denota tão-somente uma forma de 
classificação social, baseada numa atitude negativa frente a certos grupos 
sociais, e informada por uma noção especifica de natureza, como algo 
endodeterminado. A realidade das raças limita-se, portanto, ao mundo social. 
Mas, por mais que nos repugne a empulhação que o conceito de ‘raça’ permite 
– ou seja, fazer passar por realidade natural preconceitos, interesses e valores 
sociais negativos e nefastos –, tal conceito tem uma realidade social plena, e 
o combate ao comportamento social que ele enseja é impossível de ser travado 
sem que se lhe reconheça a realidade social que só o ato de nomear permite 
(GUIMARÃES, 1999, p.9).

Já Munanga 2004, apresenta uma outra concepção sobre o conceito de raça de acordo 

com a genética, um ramo da biologia, destacando que;

As pesquisas comparativas levaram também à conclusão de que os 
patrimônios genéticos de dois indivíduos pertencentes à uma mesma raça 
podem ser mais distantes que os pertencentes à raças diferentes; um marcador 
genético característico de uma raça, pode, embora com menos incidência ser 
encontrado em outra raça. Assim, um senegalês pode, geneticamente, ser mais 
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próximo de um norueguês e mais distante de um congolês, da mesma maneira 
que raros casos de anemia falciforme podem ser encontrados na Europa, etc. 
Combinando todos esses desencontros com os progressos realizados na 
própria ciência biológica (genética humana, biologia molecular, bioquímica), 
os estudiosos desse campo de conhecimento chegaram a conclusão de que a 
raça não é uma realidade biológica, mas sim apenas um conceito alias 
cientificamente inoperante para explicar a diversidade humana e para dividi-
la em raças estancas. Ou seja, biológica e cientificamente, as raças não existem 
(MUNANGA, 2004, p. 5).

Historicamente a sociedade brasileira foi permissiva em relação ao racismo sempre 

existente mesmo que de modo velado. No entanto, o racismo continua sendo construído e 

transmitido de geração para geração, pois partimos do pressuposto de que ninguém nasce 

racista, apenas reproduz os valores transmitidos por seus ancestrais. Para fazer uma analise 

pertinente a essa questão é importante entender o conceito de raça, etnia e racismo amplamente 

difundido na sociedade atual. Petruccelli, 2013 destaca que atualmente a noção errônea ainda 

persiste nas relaçoes sociais estratificando a sociedade.

Ao analisar a sociedade podemos observar claramente a existência do racismo muitas 

vezes velado, mas imerso em diversos aspectos comportamentais. Nesse sentido podemos 

destacar como o racismo é comumente empregado na linguagem. Exemplos disso são as frases 

tais como; " você está na minha lista negra", "isso é serviço de preto" , "magia negra" . É 

preciso identificar atitudes racistas para enfrenta-lo, pois conforme destaca Munanga, 2004 o 

racismo pode ser entendido como;

A ideologia que postula a existência de hierarquia entre grupos raciais 
humanos. É um conjunto de ideias e imagens vinculadas a grupos humanos, 
baseadas na existência de raças superiores e inferiores. O racismo 
individualizado manifesta-se por práticas discriminatórias de indivíduos 
contra outros indivíduos. O racismo institucional está presente, por exemplo, 
no isolamento dos negros (as) em determinados bairros, escolas e empregos. 
Também está presente no currículo escolar e nos meios de comunicação 
(MUNANGA, 2004, p. 8).

A escola deve se constituir um espaço de resistência aos estigmas previamente 

estabelecidos no fortalecimento de identidade multicultural presente na sociedade e na 

constituição de espaços de reflexão no sentido de criar novas possibilidades de transformação 

social promovendo integração entre os povos e culturas. Ainda conforme Munanga, 2012;

De fato, a cultura brasileira no plural e sua identidade nacional foram 
modeladas pelos aportes da população negra. Estas contribuições culturais 
precisam ser resgatadas positivamente, desconstruindo imagens negativas que 
fizeram delas e substituindo-as pelas novas imagens, positivamente 
reconstruídas (MUNANGA, 2012, p. 11).
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precisam ser resgatadas positivamente, desconstruindo imagens negativas que 
fizeram delas e substituindo-as pelas novas imagens, positivamente 
reconstruídas (MUNANGA, 2012, p. 11).

As discussões sobre o racismo se intensificaram no Brasil após a década de 2000 

principalmente depois da realização da III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em Durban, na África do 

Sul, em 2001, quando foi adotada a “Declaração e o Programa de Ação de Durban”. Nesta 

oportunidade o Brasil e outros países firmaram o compromisso de formular politicas públicas 

voltadas para a erradicação do racismo, a discriminação racial e outras formas correlatas a 

intolerância, bem como políticas voltadas para a reparação histórica de povos que foram 

marginalizados no território brasileiro ao longo da história.

A sociedade Brasileira nas últimas décadas avançou na construção de políticas 

públicas no sentido de promover mudanças no cenário educacional. No tocante às questões 

étnico-raciais podemos citar a Lei da Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) – política 

de Estado em vigência no nosso país, a partir da criação do artigo 26-A da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN). Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de 

ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

A Educação das Relações Étnico-raciais no contexto escolar busca promover uma 

reflexão acerca da construção de saberes que ressaltem a importância de amenizar 

preconceitos, almejando igualdade e equidade social do ponto de vista do pertencimento 

étnico- racial.

Com vistas a contribuir para um trabalho efetivo no combate ao racismo no ambiente 

escolar se faz necessário um diagnóstico em relação a existência do mesmo, pois com dados é 

possível realizar a análise e pontuar os aspectos relevantes, bem como a realização do 

enfrentamento de situações discriminatórias e em seguida desenvolver ações que corroboram 

para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. Paulo Freire entende que o ser 

humano é um ser inacabado, portanto afirma;

Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha prática 
educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente humana, a 
educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além de 
conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ ou aprendidos implica 
tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu 
desmascaramento [...] Neutra, indiferente a qualquer destas hipóteses, a da 
reprodução da ideologia dominante ou a de sua contestação, a educação jamais 
foi, é, ou pode ser. É um erro decretá-la como tarefa apenas reprodutora da 
ideologia dominante como erro é tomá-la como uma força de desocultação da 
realidade, a atuar livremente, sem obstáculos e duras dificuldades (FREIRE, 
2006, p. 98-9).

É o caso de reconhecer nas relações sociais os modos de ver, sentir e se identificar 
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com a multiculturalidade produzindo nos sujeitos uma identificação com tais diversidades.

Desse modo, a busca pela superação das sequelas deixadas por anos de escravidão e 

posteriormente pelas tantas justificativas das desigualdades raciais que fortaleceram o 

comportamento racista e preconceituoso se configura como emergencial. Buscamos então 

desenvolver uma pesquisa de cunho qualitativo para perceber as compreensões que tem os 

alunos sobre as manifestações do racismo e do preconceito no ambiente escolar.

O diagnóstico aponta resultados relevantes a respeito do preconceito racial no 

contexto escolar. No entanto, tais análises trouxeram dados preocupantes. Os dados coletados 

estão em consonância com os padrões nacionais. A maioria dos alunos relataram ter 

vivenciado episódios de cunho racista direta ou indiretamente e sentiram ser responsáveis ou 

por ter cometido algum ato, ou por ter sofrido e não ter tido reação ou até mesmo por ter sido 

expectador e não ter agido no sentido de impedir.

Corroborando com a afirmação da existência do racismo constatamos que há uma 

distorção entre o tom de pele declarado e sua percepção. Raramente vemos no ambiente 

escolar manifestações de orgulho negro como por exemplo o cabelo afro. A maioria das 

meninas se submetem a tratamentos capilares para alisar o cabelo e assim se sentir aceitas no 

ambiente escolar. Os posicionamentos acima citados nos possibilitam compreender que ainda 

existe uma certa invisibilidade quanto aos comportamentos preconceituosos no ambiente 

escolar. Tais atitudes têm contribuído para a reprodução e a veiculação do racismo e do 

preconceito racial que acontece de forma “imperceptível” e “naturalizada”.

Desse modo, é importante reconhecer a educação como um instrumento capaz de 

intervir no mundo e alicerçar a sociedade sob os pilares da resistência na defesa e na 

capacidade de romper paradigmas e superar barreiras limitantes à confraternização das 

inúmeras culturas inseridas na sociedade brasileira.

Considerações Finais

O silêncio da escola no tocante à existência do preconceito racial é crucial no sentido 

de fortalecer tais atitudes e sua persistente reprodução na sociedade. A existência da lei por si 

só não é eficiente no combate ao racismo. É necessário que a escola promova um diálogo 

constante no sentido do enfrentamento de ações discriminatórias e preconceituosas.

É possível observar que muitos alunos não se sentem preparados para intervir 

diretamente nas situações de preconceito, como aponta o diagnóstico realizado com os 

mesmos. Tal atitude pode ser explicada pela herança que trazemos enquanto sociedade que 
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ambiente escolar. Os posicionamentos acima citados nos possibilitam compreender que ainda 

existe uma certa invisibilidade quanto aos comportamentos preconceituosos no ambiente 

escolar. Tais atitudes têm contribuído para a reprodução e a veiculação do racismo e do 

preconceito racial que acontece de forma “imperceptível” e “naturalizada”.

Desse modo, é importante reconhecer a educação como um instrumento capaz de 

intervir no mundo e alicerçar a sociedade sob os pilares da resistência na defesa e na 

capacidade de romper paradigmas e superar barreiras limitantes à confraternização das 

inúmeras culturas inseridas na sociedade brasileira.

Considerações Finais

O silêncio da escola no tocante à existência do preconceito racial é crucial no sentido 

de fortalecer tais atitudes e sua persistente reprodução na sociedade. A existência da lei por si 

só não é eficiente no combate ao racismo. É necessário que a escola promova um diálogo 

constante no sentido do enfrentamento de ações discriminatórias e preconceituosas.

É possível observar que muitos alunos não se sentem preparados para intervir 

diretamente nas situações de preconceito, como aponta o diagnóstico realizado com os 

mesmos. Tal atitude pode ser explicada pela herança que trazemos enquanto sociedade que 

por anos escravizou negros e indígenas, bem como pela ausência de práticas eficazes no 

cotidiano escolar e na sociedade de modo geral que permitam a construção de um olhar para 

o outro na condição de igualdade.

Não basta inserir no currículo escolar o tema, ele precisa ser vivenciado e avivado 

cotidianamente, buscando o empoderamento daqueles que outrora foram vítimas e se calaram. 

A educação deve ser um fator preponderante para que a sociedade adote novas posturas e 

promova o sepultamento de determinadas convicções que corroboram para a segregação 

racial.
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Resumo: O Ensino de Química tem se tornado um campo de pesquisa que busca elaborar 
estratégias e materiais pedagógicos facilitadores da aprendizagem de diversos conteúdos 
abstratos e relevantes que a disciplina de química possui. O presente resumo é resultado de 
um levantamento bibliográfico nas plataformas Scielo e Periódicos Capes, com objetivo 
de realizar um levantamento de trabalhos publicados e que fossem destinados ao ensino da 
termodinâmica para estudantes de ensino médio. A seguinte palavra de busca “Ensino” 
resultou em 20.172 resultados no SciELO e 91.843 na Capes. Em seguida outro campo de 
pesquisa, adicionou-se o termo “Termodinâmica” em ambos os sites obteve-se 45 
resultados no SciELO e 124 na Capes. Por fim foi adicionado a palavra “Ensino Médio”, 
que mostrou apenas 04 resultados no SciELO e 08 na Capes. Após leituras destes artigos 
o estudo mostrou que apenas quatro deles correspondiam a foco desta pesquisa, e que ainda 
há possibilidades e um vasto campo de pesquisa para futuros trabalhos e produção de 
materiais e estratégias que seja ferramentas facilitadoras da aprendizagem de conteúdos 
como a termodinâmica.

Palavras-Chave: Ensino de Química; Levantamento; Termodinâmica;

Introdução

Atualmente as Instituições de Ensino fundamentam suas metodologias de ensino em 

métodos tradicionais, em que há memorização de conceitos, fórmulas e símbolos, 

desmotivando os estudantes uma vez que não conseguem fazer relação entre o que aprende, e 

o que pode ser colocado em prática no seu cotidiano (MIRANDA; COSTA, 2007). Dessa 

forma disciplinas como química e física, que possuem conceitos complexos são prejudicadas, 

sendo consideradas pelos alunos de ensino médio, muito chato e de difícil compreensão, 

principalmente temáticas que envolvem conceitos de ambas disciplinas como é o caso da 

termodinâmica.

Trevisan e Martins (2006) afirma a vital importância de, no que tange o ensino de 

química e física, privilegiar práticas educativas contextualizadas, interrelacionando o ensino 

aplicado em sala de aula ao cotidiano dos alunos.

Evangelista (2007) destaca que um dos principais objetivos da química e física é que 

haja o reconhecimento do valor dessas ciências para a humanidade, fazendo com que os jovens 

percebem a relevância das mesmas, para a construção de uma sociedade cada vez mais 

avançada, em termos tecnológicos.
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desmotivando os estudantes uma vez que não conseguem fazer relação entre o que aprende, e 

o que pode ser colocado em prática no seu cotidiano (MIRANDA; COSTA, 2007). Dessa 

forma disciplinas como química e física, que possuem conceitos complexos são prejudicadas, 

sendo consideradas pelos alunos de ensino médio, muito chato e de difícil compreensão, 

principalmente temáticas que envolvem conceitos de ambas disciplinas como é o caso da 

termodinâmica.

Trevisan e Martins (2006) afirma a vital importância de, no que tange o ensino de 

química e física, privilegiar práticas educativas contextualizadas, interrelacionando o ensino 

aplicado em sala de aula ao cotidiano dos alunos.

Evangelista (2007) destaca que um dos principais objetivos da química e física é que 

haja o reconhecimento do valor dessas ciências para a humanidade, fazendo com que os jovens 

percebem a relevância das mesmas, para a construção de uma sociedade cada vez mais 

avançada, em termos tecnológicos.

A termodinâmica é o estudo das leis que envolvem fenômenos associados ao calor e 

energia (HALLIDAY, 2013). O ensino da termodinâmica é segundo Sichau (2000) 

considerado como sendo uma temática “impopular” entre os alunos, pois trabalha com 

conceitos matemáticos, físicos e químicos, que aparecem distantes do cotidiano.

Diante do exposto este estudo teve como objetivo realizar um levantamento de 

trabalhos publicados e que fossem destinados ao ensino da termodinâmica para estudantes de 

ensino médio.

Foi utilizado o programa de periódicos eletrônico oferecido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes1) e a plataforma de busca Scientific 

Electronic Library Online (SciELO2) que possui o objetivo de disponibilizar, promover e 

compartilhar com as instituições de ensino e pesquisa o melhor da produção científica, 

com diversos artigos, teses e dissertações, em suas bibliotecas virtuais.

A busca por trabalhos desenvolvidos na temática termodinâmica se apoia na 

necessidade de melhoria no que concerne ao ensino desse tema, que é considerado pelos 

estudantes algo incompreensível, em vista disto a busca se deu por trabalhos já realizados que 

compõem estratégias de ensino que auxiliem o professor a serem mediadores do saber, 

facilitando assim a aprendizagem dos estudantes, desmitificando os preconceitos 

estabelecidos.

A pesquisa realizada é do tipo do estado do conhecimento, que realizou-se nos sites 

de busca Capes e SciELO, no mês de agosto de 2019. Após acessar os sites foram adicionadas 

as seguintes palavras de busca “Ensino”, “Termodinâmica” e “Ensino Médio”, em ambos sites. 

Foi utilizado como recorte temporal trabalhos dos últimos 12 anos (2007-2019).

A motivação desse estudo foi nos encontros do Projeto de Pesquisa denominado 

“Elaboração de materiais didáticos e livretos paradidáticos de química: instrumentos para 

ensinar e aprender durante o estágio docente” aprovado no Edital 45 da Pró-reitoria de 

Pesquisa e Inovação (PROPES) do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) com recursos da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT).

Desenvolvimento

Após acessar os sites foram adicionadas as seguintes palavras de busca “Ensino” e 

notou-se que resultou em 20.172 resultados no SciELO e 91.843 na Capes, como demonstra a 

figura 1. Em seguida foi adicionado outro campo de pesquisa, a “Termodinâmica” em ambos 

os sites obtemos 45 resultados no SciELO e 124 na Capes. E ainda a busca foi refinada 
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utilizando a palavra “Ensino Médio”, que resultou em apenas 04 resultados no SciELO e 08 

na Capes.

Figura 1 - Resultado da busca, SciELO e Capes.

Fonte: Dados organizados pelos autores e disponíveis em SciELO e Capes (2019).

Ao obtermos o resultado final da pesquisa, lemos os títulos, resumo e palavras-chave 

dos trabalhos, para classificar quais teriam relação com essa pesquisa, e nem todos os trabalhos 

estavam coerentes ao que propomos pesquisar, do total de 04 trabalhos do SciELO apenas 02 

trabalhos nos correspondiam e eles também estavam disponível no site da Capes, como mostra 

o quadro 1. Na capes, dentre os 08 resultados, sendo dois trabalhos também encontrados no 

SciELO, somente 02 foram relevantes. No total foram 04 trabalhos selecionados para nossa 

análise.

Quadro 1 - Lista de artigos encontrados.

Título do Artigo Autor, ano Periódico

O uso do motor stirling no ensino de termodinâmica: 
uma estratégia metodológica

ASSIS, A. et al., 
2009.

Capes

Conteúdo de entropia na física do Ensino Médio: 
análise do material didático e abordagem histórica.

SARAIVA DO
SA

NTOS, 2008.

Capes

Isqueiro Pneumático: uma ferramenta versátil ao ensino 
interdisciplinar

LUCHESE, et al., 
2019.

Capes e 
SciELO

Construção de um calorímetro simples para a 
determinação da entalpia de dissolução

WOLF et al., 
2011.

Capes e 
SciELO

Fonte: Dados organizados pelos autores e disponíveis em SciELO e Capes (2019).



139III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

utilizando a palavra “Ensino Médio”, que resultou em apenas 04 resultados no SciELO e 08 

na Capes.

Figura 1 - Resultado da busca, SciELO e Capes.

Fonte: Dados organizados pelos autores e disponíveis em SciELO e Capes (2019).

Ao obtermos o resultado final da pesquisa, lemos os títulos, resumo e palavras-chave 

dos trabalhos, para classificar quais teriam relação com essa pesquisa, e nem todos os trabalhos 

estavam coerentes ao que propomos pesquisar, do total de 04 trabalhos do SciELO apenas 02 

trabalhos nos correspondiam e eles também estavam disponível no site da Capes, como mostra 

o quadro 1. Na capes, dentre os 08 resultados, sendo dois trabalhos também encontrados no 

SciELO, somente 02 foram relevantes. No total foram 04 trabalhos selecionados para nossa 

análise.

Quadro 1 - Lista de artigos encontrados.

Título do Artigo Autor, ano Periódico

O uso do motor stirling no ensino de termodinâmica: 
uma estratégia metodológica

ASSIS, A. et al., 
2009.

Capes

Conteúdo de entropia na física do Ensino Médio: 
análise do material didático e abordagem histórica.

SARAIVA DO
SA

NTOS, 2008.

Capes

Isqueiro Pneumático: uma ferramenta versátil ao ensino 
interdisciplinar

LUCHESE, et al., 
2019.

Capes e 
SciELO

Construção de um calorímetro simples para a 
determinação da entalpia de dissolução

WOLF et al., 
2011.

Capes e 
SciELO

Fonte: Dados organizados pelos autores e disponíveis em SciELO e Capes (2019).

No trabalho de Assis, et al. (2009) eles utilizaram o motor de Stirling para 

contextualizar a termodinâmica no ensino médio, baseado na estratégia de ensino de Ausubel, 

por meio de subsunçores presentes na vivência dos alunos, segundo eles a estratégia utilizada 

por eles facilitou a aprendizagem significativa dos conceitos que envolvem a termodinâmica 

como o ciclo de Carnot.

Já Saraiva dos Santos (2008) compilou as principais questões problemáticas que 

envolviam a segunda lei da termodinâmica e entropia no ensino médio, e fizeram um 

levantamento e propuseram que a história e a epistemologia da ciência fossem uma ponte de 

construção de conhecimento sobre a termodinâmica.

Luchese, et al. (2019) utilizou como ferramenta didática interdisciplinar, o isqueiro 

pneumático, que quando construído com tubo de acrílico transparente permite a visualização 

da queima de um pequeno pedaço de algodão colocada em seu interior, proporcionando um 

vislumbre dos alunos, que podem contextualizar na prática a termodinâmica. De acordo com 

os autores essa prática resulta em uma aprendizagem contextualizada.

E o trabalho de Wolf et al. (2011) foi a construção um calorímetro simples, que 

determina a entalpia de dissolução de sais, o que permite assimilação de conceitos da 

termodinâmica, que é de alto valor pedagógico, que permite uma aprendizagem prática que 

eles podem observar em seu dia a dia.

Conclui-se que os trabalhos aqui expostos afirmam que novos métodos devem ser 

aplicados, que sejam contextualizadores, desafiadores e estimuladores em que o principal 

objetivo seja conduzir os alunos a aprendizagem que tenha um significado.

Considerações Finais

Podemos depreender que o quantitativo de trabalhos publicados com o tema de 

interesse deste trabalho “ensino de termodinâmica para o Ensino Médio” é pequeno. O 

conteúdo de termodinâmica comumente é estudado no segundo ano do Ensino Médio, 

geralmente as escolas públicas tem um quantitativo de aulas semanais que variam de 1 a 2 

aulas semanais, o que torna insuficiente para conteúdos abstratos e que necessitam de diversas 

estratégias facilitadoras da aprendizagem.

O baixo número encontrado de trabalhos acerca de conteúdos relacionados ao ensino 

de termodinâmica voltada para o ensino médio, mostra que há um ponto a ser explorado por 

futuros professores e pesquisadores, visto que é um tema de suma importância.
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Resumo: O presente texto possui o intuito de relatar as experiências adquiridas no decorrer 
do desenvolvimento das “Experiências vivenciadas com o desenvolvimento do Projeto 
Pintando o Sete”, realizado no Colégio Millennium, uma escola da rede privada de ensino 
entre os anos de 2015 a 2019. O mesmo possui como objetivo demonstrar que a arte pode 
estar inserida em tudo que é belo, que faz bem para os olhos, para os ouvidos e para alma, 
um simples fato de ouvir uma música, admirar uma paisagem, sentir a brisa tocar seu rosto, 
enfim em tudo que é prazeroso a arte está inserida. O projeto foi desenvolvido com 
aproximadamente 90 estudantes por ano da Pré-escola, e do Ensino Fundamental I e II em 
3 etapas distintas, sendo a primeira com duração de dois meses, a segunda 6 meses e a 
terceira um mês.

Palavras-Chave: Projeto, Artes Plásticas, Dança.

Introdução

A arte ao longo do tempo acompanha o homem e toda sua trajetória evolutiva, neste 

sentido é por meio da arte que o homem consegue expressar muitas de suas emoções, tais 

como, inquietações, sensibilidade, criatividade, e todas as indagações que convive no 

cotidiano.

No entanto no ambiente escolar o ensino de arte tem se resumido a tarefas pouco 

criativas e na maioria das vezes repetitivas o que acaba desvalorizando-a na matriz curricular. 

Geralmente o que se observa principalmente nos ano iniciais do ensino fundamental é que o 

professor se sente meio perdido sobre o que trabalhar e como trabalhar de maneira prazerosa.

De acordo com Paula e Santos (2006, p.15), “Pela arte, [...], o ser humano torna-se 

consciente da sua existência individual e social, ele se percebe e se interroga, sendo levado a 

interpretar o mundo e a si mesmo”.

Através da arte o ser humano pode elevar a sensibilidades de si próprio, no entanto a 

arte nem sempre é valorizada em nossa sociedade, não estando inserida de forma prazerosa 

para nossos estudantes, apesar da mesma ter se tornado disciplina obrigatória na Educação 

Básica como preconiza o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) que diz que: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, 

nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos” (BRASIL, 1996).



142 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

Neste viés a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), vem contribuir dizendo que:

No Ensino Fundamental, o componente curricular Arte está centrado nas 
seguintes linguagens: as Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Essas 
linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e 
envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir 
sobre formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções 
e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de 
aprendizagem em Arte (BRASIL, 2018, p. 191).

Neste contexto, o projeto Pintando o Sete surgiu da necessidade dos estudantes 

compreender o significado de arte em sua totalidade, ou seja, que a arte não está voltada 

simplesmente a fazer desenhos e pintar em um papel, pois sabemos que grande parte das

histórias relatadas em livros, a artes tem uma participação muito importante, vários destes 

relatos foram descobertos por meio de desenhos deixados nas cavernas por civilizações antigas 

que relatavam o cotidiano pelos desenhos, deixando um grande legado e facilitando de maneira 

prática a releitura de como vivia humanidade em outras épocas.

Deste modo o referido projeto teve como objetivo demonstrar que a arte pode estar 

inserida em tudo que é belo, que faz bem para os olhos, para os ouvidos e para alma, um

simples fato de ouvir uma música, admirar uma paisagem, sentir a brisa tocar seu rosto, enfim 

em todo que é prazeroso a arte está inserida.

Desenvolvimento

O projeto “Pintando o Sete” foi desenvolvido no Colégio Millennium, uma escola de 

rede privada do município de Confresa-MT, com os Estudantes da Pré-escola, do Ensino 

fundamental I e II. O mesmo iniciou no ano de 2015, e foi realizado em três etapas sendo a 

primeira com duração de dois meses, a segunda 6 meses e a terceira um mês. As três etapas se 

repetem a cada ano letivo desde então.

Na primeira etapa projeto iniciou-se com aulas teóricas trabalhando o processo 

histórico da arte, os artistas destacados no material do estudante dentre outro que lhes foram 

apresentados em todas as modalidades artísticas.

Na segunda etapa foram ofertados diferentes tipos de oficinas: dança, arte plástica, 

teatro, literatura e música nas quais os estudantes puderam escolher em quais modalidades 

seriam inseridos, podendo escolher mais de uma. Ainda nesta etapa aconteceram todos os 

procedimentos práticos, nos quais os estudantes aprenderam a pintar telas, dançar, cantar, 

recitar poemas com a entonação correta, interpretar um personagem, criar seus próprios 

roteiros teatrais, criar figurinos e cenários utilizando sua criatividade.
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apresentados em todas as modalidades artísticas.

Na segunda etapa foram ofertados diferentes tipos de oficinas: dança, arte plástica, 

teatro, literatura e música nas quais os estudantes puderam escolher em quais modalidades 

seriam inseridos, podendo escolher mais de uma. Ainda nesta etapa aconteceram todos os 

procedimentos práticos, nos quais os estudantes aprenderam a pintar telas, dançar, cantar, 

recitar poemas com a entonação correta, interpretar um personagem, criar seus próprios 

roteiros teatrais, criar figurinos e cenários utilizando sua criatividade.

Este foi o processo mais demorado do projeto, pois exigiu um trabalho árduo tanto 

dos profissionais da instituição quanto dos estudantes, pois as oficinas ocorreram fora dos 

horários de aula, com duração de 04 horas semanais.

Na terceira etapa foi desenvolvida a culminância do projeto supracitado, sendo 

realizada na formatura dos alunos do Jardim III, que é o último ano da Educação Infantil, um 

evento no qual toda a comunidade escolar participou. O tema da festa, foi “O abstracionismo” 

as telas confeccionadas foram utilizadas na decoração do ambiente e podem ser observadas 

nas Figuras 1 e 2.

Figura 1 - Abstracionismo Figura 2 - Abstracionismo

Fonte: Teixeira, (2015).                                                                Fonte: Teixeira, (2015).

No ano posterior, ao matricular seus filhos os pais já perguntavam se o projeto daria 

continuidade, devido à procura dos pais e dos estudantes houve a necessidade de adaptar o 

projeto, ocorreram assim algumas modificações quanto ao tema, o espaço onde seria a 

exposição, e em 2016 foi aberto ao público do município, o tema escolhido para a nova etapa 

do projeto foi “As quatro estações do ano”, e alguns exemplos podem ser observados nas 

Figuras 3 e 4.

Figura 3 – Inverno                                              Figura 4 – Folhas secas

                      

Fonte: Teixeira, (2016).                                               Fonte: Teixeira, (2016).
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O projeto deu continuidade no ano de 2017 com novas adaptações e o tema 

proposto foi “Os biomas brasileiros”, uma mostra pode ser observada nas Figuras de 4 a 9.

Figura 4 – Exposição                                Figura 5– Exposição

Fonte: Teixeira, (2017).                                    Fonte: Teixeira,   (2017).

Figura: 6                                                                    Figura: 7

         

Fonte: Teixeira, (2017).                                                    Fonte: Teixeira, (2017).

Figura 8 - Figura 9 -

               

Fonte: Teixeira, (2017)                                                                         Fonte: Teixeira, (2017).
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No ano de 2018 o projeto teve uma pausa devido à dificuldade de encontrar os 

materiais adequados para utilizar na pintura das telas na cidade. No ano de 2019, projeto está 

em andamento, vieram novas ideias no pressuposto, que arte e a criatividade caminham juntas, 

decidimos conciliar o divertido que é a criação com o inovador.

Considerações Finais

Em virtude do que foi mencionado no decorrer do texto, é observado quão prazerosa 

é a conclusão de todas as atividades, foi possível identificar que o desempenho e a imersão 

dos estudantes nas atividades tiveram maior qualidade. Desde 2015, os 90 estudantes que 

fizeram parte da realização do Projeto, puderam participar das diversas atividades 

desenvolvidas.

As adaptações que ocorrem todos os anos desde o início do projeto contribuem para 

que todos queiram participar, fazendo com que as informações e os conteúdos que lhes foram 

ofertados tenham uma aprendizagem significativa utilizando de criatividade, oralidade, 

organização, mudança ou não da postura com a diversidade de criação de seu semelhante, 

construção de valores estéticos e éticos e

ainda os compromissos com os horários, atenção e observação com cada atividade 

que lhes foi destinada. E no último momento com a observação para saber se ficaram 

satisfeitos com suas escolhas e se escolheriam outras produções artísticas.

Referências

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. MEC, Brasília, DF, 1996. Disponível em: Portal. Mec.gov.br/seesp/. 
arquivos. Acesso em 06 out. 2019

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Fundamentos 
pedagógicos e estrutura geral da BNCC. MEC, Brasília, DF, 2017. Disponível em: 
http://www.alex.pro.br/BNCC%20Arte.pdf. Acesso em 04 out. 2019.

PAULA, Carlos Alberto de; et al. Ensino de arte. Curitiba: SEED-PR, 2006.



146 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

GOOGLE NA SALA DE AULA COMO FERRAMENTA DE APOIO AS 
ETAPAS INTERMEDIARIAS DA UNEMAT: Experiência dos discentes do 
curso de Licenciatura em Pedagogia do Núcleo Pedagógico de Confresa- MT

Rosinei da Silva Cardoso Benjamin; Elione Barros dos Santos; Camila 
Lorrayne Soares Santos; Adriana da Silva Feitosa.

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Este trabalho tem como objetivo descrever a experiência dos discentes do curso 
de Licenciatura em Pedagogia da UNEMAT - Núcleo Pedagógico de Confresa, ao fazerem 
uso da plataforma Google Sala de Aula para cursarem na condição de aluno virtual a 
disciplina Pesquisa Educacional III, ofertada na etapa intermediárias 2019/1. O Google 
Sala de Aula é um AVA muito utilizado no meio educacional brasileiro. Trata-se de uma 
plataforma gratuita que permite aos grupos/turmas criadas, compartilharem informações e 
arquivos online. Utilizando a plataforma o educador pode dinamizar o processo de ensino 
e aprendizagem criando turmas com finalidades específicas seja para o desenvolvimento 
de projetos; completar carga horária de matérias presenciais; ministrar cursos ou disciplinas 
na íntegra; dentre outras aplicabilidades. Além da realização das atividades 
disponibilizadas na plataforma os educandos também estão tendo encontros presenciais. A 
primeira reunião do grupo dos discentes residentes em Confresa-MT, foi realizada na 
UNEMAT núcleo pedagógico de Confresa com o objetivo instruir os alunos quanto ao 
manuseio do aplicativo Google Sala de Aula, bem como ajuda-los a colocarem em dias as 
atividades pendentes na plataforma, além de atender aos requisitos da EAD, que considera 
imprescindível os encontros presenciais. Apesar dos transtornos ocorridos devido a 
indisponibilidade da internet e também da dificuldade de alguns acadêmicos em manusear 
as novas tecnologias, considera-se, que as atividades realizadas via plataforma tem atingido 
os objetivos propostos uma vez que vem proporcionando a interação entre os alunos e 
professores, de modo que ocorre uma flexibilização do tempo de estudo dos educandos, 
além disso, o encontro presencial contribuiu para aprenderem a manusear o aplicativo e 
concluírem todas as atividades pendentes na plataforma. O que os possibilitou o alcance 
de uma aprendizagem bastante significativa que tem contribuído para o desenvolvimento 
dos trabalhos requeridos no decorrer de toda a etapa.

Palavras-Chave: Ensino a distância; etapa intermediária; Google sala de aula.

Introdução

As novas tecnologias estão adentrando as instituições de ensino e provocando 

impactos positivos na produção de conhecimento. As evoluções tecnológicas vêm 

possibilitado a criação de ferramentas que estão tornando as atividades educativas cada vez 

mais eficientes, contribuindo portanto, com o processo de ensino e aprendizagem.

É neste cenário que a EAD - Educação a Distância está se estabelecendo. Silva e 

Macedo (2016), consideram que essa modalidade de ensino no desenvolvimento de suas 

funções, capacita os sujeitos tornando-os: questionadores, conscientes, livres, inseridos na 

sociedade e inteirados com os avanços tecnológicos e social.
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As novas tecnologias estão adentrando as instituições de ensino e provocando 

impactos positivos na produção de conhecimento. As evoluções tecnológicas vêm 

possibilitado a criação de ferramentas que estão tornando as atividades educativas cada vez 

mais eficientes, contribuindo portanto, com o processo de ensino e aprendizagem.

É neste cenário que a EAD - Educação a Distância está se estabelecendo. Silva e 

Macedo (2016), consideram que essa modalidade de ensino no desenvolvimento de suas 

funções, capacita os sujeitos tornando-os: questionadores, conscientes, livres, inseridos na 

sociedade e inteirados com os avanços tecnológicos e social.

Com o mesmo proposito a UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso, tem 

incentivado seus professores e educandos a usufruírem dos aparatos tecnológicos disponíveis, 

seja no chão da escola ou fora deste, sobretudo as ferramentas de livre acesso.

A FAMMA - Faculdade Multidisciplinar do Médio Araguaia, no programa de 

Licenciatura Plenas Parceladas da UNEMAT, em seu calendário específico tem aulas em duas 

etapas, sendo: Etapa Letiva Intensiva, que ocorre em período integral nos meses de janeiro, 

fevereiro e julho. Já nos demais meses do ano são realizadas a denominada etapa intermediaria 

esta, além de complementar a carga horária dos cursos ofertados e evitar sobrecargas nas 

Etapas Letivas Intensivas, também busca manter os alunos em constante atividades para que 

os mesmos não percam o foco dos estudos.

Embora se tratando de cursos presenciais a instituição tem amparo legal para ofertar 

uma porcentagem das horas aulas em modalidade a distância. Direito disposto no Art. 2º da 

portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018.

Art. 2º As IES que possuam pelo menos 1 (um) curso de graduação reconhecido 

poderão introduzir a oferta de disciplinas na modalidade a distância na organização 

pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais regularmente autorizados, até 

o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso (BRASIL, 2018).

Fazendo uso deste direito, a UNEMAT vem realizando as etapas intermediarias em 

modalidade online, utilizando a plataforma Google Classroom (no Brasil Google Sala de Aula) 

como ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem.

O Google Sala de Aula é uma plataforma educacional web de incentivo à 

colaboração – professor/aluno, aluno/aluno -, cuja distribuição é gratuita para escolas e 

instituições de ensino que usam o Google Apps for Education. Seu objetivo é oferecer um 

espaço digital de apoio às práticas pedagógicas desenvolvidas diariamente entre 

professores e alunos - dentro e fora das salas de aula -, além de estimular um aprendizado 

divertido e colaborativo com o uso dos recursos digitais (CARNEIRO; LOPES; NETO, 

2018).

Esta plataforma possibilita ao professor aplicar conteúdo, produzir, dispor e avaliar 

trabalhos escolares de forma simples, e ainda desenvolver qualidades que promovam a inter-

relação e cooperação entre os atores envolvidos no processo de aprendizagem (SILVA; 

NETTO, 2018).

Por meio da modalidade de ensino a distância o Núcleo Pedagógico de Confresa-MT, 

está ofertando e reofertando diversas disciplinas a exemplo: PTL- Produção de Texto e 

Leitura, OMP- Orientação de Metodologia de Pesquisa, Estagio Supervisionado, Pesquisa 
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Educacional III, dentre outras.

Neste sentido, este trabalho objetiva descrever a experiência dos discentes do curso 

de Licenciatura em Pedagogia da UNEMAT - Núcleo Pedagógico de Confresa, ao fazerem 

uso da plataforma Google Sala de Aula para cursarem na condição de aluno virtual a disciplina 

Pesquisa Educacional III, ofertada na etapa intermediarias 2019/1.

Contextualização das ações

A disciplina Pesquisa Educacional III, para os alunos do curso de Licenciatura em 

Pedagogia do Núcleo Pedagógico de Confresa-MT, está sendo ministrada na etapa 

intermediária 2019/1, em modalidade online, utilizando o aplicativo Google sala de aula como 

instrumento de apoio a construção de conhecimentos.

Além da realização das atividades disponibilizadas na plataforma os educandos 

também estão tendo encontros presenciais. Para tanto, a turma foi dividida em grupos de 

acordo com seus municípios de residência, a fim de realizarem algumas atividades e trocarem 

experiências e conhecimentos.

Nos municípios em que residem apenas um estudante, estes foram denominados 

de “avulsos”, e o educando tem liberdade para fazer o seu calendário de estudo. Por 

estarem “isolados” dos demais estudantes, os alunos “avulsos” estão tendo uma dinâmica 

diferenciada da estabelecida para os grupos. Como é o caso da Adriana da Silva Feitosa, 

única discente que reside em Luciara-MT. Essa, estabeleceu seu calendário de estudos de 

segunda a sexta feira nos períodos de 08:00 às 09:00 horas da manhã e as vezes 

complementa no turno da tarde. Nestes horários, a educanda acessa seu e-mail e 

plataforma para averiguar se contem atividades a serem realizadas. Se constatado, a aluna 

faz download dos textos para posterior leitura e realização dos trabalhos solicitados.

A primeira reunião do grupo dos discentes residentes em Confresa-MT, foi realizada 

na UNEMAT núcleo pedagógico de Confresa. O encontro objetivou instruir os alunos quanto 

ao manuseio do aplicativo Google Sala de Aula, bem como ajuda-los a colocarem em dias as 

atividades pendentes na plataforma, além de atender aos requisitos da EAD, que considera 

imprescindível os encontros presenciais.

Fundamentação teórica

O surgimento e evolução das tecnologias permitiu a criação e disponibilização de 

diversos mecanismos de comunicação para atender as demandas das sociedades, dos quais as 

instituições que trabalham com a EAD - educação a distância, tem utilizado para o 
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faz download dos textos para posterior leitura e realização dos trabalhos solicitados.

A primeira reunião do grupo dos discentes residentes em Confresa-MT, foi realizada 

na UNEMAT núcleo pedagógico de Confresa. O encontro objetivou instruir os alunos quanto 

ao manuseio do aplicativo Google Sala de Aula, bem como ajuda-los a colocarem em dias as 

atividades pendentes na plataforma, além de atender aos requisitos da EAD, que considera 

imprescindível os encontros presenciais.

Fundamentação teórica

O surgimento e evolução das tecnologias permitiu a criação e disponibilização de 

diversos mecanismos de comunicação para atender as demandas das sociedades, dos quais as 

instituições que trabalham com a EAD - educação a distância, tem utilizado para o 

aprimoramento e qualificação dos serviços por estas prestados.

A EAD definida pelo MEC – Ministério de Educação e Cultura, por meio do artigo 

primeiro do Decreto nº. 2494/98, como:

Uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de 

recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação (BRASIL, 1998).

Nos cursos de EAD a comunicação é mediada por instrumentos tecnológicos 

específicos, e os AVA’s – Ambientes Virtuais de Aprendizagem, é uma das ferramentas 

usadas no apoio a esse sistema de ensino. Segundo Sales e Melo os AVA’s são:

Ambientes virtuais de aprendizagem são plataformas digitais que 
disponibilizam acesso a uma variedade de ferramentas virtuais para 
aprendizagem utilizando vários tipos de mídias (filmes, textos, vídeo 
aulas, simuladores virtuais, animações, bibliotecas virtuais, buscadores, 
entre outras). Os ambientes virtuais de aprendizagem possuem vários 
elementos em sua construção, sejam eles tecnológicos (software, interface 
digital, hardware), e elementos humanos (professores, alunos e tutores) 
como também as relações entre eles (SALES; MELLO, 2017. P. 2-3).

Um dos AVA’s muito utilizado no meio educacional brasileiro é o Google Sala de 

Aula. Que segundo Silva (2018), é uma plataforma educacional desenvolvida em 2014, pela 

multinacional Google.

De acordo com Scarinci e Junior (2018), o Google Sala de Aula é uma plataforma 

gratuita que permite aos grupos/turmas criadas, compartilharem informações e arquivos online 

por meio do Gmail, Google Drive, Documentos Google; e outros recursos integrados do 

Google. Os autores ainda ressaltam que este AVA pode ser acessado pelos usuários por meio 

de computadores e aplicativos nos Smartphones.

Utilizando o AVA Google Classroom o educador pode dinamizar o processo de 

ensino e aprendizagem criando turmas com finalidades específicas seja para: o 

desenvolvimento de projetos; completar carga horaria de matérias presenciais; ministrar 

cursos ou disciplinas na integra, dentre outras aplicabilidades.

Este ambiente virtual permite ao professor acompanhar os estudantes no 

desenvolvimento dos trabalhos solicitados, atribuindo comentários e pontuações nas 

produções realizadas. As notas podem ser visualizadas pelos usuários, e o professor pode fazer 

seu controle baixando as em tabelas. A plataforma também possibilita ao docente excluir e 

reaver as atividades concluídas em qualquer

tempo por meio do ícone de controle de fluxo (SCHIEHL; GASPARINI, 2016).



150 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

Por tornar a metodologia de ensino frequente e rápida, Silva e Netto (2018) 

consideram o prolongamento do espaço-tempo uma das maiores vantagens do Google 

Classroom. De acordo com os mesmos autores, o processo de construção de conhecimento 

perpassa o contexto de sala de aula e desenvolve uma relação de respeito e confiança quando 

educador e educando tem a possibilidade de inter- relacionar-se a qualquer momento de onde 

estiverem. No entanto, Silva (2018) ressalta que isto só será possível se estiverem conectados 

à internet.

Apesar da liberdade e a flexibilidade que a educação a distância proporciona, o aluno 

precisa dispor de: automotivação, autodisciplina, demonstrar responsabilidade e compromisso 

com as atividades, utilizar os materiais disponibilizados nas plataformas e cumprir as cargas 

horárias das disciplinas ofertadas (PALLOF; PRATT, 2004).

O acesso dos alunos à plataforma Google Sala de Aula, se dá por meio do código da 

turma ou convite, ambos fornecidos pelo professor (SILVA; NETTO, 2018). O convite é 

enviado por e-mail e ao recebe-lo o educando deverá clicar em participar. Logo disfrutará do 

AVA como aluno virtual.

Afinal quem são estes alunos atualmente conhecidos como alunos online ou 

virtuais? De acordo com Gilbert (2001, p. 74, citado por PALLOF; PRATT, 2004), 

o perfil dos estudantes dos cursos online é caracterizado por adultos de ambos 
os sexos, com idade acima de 25 anos, que precisam trabalhar e ao mesmo 
tempo atender a família. São acadêmicos do ensino superior engajados na 
sociedade e preocupados com as lutas sociais.

Porém, essa caracterização vem mudando, é o que demonstram os dados obtidos a 

partir de 2002, pela National Center for Education Statistics, que traça um novo perfil para os 

estudantes online. São adultos de todas as idades, sexos, raças, vindos de instituições 

tradicionais ou não e com residência próximo ou longe dos campus universitarios (PALLOF; 

PRATT, 2004).

Avaliação dos resultados

No geral o uso do Google Sala de Aula tem sido bastante proveitoso, assim como foi 

o encontro presencial, momento em que os discentes sanaram suas dúvidas quanto ao acesso 

e uso da plataforma e concluíram todas as atividades que estavam pendentes como: responder 

questionários, fazer comentários sobre artigos disponibilizados, produzir textos, anexar 

documentos, fotos, dentre outros.

Por meio de uma postagem na plataforma (Figura-1), percebe-se entre os estudantes 
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uma grande interação e socialização das informações e conhecimentos adquirido.

Figura 1: Comentário de um acadêmico no mural o Google Sala de Aula.

Fonte: Plataforma de acesso dos alunos (2019).

A falta de afinidade com as novas tecnologias foi um dos obstáculos encontrados por 

alguns alunos porém, o desejo de aprender tem os ajudado a superar tais dificuldades (Figura-

2).

Figura 2: Postagem de uma aluna no mural o Google Sala de Aula.

Fonte: Plataforma de acesso dos alunos (2019).

Outro problema identificado foi a indisponibilidade da internet via wi-fi. O que 

prejudicou a dinâmica da aula uma vez que, todas as atividades planejadas necessitavam dessa 

tecnologia. Contratempo que impossibilitou os alunos de usarem seus notebooks, ocasionando 

um certo desconforto pois, os mesmos tiveram que se deslocar da sala de aula para a secretaria 

da universidade (único local com internet disponível) para a realização das atividades nos 

computadores da instituição, além de ter que fazer uso de material impresso.

A falta de internet foi um problema apontado por Souza (2016), ao investigar o uso 

da Plataforma Google Classroom como ferramenta de apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem: Relato de aplicação no ensino médio. Dentre outros transtornos o autor 

detectou que lentidão da velocidade de navegação da internet é um dos fatores que limita o 

uso da plataforma pelos alunos.

A indisponibilidade da internet também tem sido um entrave para os alunos que 

residem fora do município de Confresa, fato apresentado por uma aluna por meio de uma 
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postagem no mural do AVA (Figura-3).

Figura 3: Comentário de um acadêmico no mural o Google Sala de Aula

Fonte: Plataforma de acesso dos alunos (2019).

Diante dos impasses apontados, foi sugerido por meio do relatório solicitado pela 

professora da disciplina, que nos próximos encontros seja verificado com a direção da 

universidade a possibilidade de dispor internet via wi-fi para os alunos.

Uma outra proposta é aumentar o prazo de entrega das atividades, para atender os 

acadêmicos que têm acesso limitado a esta tecnologia.

Apesar dos percalços avalia-se, que a etapa tem sido proveitosa para os discentes que 

se reúnem em grupos bem como, para aqueles que estão realizando as atividades “avulso”, a 

exemplo da aluna Adriana Feitosa, que está superando as dificuldades e já consegue manuseia 

a plataforma.

Considerações Finais

A etapa intermediaria 2019/1 da UNEMAT tem sido relevante para formação 

acadêmica dos estudantes. Visto que, as atividades realizadas no AVA Google Sala de Aula, 

vêm cooperando para a superação dos problemas e aprimoramento do conhecimento. 

Sobretudo, o uso das novas tecnologias e a convivência em grupo.

Apesar dos transtornos ocorridos devido a indisponibilidade da internet e também da 

dificuldade de alguns acadêmicos em manusear as novas tecnologias, considera-se, que as 

atividades realizadas via plataforma tem atingido os objetivos propostos visto que vem 

proporcionado a interação entre os alunos e professores, de modo que ocorre uma 

flexibilização do tempo de estudo dos educandos, além disso, o encontro presencial contribuiu 

para aprenderem a manusear o aplicativo e concluírem todas as atividades pendentes na 
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Diante dos impasses apontados, foi sugerido por meio do relatório solicitado pela 

professora da disciplina, que nos próximos encontros seja verificado com a direção da 

universidade a possibilidade de dispor internet via wi-fi para os alunos.

Uma outra proposta é aumentar o prazo de entrega das atividades, para atender os 

acadêmicos que têm acesso limitado a esta tecnologia.

Apesar dos percalços avalia-se, que a etapa tem sido proveitosa para os discentes que 

se reúnem em grupos bem como, para aqueles que estão realizando as atividades “avulso”, a 

exemplo da aluna Adriana Feitosa, que está superando as dificuldades e já consegue manuseia 

a plataforma.

Considerações Finais

A etapa intermediaria 2019/1 da UNEMAT tem sido relevante para formação 

acadêmica dos estudantes. Visto que, as atividades realizadas no AVA Google Sala de Aula, 

vêm cooperando para a superação dos problemas e aprimoramento do conhecimento. 

Sobretudo, o uso das novas tecnologias e a convivência em grupo.

Apesar dos transtornos ocorridos devido a indisponibilidade da internet e também da 

dificuldade de alguns acadêmicos em manusear as novas tecnologias, considera-se, que as 

atividades realizadas via plataforma tem atingido os objetivos propostos visto que vem 

proporcionado a interação entre os alunos e professores, de modo que ocorre uma 

flexibilização do tempo de estudo dos educandos, além disso, o encontro presencial contribuiu 

para aprenderem a manusear o aplicativo e concluírem todas as atividades pendentes na 

plataforma.

Os alunos tiveram momentos únicos, de interação entre a turma e diálogo amistoso 

entre docente e discente, o que os possibilitou o alcance de uma aprendizagem bastante 

significativa que tem contribuído para o desenvolvimento dos trabalhos requeridos no decorrer 

de toda a etapa.
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INFLUÊNCIA DA FEIRA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL VIDA 
E ESPERANÇA NO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 

CONFRESA MT
Andréa de Jesus Ramos; Edison da Silva Guimarães.

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: A Feira de Ciências da Escola Municipal Vida e Esperança (EMVE) de 
Confresa/MT, aconteceu dia 20 de setembro de 2019, com apresentação de diversos 
trabalhos de pesquisas científicas, mais especificamente com temas sobre a biodiversidade. 
Sabe se que eventos científicos auxiliam no desenvolvimento do eu investigador, o que 
contribui significativamente para a construção do conhecimento. . Assim este trabalho teve 
como objetivo analisar se a feira de ciências influenciou o eu pesquisador dos alunos do 6° 
ano da EMVE e do 6° ano da Escola Estadual PLENA, que assistiram as apresentações 
científicas e culturais, ambas escolas de Confresa. Neste contexto, o estudo buscou 
compreender a influência que tal evento exerce sobre a vida estudantil do aluno. Para a 
obtenção das informações foram utilizadas diversas técnicas de pesquisa, como, estudo de 
caso, onde a observação sistemática “in loco” foi bastante frequente, questionário fechado 
e aberto além de pesquisa bibliográfica. A pesquisa aconteceu na segunda quinzena de 
setembro do ano 2019, onde observou se que a influência acontece de fato e de forma 
significativa, como mostra os resultados.

Palavras-Chave: Feira de ciência; Influência; Eu pesquisador.

Introdução 

No contexto geral, a pesquisa científica no Brasil ainda é pouco explorada, já que em 

vista à outros países, pouco se investe nesse cenário. De acordo com informações de Caleiro 

(2014) “Israel investe 4,2% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, a Finlândia investe 

3,6% do seu PIB, o Brasil investe 1,3% do seu PIB”. Muito há que avançar, o Brasil é detentor 

de uma das maiores riquezas naturais do mundo, sendo oportunidade ímpar de infinitas 

pesquisas.

Acredita-se que com pesquisas e exposições de trabalhos, o aluno venha construir um 

ensino significativo e de qualidade, pois ele mesmo estará sendo autor do seu conhecimento, 

através da pesquisa, descobrirá maneiras de retratar os problemas da sociedade e buscará 

possíveis soluções para os mesmos. Como reforça as palavras do saudoso Paulo Freire (1996, 

p.21) “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mais criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção” ou ainda de Motta (2011) “Por meio da pesquisa o 

aluno tem possibilidade de descobrir um mundo diferente, coisas novas, curiosidades e o 

despertar para a leitura”.

As ideias do autor Motta, 2011 acerca da pesquisa são coerentes e bastantes visíveis, 

quando é criada uma certa situação que remete desafio, algo novo, que seja bastante 



156 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

interessante ao ponto de vista do educando, neste ato acaba sendo proporcionado uma 

aprendizagem significativa e duradoura dentro da dimensão educativa.

Os objetivos da Feira de Ciência da EMVE para o terceiro ciclo foram, estimular à 

realização de experiências científicas e inovações expe- rimentais de estudantes com 

orientação de professores; elaborar, individualmente, em dupla ou grupo trabalho de pesquisa 

científica, relatos escritos e outras formas de registros acerca do tema em estudo, considerando 

informações obtidas por meio de observação, experimentação ou outras fontes; promover o 

processo de iniciação científica na Educação Básica tendo a pesquisa como elemento 

norteador da relação de aprendizagem.

Desenvolvimento 

A inquietação da pesquisa, surgiu pelo fato de ver no dia a dia do trabalho docente 

um crescente desinteresse nos alunos do ensino fundamental. Partindo deste contexto foi 

aplicado questionários e realizado a observação “in loco” no dia do evento e nas duas semanas 

seguintes.

Foram aplicadas 4 questões, há 97 alunos, sendo 3 fechadas e uma aberta. No 

questionário a primeira pergunta questionava se já haviam exposto trabalho em uma feira de 

ciências, onde 52% responderam que sim e 48% responderam que não. Na segunda pergunta 

questionava se já participaram, se após essa participação continuaram tendo gosto pela 

pesquisa, assim 66 % responderam que sim e 34% responderam que não. Na terceira e última 

questão fechada, questionava se consideravam a feira de ciências importante incentivo para 

seu ensino aprendizagem, nesta 89% responderam que sim, contribui de maneira significante 

e 11% responderam que não percebem nenhuma influência.

Na quarta questão que foi aberta, pedia o relato das experiências vivenciadas no dia 

da feira de ciências, onde a maioria dos textos relataram “surpresa na qualidade das 

explicações”, “arrependimento por não ter participado”, “felicidade com o resultado 

alcançado” e com esses dados mas a observação sistêmica pode se perceber que o resultado 

foi satisfatório.

Os alunos participantes em sua maioria, demonstrou interesse em dar continuidade as 

pesquisas realizadas, bem como, vontade em apresentar os trabalhos em outros locais, 

melhorando a aparência do conteúdo demonstrativo, já que na feira escolar, os mesmos 

utilizaram materiais disponíveis na própria instituição escolar, bem simples, mas rico em 

informações e dados científicos, além do contato com público da feira, favorecer o 
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interessante ao ponto de vista do educando, neste ato acaba sendo proporcionado uma 

aprendizagem significativa e duradoura dentro da dimensão educativa.

Os objetivos da Feira de Ciência da EMVE para o terceiro ciclo foram, estimular à 

realização de experiências científicas e inovações expe- rimentais de estudantes com 

orientação de professores; elaborar, individualmente, em dupla ou grupo trabalho de pesquisa 

científica, relatos escritos e outras formas de registros acerca do tema em estudo, considerando 

informações obtidas por meio de observação, experimentação ou outras fontes; promover o 

processo de iniciação científica na Educação Básica tendo a pesquisa como elemento 

norteador da relação de aprendizagem.

Desenvolvimento 

A inquietação da pesquisa, surgiu pelo fato de ver no dia a dia do trabalho docente 

um crescente desinteresse nos alunos do ensino fundamental. Partindo deste contexto foi 

aplicado questionários e realizado a observação “in loco” no dia do evento e nas duas semanas 

seguintes.

Foram aplicadas 4 questões, há 97 alunos, sendo 3 fechadas e uma aberta. No 

questionário a primeira pergunta questionava se já haviam exposto trabalho em uma feira de 

ciências, onde 52% responderam que sim e 48% responderam que não. Na segunda pergunta 

questionava se já participaram, se após essa participação continuaram tendo gosto pela 

pesquisa, assim 66 % responderam que sim e 34% responderam que não. Na terceira e última 

questão fechada, questionava se consideravam a feira de ciências importante incentivo para 

seu ensino aprendizagem, nesta 89% responderam que sim, contribui de maneira significante 

e 11% responderam que não percebem nenhuma influência.

Na quarta questão que foi aberta, pedia o relato das experiências vivenciadas no dia 

da feira de ciências, onde a maioria dos textos relataram “surpresa na qualidade das 

explicações”, “arrependimento por não ter participado”, “felicidade com o resultado 

alcançado” e com esses dados mas a observação sistêmica pode se perceber que o resultado 

foi satisfatório.

Os alunos participantes em sua maioria, demonstrou interesse em dar continuidade as 

pesquisas realizadas, bem como, vontade em apresentar os trabalhos em outros locais, 

melhorando a aparência do conteúdo demonstrativo, já que na feira escolar, os mesmos 

utilizaram materiais disponíveis na própria instituição escolar, bem simples, mas rico em 

informações e dados científicos, além do contato com público da feira, favorecer o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, que participa ativamente do processo construtivo da 

aprendizagem.

Desta feira foram selecionados três trabalhos para representar a escola, na feira de 

ciências municipal, observa-se que esse fato veio a influenciar os alunos, pois muitos 

comentaram que no próximo evento não irão perder a oportunidade de concorrer e poder 

representar sua escola numa etapa municipal ou até mesmo seu município em um etapa 

estadual.

Considerações Finais

Por meio das observações “in loco” diagnostica-se que eventos como a Feira de 

ciências de fato desperta o interesse dos alunos confresenses e acaba influenciando o eu 

pesquisador. Mas também verifica-se a necessidade de maior apoio da instituição escolar e 

dos professores das demais áreas do conhecimento, no desenvolvimento do projeto, 

oportunizando novas pesquisas na área.

O incentivo a pesquisa com assistência do professor aos alunos, pode ser a saída para 

diminuir a porcentagem dos não participantes, amenizando assim a grande falta de interesse 

observada em sala de aula.

Dada a importância da pesquisa na construção do saber, sugere-se ainda uma mesa 

redonda entre instituição de ensino e órgão provedor para possíveis ampliações de políticas 

educacionais na área mencionada, visando assim oportunizar momentos onde o aluno construa 

de maneira significativa seu próprio conhecimento.
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LETRAMENTO NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO

Maria Aparecida da Silva; Sandra Macedo de Morais Souza.

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Relato de experiência sobre um trabalho desenvolvido em uma sala de 
Atendimento Educacional Especializado – AEE, da Escola Estadual Teotônio Carlos da 
Cunha Neto, situada no município de Confresa – MT. O projeto de Ensino usando o 
Letramento na Perspectiva da Inclusão teve como objetivo geral a alfabetização e inclusão 
sociocultural, melhoria da qualidade de vida dos estudantes com deficiência, pois se 
percebe que o ensino sem a vivencia e experiência do dia a dia se torna sem importância 
para estudantes com deficiência, principalmente se for deficiência intelectual ou múltiplo, 
devido ao deficiente físico depender apenas da locomoção, surdo da LIBRAS e o cego do 
BRAILLE para ser alfabetizado. Foram realizado atividades de leitura e cálculos simples 
com prática e letramento envolvendo seis estudantes que apresentam deficiência 
intelectual, matriculados no Ensino Fundamental, dos 2ºano, 4ºano, 5ºano, 6ºano, 7ºano e 
9ºano, atendidos na Sala de Recurso Multifuncional. O trabalho teve como metodologia, 
leituras e escrita, cálculos simples, utilizando rótulos, revistas com figuras e valores de 
móveis, produtos de beleza e moda, jogos pedagógico com figuras escritas, caça palavras, 
quebra cabeça com rótulos, compra no mercadinho, usando cédulas de brincadeira para 
simulação compra, soma e volta de troco, atividades no notebook com jogos de 
alfabetização, cartaz com rótulos e escrita. Teve duração de um bimestre, quatro horas 
semanais, divididos em duas vezes por semana, tendo continuidade e replanejamento após 
avaliação. Os estudantes demonstraram mais interesses na leitura e escrita com o gênero 
textual rótulos, jogos pedagógicos, revistas e o cartaz, devido fazer mais sentido e 
significados e fazendo parte de seu cotidiano, ajudando-os em seu processo de 
alfabetização, pois, propiciou a relação entre a escrita e oralidade, permitindo o avanço nas 
habilidades de leitura, escrita e cálculos. O trabalho desenvolvido foi de grande relevância, 
com ações de alfabetização num contexto de letramento, principalmente com estudantes 
deficientes intelectuais, pois possibilitou o contato com a leitura em que os mesmos 
perceberam a função social da leitura e da escrita, nas diversas práticas, demonstraram mais 
interesses na leitura e compreensão dos rótulos e imagens oferecidas, conseguiram 
identificar os rótulos de sabonetes, bolachas, creme dental e outros que fazem partes da 
vivencias dos estudantes, também conseguiram identificar números, letras e silabas nos 
nomes dos rótulos e embalagens.

Palavras-Chave: Atendimento Educacional Especializado, Letramento, Inclusão.

Introdução

Letramento é palavra de conceito recente, introduzido na linguagem e das ciências 

linguísticas há pouco mais de duas décadas, seu surgimento se deu em decorrência da 

necessidade de nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e escrita, que

buscassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico.

Nesta perspectiva de alfabetização e letramento se nota que a criança tem início de 

conhecimento da escrita em seu cotidiano com rótulos, placas, propagandas em muro, 
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embalagens, anúncios em TV, dentre outros, perdurando toda sua existência. Possibilitando 

maior participação nas práticas sociais que envolvem o ato de leitura e escrita como: 

correspondências, textos literários, poemas, músicas, textos informativos, revistas, jornais, 

internet e redes sociais. 

Percebemos então que os termos letramento e alfabetização estão relacionados ao 

exercício efetivo e competente do uso da leitura e da escrita nas situações em que a pessoa 

precisa ler e escrever. O Plano de Ensino na Perspectiva do Letramento e Inclusão no AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) teve como objetivo geral a alfabetização e inclusão 

sociocultural, melhoria da qualidade de vida dos estudantes com deficiência, pois se percebe 

que o ensino sem a vivencia e experiência do dia a dia se torna sem importância para estudantes 

com deficiência, principalmente se for deficiência intelectual ou múltiplo, devido ao deficiente 

físico depender apenas da locomoção, surdo da LIBRAS e cego do BRAILLE para ser 

alfabetizado.

Realizou-se as atividades de leitura e cálculos simples com prática de letramento 

envolvendo seis estudantes que apresentam deficiência intelectual, matriculados no Ensino 

Fundamental, dos 2ºano, 4ºano, 5ºano, 6ºano, 7ºano e 9 ºano, atendidos na Sala de Recurso 

Multifuncional da Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto, situada no município de 

Confresa - MT.

O trabalho teve como metodologia o gênero textual rótulos para ajudar os estudantes 

em seu processo de alfabetização e jogos pedagógicos, explorando o lúdico em favor da 

aprendizagem. Foram realizado atividades de leitura e cálculos simples com prática e 

letramento envolvendo seis estudantes que apresentam deficiência intelectual, matriculados 

no Ensino Fundamental, dos 2ºano, 4ºano, 5ºano, 6ºano, 7ºano e 9ºano, atendidos na Sala de 

Recurso Multifuncional. A avaliação foi positiva, pois ouve um maior interesse e 

envolvimento por parte dos estudantes. Apesar do atraso na aprendizagem todos os alunos 

conseguiram identificar oralmente os produtos, reconhecer algumas letras, sílabas simples e 

números.

Desenvolvimento

O trabalho teve como metodologia, leituras e escrita, cálculos simples, utilizando 

rótulos, revistas com figuras e valores de móveis, produtos de beleza e moda, jogos pedagógico 

com figuras escritas, caça palavras, quebra cabeça com rótulos, compra no mercadinho, 

atividades no notebook com jogos de alfabetização, cartaz com rótulos e escrita. Teve duração 

de um bimestre, quatro horas semanais, divididos em duas vezes por semana, tendo 



161III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

embalagens, anúncios em TV, dentre outros, perdurando toda sua existência. Possibilitando 

maior participação nas práticas sociais que envolvem o ato de leitura e escrita como: 

correspondências, textos literários, poemas, músicas, textos informativos, revistas, jornais, 

internet e redes sociais. 

Percebemos então que os termos letramento e alfabetização estão relacionados ao 

exercício efetivo e competente do uso da leitura e da escrita nas situações em que a pessoa 

precisa ler e escrever. O Plano de Ensino na Perspectiva do Letramento e Inclusão no AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) teve como objetivo geral a alfabetização e inclusão 

sociocultural, melhoria da qualidade de vida dos estudantes com deficiência, pois se percebe 

que o ensino sem a vivencia e experiência do dia a dia se torna sem importância para estudantes 

com deficiência, principalmente se for deficiência intelectual ou múltiplo, devido ao deficiente 

físico depender apenas da locomoção, surdo da LIBRAS e cego do BRAILLE para ser 

alfabetizado.

Realizou-se as atividades de leitura e cálculos simples com prática de letramento 

envolvendo seis estudantes que apresentam deficiência intelectual, matriculados no Ensino 

Fundamental, dos 2ºano, 4ºano, 5ºano, 6ºano, 7ºano e 9 ºano, atendidos na Sala de Recurso 

Multifuncional da Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto, situada no município de 

Confresa - MT.

O trabalho teve como metodologia o gênero textual rótulos para ajudar os estudantes 

em seu processo de alfabetização e jogos pedagógicos, explorando o lúdico em favor da 

aprendizagem. Foram realizado atividades de leitura e cálculos simples com prática e 

letramento envolvendo seis estudantes que apresentam deficiência intelectual, matriculados 

no Ensino Fundamental, dos 2ºano, 4ºano, 5ºano, 6ºano, 7ºano e 9ºano, atendidos na Sala de 

Recurso Multifuncional. A avaliação foi positiva, pois ouve um maior interesse e 

envolvimento por parte dos estudantes. Apesar do atraso na aprendizagem todos os alunos 

conseguiram identificar oralmente os produtos, reconhecer algumas letras, sílabas simples e 

números.

Desenvolvimento

O trabalho teve como metodologia, leituras e escrita, cálculos simples, utilizando 

rótulos, revistas com figuras e valores de móveis, produtos de beleza e moda, jogos pedagógico 

com figuras escritas, caça palavras, quebra cabeça com rótulos, compra no mercadinho, 

atividades no notebook com jogos de alfabetização, cartaz com rótulos e escrita. Teve duração 

de um bimestre, quatro horas semanais, divididos em duas vezes por semana, tendo 

continuidade e replanejamento após avaliação. 

Foi organizado um mercadinho com rótulos embalagens e caixas de produtos 

utilizados em casa, trazidos pelos estudantes, com o intuito de realizar leituras e discussões 

com referencia ao letramento no dia a dia dos estudantes, atividades pedagógicas significativas 

e práticas envolvendo todos os estudantes com deficiência intelectual. Utilizamos rótulos, 

recortes de cédulas de dinheiro, revista com figuras escritas e valores de móveis, jogos de 

dominó, encaixe e quebra cabeça, confecção de um cartaz com rótulos, destacando as sílabas 

simples e complexas,

Foi realizada as atividades em duplas para desenvolver a noção de regras e 

socialização, exploração das cédulas para os estudantes fazerem as compras e voltar troco. 

Cada dupla ficou com um desafio: contar o dinheiro recebido e anotar os preços, para depois 

comprar os objetos no mercado e observar quanto sobrou de trocou.

Sabemos que a aquisição da leitura e escrita no decorrer do processo de aprendizagem 

é fundamental e de suma importância no sucesso acadêmico e de inclusão do estudante com 

deficiência ou não. Percebemos que a maioria dos estudantes, principalmente os que 

apresentam deficiência intelectual atendidos na Sala de Recurso Multifuncional apresentam 

dificuldades no processo de construção da leitura, escrita, compreensão em sua vida diária e 

nas salas de aula comum para ser alfabetizado, sendo necessário um planejamento com 

práticas significativas e inclusivas.

A avaliação foi positiva, pois ouve um maior interesse e envolvimento por parte dos 

estudantes, divertiram-se muito com as cédulas de brinquedos, pois se sentiram felizes em 

fazer as compras e perceberem que poderiam realizar leitura, fazer contas de adição e 

subtração. Apesar do atraso na aprendizagem todos os alunos conseguiram identificar 

oralmente os produtos, reconhecer algumas letras e silabas simples. 

A atividade proporcionou condições para trabalhar as disciplinas de português e 

matemática com todos os alunos, pois foi trabalhado a leitura, escrita e cálculos, usando as 

imagens das caixas, rótulos, data de validade, revistas com valores dos objetos, cédulas de 

dinheiro e com os jogos de encaixes, quebra cabeça, dominó confeccionados com as caixas e 

rótulos.

Podemos perceber que a aprendizagem pode ocorrer em diversos locais, mas o ensino 

desenvolvido dentro do espaço escolar tem o diferencial de trazer o estudante para um saber 

sistematizado e ao mesmo tempo graduado em anos com conteúdos pré-selecionados em um 

crescente desenvolvimento e avaliações.

Ainda segundo Soares (1999), Alfabetização e Letramento são considerados dois 
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aspectos diferentes do contato com a leitura e a escrita: letrar é direcionar o estudante, conduzir 

e inserir no campo das letras do uso social da leitura e escrita. A alfabetização compreende a 

decodificação assimilação dos signos linguísticos. 

Partindo dessas considerações, os rótulos, material com o qual se pretendeu 

desenvolver este trabalho, parecem muito apropriados, uma vez que faz parte da vivência, do 

cotidiano destes estudantes e contém elementos de leitura e potencial para desencadear a 

escrita, desta maneira podendo contribuir com a alfabetização e consequentemente sua 

inclusão na educação, trabalho e sociedade.

O gênero textual rótulos ajuda o estudante em seu processo de alfabetização, pois 

propicia a relação entre a escrita e oralidade, permitindo o avanço nas habilidades de leitura, 

escrita e cálculos. Os jogos pedagógicos possibilitaram a ludicidade no momento de 

aprendizado.

Considerações Finais

Neste sentido, podemos avaliar esta aula de forma sequencial e formativa, observando 

os estudantes individualmente e registrando os avanços e desafios de cada um. Podemos 

compreender que alfabetização e letramento são atividades contínuas em que alfabetizar é 

ensina a ler e escrever e letramento é a utilização desta escrita nas diversas situações de 

vivência no contexto social das pessoas.

Concluímos que o trabalho desenvolvido foi de grande relevância, com ações de 

alfabetização num contexto de letramento, principalmente com estudantes deficientes 

intelectuais, pois possibilitou o contato com a leitura em que os mesmos perceberam a função 

social da leitura e da escrita, nas diversas práticas, envolvendo situações do próprio contexto 

dos estudantes, demonstraram mais interesses na leitura e compreensão dos rótulos, imagens, 

valores e jogos oferecidas, conseguiram identificar os rótulos de sabonetes, bolachas, creme 

dental e outros que fazem partes da vivencias dos estudantes, também conseguiram identificar 

letras e silabas nos nomes dos rótulos e embalagens.

Referências
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LEVANTAMENTO DE METODOLOGIAS ATIVAS: SOLUÇÕES 
PRÁTICAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

Danielle Silva Costa; Andrielle Naiara Silva Costa; Dhennife Almeida 
Nascimento; Ana Claudia Tasinaffo Alves; Marcelo Franco Leão

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O ato de ensinar envolve diversos elementos, tais como o planejamento docente, 
os recursos e materiais didáticos, as estratégias de ensino e a avaliação da aprendizagem. 
Para atender as demandas atuais, faz-se necessário utilizar metodologias de ensino 
inovadoras, que sejam capaz de envolver os estudantes e proporcionar aprendizagens com 
significado. Optou-se por descrever os resultados alcançados em 10 estudos consultados 
com diferentes metodologias ativas: Ensino Híbrido, Modelo de rotação, Sala de Aula 
Invertida, Aprendizagem baseada em problema, Estudo de caso, Games educativos, 
Metodologia cooperativa, Metodologia Montessoriana, Metodologia Freiriana e 
Metodologia da Problematização. Pelos resultados é possível perceber que o professor 
contemporâneo precisa propor e desafiar, instigando os estudantes na busca pelo 
aprendizado de conceitos científicos. Logo, foi possível compreender que as metodologias 
ativas indicam o protagonismo dos estudantes para desenvolver o pensamento crítico, os 
saberes escolares e do cotidiano.

Palavras-Chave: Aprendizagem significativa; Ensino de ciências; Metodologias de 
ensino.

Introdução

O processo educativo está em constantes transformações, o que possibilita refletir 

sobre as novas abordagens para o ensino de ciências. Com essas mudanças, é preciso que a 

aprendizagem ganhe significado para os estudantes, de forma com que eles compreendam os 

conceitos científicos e os relacionem com situações reais.

Em pleno século XXI se observa em muitas escolas brasileiras que a aprendizagem 

se dá por meio de transmissão e repetição, sem a devida preocupação com a validação dos 

conteúdos desenvolvidos. Falta proporcionar um ensino que leve a reflexão, ao 

desenvolvimento da autonomia, permeado por questionamentos e investigação.

No intuito de enfrentar a realidade anteriormente apresentada, surge a proposição de 

desenvolver Metodologias Ativas nas aulas de Ciências da Natureza, pois elas proporcionam 

autonomia e protagonismo dos estudantes e fazem com que os conceitos tenham uma 

compreensão mais aprofundada.

Esse tipo de ensino torna os estudantes em sujeitos ativos, envolvidos com o processo 

tem que trazer mudanças positivas e se tornando diferente do método tradicional tornando 

mais simples, como citado anteriormente, o ato de ensinar envolve diversos elementos.
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aprendizagem ganhe significado para os estudantes, de forma com que eles compreendam os 

conceitos científicos e os relacionem com situações reais.

Em pleno século XXI se observa em muitas escolas brasileiras que a aprendizagem 

se dá por meio de transmissão e repetição, sem a devida preocupação com a validação dos 

conteúdos desenvolvidos. Falta proporcionar um ensino que leve a reflexão, ao 

desenvolvimento da autonomia, permeado por questionamentos e investigação.

No intuito de enfrentar a realidade anteriormente apresentada, surge a proposição de 

desenvolver Metodologias Ativas nas aulas de Ciências da Natureza, pois elas proporcionam 

autonomia e protagonismo dos estudantes e fazem com que os conceitos tenham uma 

compreensão mais aprofundada.

Esse tipo de ensino torna os estudantes em sujeitos ativos, envolvidos com o processo 

tem que trazer mudanças positivas e se tornando diferente do método tradicional tornando 

mais simples, como citado anteriormente, o ato de ensinar envolve diversos elementos.

De acordo com Oliveira e Pontes (2013), metodologia ativa é um método amplo e 

que possui como característica principal a inserção do estudante como causador principal pela 

sua aprendizagem, responsabilizando-se com seu próprio aprendizado. Ou seja, o estudante é 

o principal responsável pelo seu aprendizado, porém a presença do professor não é descartada, 

pois ele é o mediador.

Já segundo Santos (2017), os métodos ativos fazem com que os estudantes atuem no 

processo de ensino-aprendizagem de forma colaborativa, sendo os próprios protagonistas na 

construção do saber. As metodologias ativas se caracterizam como métodos de ensino que 

trazem benefícios na formação de vínculos democráticos na relação entre alunos, professor e 

conteúdo (KIM, 2018).

Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi realizar o levantamento das características 

e principais resultados obtidos e divulgados em artigos científicos que utilizaram metodologias 

ativas centradas nos estudantes.

A realização desse estudo é uma ação proposta pelo Projeto de Pesquisa 

“Metodologias de ensino centradas nos estudantes: Soluções práticas para as aulas de Ciências 

da Natureza” que tem como finalidade investigar metodologias de ensino centradas no 

estudante no intuito de estimular o desenvolvimento de soluções práticas para o ensino de 

Ciências da Natureza desde a formação inicial de professores.

Desenvolvimento

A pesquisa realizada é do tipo bibliográfica com abordagem qualitativa e foi realizada 

em setembro de 2019. Para coletar dados, foram efetuadas buscas em dois sites de bancos de 

dados: Periódicos CAPES e Scielo. Como descritores de busca foram inseridas as palavras: 

“metodologias ativas” (que resultou em 2.902 estudos) e em seguida “metodologias ativas 

centradas nos estudantes” (que resultou 145 estudos).

Após essa busca, foram lidos os resumos, título e palavras-chaves no intuito de 

verificar a relação direta com o objetivo da investigação. Aqueles textos que tinham relação 

foram baixados para uma leitura na íntegra.

Foram muitas as metodologias ativas disponíveis, dentre as quais optou-se por 

verificar os principais resultados de 10 diferentes metodologias ativas utilizadas em sala de 

aula, que são: Ensino Híbrido, Modelo de rotação ou Laboratório Rotacional, Sala de Aula 

Invertida, Aprendizagem baseada em problema (PBL), Estudo de caso de ensino/educativo, 

Desing Thinking/Games educativos, Metodologia cooperativa (Freinet), Metodologia 
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Montessoriana, Metodologia Freiriana e Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez, como demonstra a tabela 1.

Tabela 1 – Descrição de desenvolvimento de metodologias ativas centradas nos 

estudantes.

Estudo e ano 
de realização

Tipo de 
metodologia

Características do 
estudo

Principais resultados

Santos et. al. 
(2017)

Ensino Híbrido Realizaram um relato 
de experiência 
utilizando a 
metodologia no 
Ambiente Virtual de 
Ensino dos estudantes 
de Ensino Médio.

Concluíram que essa 
mistura resultou em um 
aumento considerável no 
ensino e no nível de 
discussão em sala de 
aula.

Oliveira e 
Pesce (2018)

Modelo de 
rotação

Utilizaram o modelo de 
rotação por estações, no 
ensino de português em 
uma escola em São 
Paulo, em uma turma de 
Ensino Médio.

O estudo revelou que esta 
propicia um ambiente 
colaborativo e 
estimulante para a 
aprendizagem.

Silva; Pesce e 
Netto (2018)

Sala de Aula 
Invertida

Neste trabalho 
implementou-se esse 
método para estudantes 
do Ensino Médio, no 
ensino de Língua 
Portuguesa.

Verificou-se que os 
estudantes construíram 
maior autonomia em seus 
estudos.

Finco-
Maidame; 
Mesquita 
(2017)

Aprendizagem

baseada em 
problema (PBL)

Em uma turma de 
Ensino Fundamental, 
analisa e discute, 
habilidades 
relacionadas às 
atividades em equipes.

Os resultados apontaram 
sinais de êxito, pois 
fornecem subsídios para 
motivar os docentes a 
novas experiências 
metodologicamente 
ativas.
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Os resultados apontaram 
sinais de êxito, pois 
fornecem subsídios para 
motivar os docentes a 
novas experiências 
metodologicamente 
ativas.

Leite et. al. 
(2017)

Estudo de caso Os estudantes foram 
desafiados a solucionar 
o “caso” relacionado ao 
excesso de gasto de 
energia elétrica pela 
escola. O caso foi
elaborado por 
professores das áreas de 
ciências da natureza e 
ciências humanas.

Os alunos se tornaram 
protagonistas da própria 
construção do 
conhecimento e 
desenvolveram várias 
habilidades e 
competências para buscar 
informações, organizar 
dados e apresentar para 
colegas de outras turmas.

Fernandes

et

al. (2018).

Games 
educativos

Na ocasião, os autores 
utilizaram uma 
proposta de concepção 
de Game Design de 
jogos digitais 
educativos, baseada no 
Design Thinking.

Os resultados apontam 
que a proposta motiva os
alunos a aprenderem 
mais sobre o processo de 
desenvolvimento e os 
assuntos abordados pelos 
jogos.

Carvalho 
(2013)

Metodologia

cooperativa 
(Freinet)

Foi desenvolvido por 
meio da Aprendizagem 
Cooperativa aos alunos 
da graduação em 
Licenciatura em 
Ciências Biológicas 
IFSP (Campus São 
Roque).

Foi propiciado o 
aprofundamento teórico e 
mudanças de posturas em 
salas de aula, o que 
favoreceu o aprendizado 
e uniu conhecimentos e 
habilidades de cunho 
sociais, morais, afetivas e 
crescimento na interação 
pessoal.

Silvestrin, 
(2012)

Metodologia 
Montessoriana

A pesquisa foi 
desenvolvida em uma 
escola Montessoriana 
em Porto Alegre/RS, 
que investigou se havia 
uma sintonia entre o 
método proposto com a 
proposta de educação 
inclusiva das escolas 
Montessoriana.

Os aspectos presentes na 
metodologia são atuais e 
que estão em sintonia 
com a perspectiva 
educacional inclusiva, 
uma vez que demanda 
particularidades como 
considerações de 
diferentes ritmos, 
potencialidades e 
necessidades de cada 
estudantes.
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Nascimento, 
(2013)

Metodologia 
Freiriana

Utilizou a metodologia 
na modalidade de 
ensino da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), 
sob a visão do educador 
Paulo Freire.

As contribuições 
observadas são referentes 
à aprendizagem, voltada 
para a vida dos alunos, no 
sentido de refletir e rever 
a metodologia aplicada e 
o verdadeiro papel da 
escola na sociedade.

FUJITA et. al., 
2016).

Metodologia

da 
Problematização

Relata-se a experiência 
do uso da metodologia 
da Problematização 
com apoio do Arco de 
Maguerez no ensino 
sobre brinquedo 
terapêutico na 
graduação de 
enfermagem.

Constatando-se que uma 
educação de nível 
superior pautada no uso 
de metodologias ativas e 
não mais limitada à 
transmissão de conteúdos 
teóricos tem potencial 
para formar profissionais 
mais preparados para 
atender às atuais 
demandas em saúde.

Fonte: Dados organizados pelos autores (2019).

Conforme defende Fernandes et al. (2005), as metodologias ativas procuram o 

protagonismo dos estudantes, ocupando o lugar de ativo na construção de sua aprendizagem, 

tornando-os reflexivo e críticos, tendo capacidades de enfrentar problemas complexos.

Andrews et al. (2011) complementam no que se refere ao Ensino Superior, uma das 

principais causas de dificuldades dos estudantes desses cursos pode ser decorrente de ter tido 

um papel passivo, atuado pelo mesmo em aulas tradicionais, dessa forma a aprendizagem ativa 

atua como um remédio.

Por meio de métodos ativos, centrados nos estudantes, a aprendizagem torna-se com 

significado, motivando os estudantes intimamente, se engajando em projetos e temáticas 

propostas de forma a trazer contribuições, mostrando novos caminhos.

Considerações Finais

Em um período de constantes mudanças, não podemos ficar em um único modelo de 

aprendizagem padrão, pois faz se necessária a utilização de metodologias flexíveis, com 
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não mais limitada à 
transmissão de conteúdos 
teóricos tem potencial 
para formar profissionais 
mais preparados para 
atender às atuais 
demandas em saúde.

Fonte: Dados organizados pelos autores (2019).

Conforme defende Fernandes et al. (2005), as metodologias ativas procuram o 

protagonismo dos estudantes, ocupando o lugar de ativo na construção de sua aprendizagem, 

tornando-os reflexivo e críticos, tendo capacidades de enfrentar problemas complexos.

Andrews et al. (2011) complementam no que se refere ao Ensino Superior, uma das 

principais causas de dificuldades dos estudantes desses cursos pode ser decorrente de ter tido 

um papel passivo, atuado pelo mesmo em aulas tradicionais, dessa forma a aprendizagem ativa 

atua como um remédio.

Por meio de métodos ativos, centrados nos estudantes, a aprendizagem torna-se com 

significado, motivando os estudantes intimamente, se engajando em projetos e temáticas 

propostas de forma a trazer contribuições, mostrando novos caminhos.

Considerações Finais

Em um período de constantes mudanças, não podemos ficar em um único modelo de 

aprendizagem padrão, pois faz se necessária a utilização de metodologias flexíveis, com 

desafios, que contextualiza para que os estudantes possam ser autores de suas aprendizagens.

As metodologias ativas são recursos pedagógicos que auxiliam o ensino de Ciências 

da Natureza para a construção de aprendizagens com significado, pois proporcionam aos 

estudantes alternativas que auxiliem no processo de aprendizagem, e aos docentes cabe-lhes o 

papel de mediador, construtor, auxiliador.

Dessa forma conclui-se que os métodos ativos são inovadores, motivadores e que 

devem ser aplicados de acordo com a realidade de cada instituição que irá adotar qualquer um 

desses métodos propostos. Porém, precisamos aplicá-los em nossas salas de aula, visto que 

cada um possui a sua particularidade no ritmo de sua aprendizagem, exigindo maior

planejamento, acompanhamento e avaliações significativas e diferentes.
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O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA COMO UMA NOVA 
ABORDAGEM DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

Raimundo Nonato Evangelista; Ana Claudia Tasinaffo Alves

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Este texto é o relato de experiência que tem como objetivo refletir sobre a 
importância do Programa Residência Pedagógica (PRP) para a formação profissional 
docentes. Programa este, que fiz parte como residente e que substitui o estágio 
supervisionado do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em 
Química, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) 
Campus Confresa. O programa foi desenvolvido pela Capes e implantado no segundo 
semestre de 2018, diante de parcerias entre o IFMT Campus Confresa, como instituição 
formadora e com a Escola Estadual 29 de Julho, como instituição receptora. As atividades 
na escola campo ocorreram entre setembro de 2018 a abril de 2019, e onde foram 
desenvolvidas todas as etapas do PRP. Este programa é uma alternativa frente ao modelo 
convencional de estágio supervisionado, e também visa reestruturar e dar apoio ao 
tradicional modelo de estágio. Ao concluir todas as etapas do PRP como residente, percebi 
sua importância, desde os pré-projetos aos resultados que superou as expectativas de todos 
os colaboradores e residentes. Com as orientações da professora orientadora do projeto, 
com os professores preceptores e com todo apoio da comunidade escolar, o PRP foi bem-
sucedido e mostrou a necessidade e a importância do programa. Por esta razão, se vê a 
necessidade de se manter e dar prosseguimento para que muitos outros licenciandos sejam 
contemplados por este PRP, que faz uma aproximação do residente com a sua futura 
profissão antes mesmo de concluir a graduação, pois os resultados comprovam sua 
importância. A experiência vivenciada trouxe grande empolgação a todos os envolvidos e 
é visto como uma esperança futura para a formação docente.

Palavras-Chave: Estágio Supervisionado, Programa Residência Pedagógica, Residentes.

Introdução

Pensando na formação de professores, é necessário ter um olhar crítico no processo 

histórico sobre as matrizes curriculares dos cursos de licenciaturas. Bem como é válido 

repensar sobre novas imersões dentro do processo formativo do professor para sua atuação 

futura como profissional. Partindo-se desse pensamento, temos a necessidade de novas 

estruturações na preparação do licenciando para que este saiba lidar com os desafios que 

encontrará na atuação da prática docente.

O estágio supervisionado além de ser considerado parte indispensável dos cursos de 

licenciaturas, ele relaciona o que se aprende na teoria e na maneira de como se aplica 

determinado conhecimento na prática. Segundo Pimenta e Lima (2006), enquanto campo de 

conhecimento, o estágio se produz na interação dos cursos de formação com o campo social 

no qual se desenvolvem as práticas educativas.



172 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

Objetivando melhorias na qualidade de ensino e na formação continuada de 

professores, o Ministério da Educação (MEC) anunciou uma nova política que visa ampliar a 

formação de docentes. De acordo com Mendonça Filho e Brasil (2018), havia uma necessidade 

de programar e executar novas ações, também é ampliar a qualidade de ensino e o acesso à 

formação inicial e continuada de professores da Educação Básica.

Neste contexto, surge o Programa Residência Pedagógica (PRP) que é um programa 

de estágios supervisionado para estudantes de licenciatura em escolas públicas. Ele foi 

anunciado pelo MEC em outubro de 2017.

O PRP foi iniciado em agosto de 2018 no núcleo do IFMT Campus Confresa, por 

meio do Edital Capes nº 06/2018 e do Projeto Institucional registrado na Plataforma 

Freire. O programa tem o apoio da Capes, tendo 8 bolsas ofertadas para o curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Química, que é ofertado pelo 

Instituto Federal de Educação ciências e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)Campus 

Confresa.

No caso de Confresa, a Escola Campo para os estágios em Química foi realizada 

parceria com a Escola Estadual 29 de Julho, na qual foram desenvolvidas todas as etapas do 

programa.

Analisar o tradicional modelo de estágio supervisionado e compará-lo a uma nova 

proposta (PRP) é de suma importância, uma vez que é um programa que traz em seu projeto 

um roteiro metodológico uma aproximação de uma realidade prática dentro da sala de aula 

antes mesmo de terminar sua formação acadêmica, por se tratar de um programa que estreita 

a relação do residente com a futura profissão, o PRP veio para reestruturar a postura do estágio 

dentro dos cursos de licenciaturas.

Diante o exposto, e fazendo parte do PRP na qualidade de residente, este texto é o 

relato de experiência que tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas dentro do 

PRP. Este programa é uma alternativa frente ao tradicional modelo de estágio supervisionado, 

abordando uma nova perspectiva de estágio. Assim, o presente texto apresenta todas as etapas 

do PRP, sua importância para o estágio do licenciando e os resultados que comprovam sua 

importância.

Desenvolvimento

O presente texto é um relato de experiência com uma abordagem qualitativa 

exploratória. A imersão do residente no ambiente escolar se deram por diversas atividades que 
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Analisar o tradicional modelo de estágio supervisionado e compará-lo a uma nova 

proposta (PRP) é de suma importância, uma vez que é um programa que traz em seu projeto 

um roteiro metodológico uma aproximação de uma realidade prática dentro da sala de aula 

antes mesmo de terminar sua formação acadêmica, por se tratar de um programa que estreita 

a relação do residente com a futura profissão, o PRP veio para reestruturar a postura do estágio 

dentro dos cursos de licenciaturas.

Diante o exposto, e fazendo parte do PRP na qualidade de residente, este texto é o 

relato de experiência que tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas dentro do 

PRP. Este programa é uma alternativa frente ao tradicional modelo de estágio supervisionado, 

abordando uma nova perspectiva de estágio. Assim, o presente texto apresenta todas as etapas 

do PRP, sua importância para o estágio do licenciando e os resultados que comprovam sua 

importância.

Desenvolvimento

O presente texto é um relato de experiência com uma abordagem qualitativa 

exploratória. A imersão do residente no ambiente escolar se deram por diversas atividades que 

foram distribuídas em diferentes momentos com um total de 440 horas que foram distribuídas 

dentro de 7 etapas, da seguinte forma:

Etapa1: se destinou ambientação na escola (60 horas): foram desenvolvidas 

atividades de leitura e discussão dos documentos que regem as políticas da escola. Os estudos 

tiveram início em outubro de 2018 com seu término em fevereiro de 2019.

Etapa 2: Observação em aula (20 horas): esta etapa consistiu em um momento em 

que o residente observou as aulas ministradas pelo preceptor ou o professor regente a fim de 

analisar e compreender as relações sociais e os processos de ensino e aprendizagem que ali se 

desenvolvem. Iniciou-se no dia 01 de outubro de 2018 e teve seu término em 14 de novembro 

de 2018. A observação foi realizada em 6 turmas no período noturno, com o professor 

preceptor Sergio Silva, sendo 1º Ano G, F, I e H, 2º Ano G e 3º D. No total de 20 horas.

Etapa 3:participação ativa em aula (20 horas): nesta etapa o residente auxiliou o 

professor em suas tarefas pedagógicas. Onde o residente ficava disponível para as primeiras 

interações com a sala de aula.

Etapa 4: nesta etapa ocorreu o planejamento de atividades relacionadas regência, 

perfazendo um total de 100 horas destinadas a elaboração do planejamento das aulas.

Etapa 5: esta etapa se destinou ao período de regência em sala de aula (100 horas), na 

qual o residente ministrou as aulas e em todo momento foi acompanhado pelo preceptor ou 

professor que também estava em sala e sob demais orientações.

Etapa 6: momento de atividade de intervenção, para esta etapa se exigiu uma carga 

horária de no mínimo80 horas. Para esta atividade foi proposto ações de monitoria e oficinas 

envolvendo práticas pedagógicas diferenciadas que foram ofertadas aos estudantes da escola 

campo pelo PRP da disciplina de química.

Etapa7: Para a última etapa das atividades dentro do PRP, foi destinado um período 

de 60 horas para elaboração do relatório final, onde se avalia e socializam-se todas as 

atividades desenvolvidas durante todas as etapas do programa.

Este relato de experiência se baseou na minha participação no PRP que se difere por 

ter uma preocupação quando se refere aos tipos de estágios dentro dos cursos de licenciaturas. 

Por se tratar de formas de estágio supervisionado, já é notório o modelo que por estudiosos, 

pedagogos e pesquisadores, se encontram em um sistema engessado, um modelo que não se 

reinventa, seguindo um modelo que se faz necessário uma reestruturação para os cursos de 

formação docente a nível nacional.

Por ainda haver modelos tradicionais dentro da formação continuada de professores 

que atuarão na Educação Básica, há uma preocupação em relação à imersão do licenciando 
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em sala de aula, por este ter contato com o ambiente escolar (sala de aula) apenas no final do 

curso.

De acordo com Portal do MEC (BRASIL, 2018, [s.p.]): “Pesquisas indicam que a 

qualidade do professor é o fator que mais influencia a melhoria do aprendizado”. Não se trata 

apenas de analisar dados das últimas pesquisas, mas em ter também programas que melhorem 

a qualidade de formação de professores para atuarem na Educação Básica do país.

O tradicional modelo de estágio supervisionado de certa forma joga o recém-formado 

em um ambiente que ele ainda não tem o conhecimento prático a qual ele terá que conviver e 

desenvolver suas atividades docentes. Com o PRP o licenciando consegue fazer a imersão no 

universo escolar, e vivenciar na prática sua futura profissão.

Considerações Finais

Ao vivenciar todo o período de atividades dentro da residência pedagógica, que foi 

também muito gratificante ao decorrer de todas as etapas do projeto, as experiências vividas e 

compartilhadas com todo o corpo escolar envolvidos no programa, tiveram como base a 

realidade escolar que poderá ser vivenciada numa futura profissão docente.

O PRP por ser ainda uma proposta em andamento que se encerrará em janeiro de 

2020 tendo alguns licenciandos tendo concluído todas as etapas no primeiro semestre do ano 

de 2019, já pode se dizer que foi bem sucedido e tem papel auxiliador e de extrema importância 

para a formação da carreira docente por ter novas abordagens e procedimentos metodológicos 

bem definidos e reestruturados em relação ao antigo estágio supervisionado.

Ao término das experiências contempladas dentro do PRP, verificou-se a utilidade 

deste programa e sua importância para os licenciandos que vivenciam todo o período de 

estágio. Cabe ressaltar que, embora se tenha dado oportunidades para alguns licenciandos o 

programa não abrange de maneira por completa todos eles.

Dentro das políticas do PRP há limitações quanto ao quantitativo de participantes e 

até mesmo de instituições que venham solicitar a implantação do programa, por se tratar de 

um delicado processo de avaliação das instituições, do quadro e qualidade dos profissionais, 

ou seja, da formação que a política do programa exige.
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a qualidade de formação de professores para atuarem na Educação Básica do país.

O tradicional modelo de estágio supervisionado de certa forma joga o recém-formado 

em um ambiente que ele ainda não tem o conhecimento prático a qual ele terá que conviver e 

desenvolver suas atividades docentes. Com o PRP o licenciando consegue fazer a imersão no 

universo escolar, e vivenciar na prática sua futura profissão.

Considerações Finais

Ao vivenciar todo o período de atividades dentro da residência pedagógica, que foi 

também muito gratificante ao decorrer de todas as etapas do projeto, as experiências vividas e 

compartilhadas com todo o corpo escolar envolvidos no programa, tiveram como base a 

realidade escolar que poderá ser vivenciada numa futura profissão docente.

O PRP por ser ainda uma proposta em andamento que se encerrará em janeiro de 

2020 tendo alguns licenciandos tendo concluído todas as etapas no primeiro semestre do ano 

de 2019, já pode se dizer que foi bem sucedido e tem papel auxiliador e de extrema importância 

para a formação da carreira docente por ter novas abordagens e procedimentos metodológicos 

bem definidos e reestruturados em relação ao antigo estágio supervisionado.

Ao término das experiências contempladas dentro do PRP, verificou-se a utilidade 

deste programa e sua importância para os licenciandos que vivenciam todo o período de 

estágio. Cabe ressaltar que, embora se tenha dado oportunidades para alguns licenciandos o 

programa não abrange de maneira por completa todos eles.

Dentro das políticas do PRP há limitações quanto ao quantitativo de participantes e 

até mesmo de instituições que venham solicitar a implantação do programa, por se tratar de 

um delicado processo de avaliação das instituições, do quadro e qualidade dos profissionais, 

ou seja, da formação que a política do programa exige.
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Resumo: O uso de ferramentas pedagógicos como os jogos lúdicos é uma opção exequível 
para o ensino de química, uma vez que ocorre de forma lúdica e dinâmica, envolvendo os 
estudantes de tal forma que eles aprendem mesmo sem querer. Este trabalho objetiva 
demonstrar os resultados das práticas de vivência, de dois jogos lúdicos sobre tabela 
periódica aplicados em duas turmas de Ensino Médio do IFMT - Campus Confresa,
elaborados e desenvolvido por estudantes bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID. Um dos jogos é de perguntas e respostas e o outro jogo de 
memória com elementos da tabela periódica. A maioria dos estudantes avaliaram
positivamente os jogos, confirmando que aprenderam e compreenderam conceitos de 
forma a ver suas relações em seu cotidiano.

Palavras-Chave: Ensino de Química; Jogos lúdicos; Tabela Periódica.

Introdução

A química esta presente no cotidiano das pessoas em todas as áreas, no entanto 

poucos a compreendem. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino Médio deixa 

cognoscível as competências e habilidades estabelecidas aos estudantes de química, que deve 

reconhecer os princípios e circunstância que sejam pertinentes as relações humanas e sociais 

com o ambiente (Brasil, 2000, p. 39).

O método de ensino atualmente utilizado para alcançar as competências e habilidades 

supramencionado é o tradicional. Este método tem como centro o professor tornando os 

estudantes passivos, que apenas recebem as informações em formato compartimentado, com 

o rótulo de disciplinas, deixando o ensino-aprendizagem chato, sem sentido e complexo, 

desmotivando os estudantes na jornada da busca pelo conhecimento.

Antunes (2002) sustenta na atual realidade de inúmeros avanços tecnológicos que 

visam facilitar o nosso dia a dia, carece de novas ferramentas metodológicas para ensinar sem 

perder o foco dos estudantes, já que os métodos tradicionais vêm sendo improfícuo diante de 

tal exigências, tendo em vista que os estudantes não compreendem conceitos básicos 

indispensáveis como a tabela periódicas dos elementos químicos.

Godoi; Oliveira; Codognoto (2010) constatam que os estudantes normalmente 

decoram esses conteúdos, isso colabora para que eles não entendam as informações e conceitos 

simples sobre a tabela, como a localização dos seus respectivos elementos químicos, suas 
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supramencionado é o tradicional. Este método tem como centro o professor tornando os 

estudantes passivos, que apenas recebem as informações em formato compartimentado, com 

o rótulo de disciplinas, deixando o ensino-aprendizagem chato, sem sentido e complexo, 

desmotivando os estudantes na jornada da busca pelo conhecimento.

Antunes (2002) sustenta na atual realidade de inúmeros avanços tecnológicos que 

visam facilitar o nosso dia a dia, carece de novas ferramentas metodológicas para ensinar sem 

perder o foco dos estudantes, já que os métodos tradicionais vêm sendo improfícuo diante de 

tal exigências, tendo em vista que os estudantes não compreendem conceitos básicos 

indispensáveis como a tabela periódicas dos elementos químicos.

Godoi; Oliveira; Codognoto (2010) constatam que os estudantes normalmente 

decoram esses conteúdos, isso colabora para que eles não entendam as informações e conceitos 

simples sobre a tabela, como a localização dos seus respectivos elementos químicos, suas 

propriedades aperiódicas e periódicas e como estas são inerentes para a formação de 

substâncias.

Diante disso é crucial a utilização de métodos diferenciados, que sejam centrados nos 

estudantes, em que o professor seja mediador do conhecimento, deixando que os mesmos 

construam seus próprios saberes e um desses métodos é o de jogos didáticos com caráter 

lúdico. O jogo no âmbito educacional formal possuí varias denominações como jogos 

educacionais, educativos, didáticos, pedagógicos e lúdico. Os jogos como processo de ensino 

foram estudados na Grécia antiga, tanto por Platão como por Aristóteles, em que destacaram 

sobre a importância do lúdico na etapa de formação das crianças (KISHIMOTO, 2011).

Kishimoto (2011) estabelece algumas especificações dos jogos com caráter lúdico, 

deve ser interessante, incitador e provocante, em que os estudantes se auto avalie, ser 

diversificado, oportunizando a atuação dos estudantes como sujeitos ativos em todo processo 

de ensino-aprendizagem, possuir normas tangíveis podendo remodelar para criar um novo 

jogo.

Os jogos lúdicos são sobremodo utilizadas, e só será considerado de natureza 

educativa se houver o equilíbrio entre a função lúdica, que faz referencia ao prazer, á diversão 

que o jogo propicia e a função educativa, no que concerne ao entendimento de conceitos, 

saberes e habilidades. Todavia, favorece experiências não só sobre conhecimentos conceituais, 

mas também a ampliação de habilidades sociais e afetivas favorecendo os relacionamentos 

interpessoais (CUNHA, 2004).

Esta trabalho justifica-se pelo intuito da divulgação de trabalhos realizados por 

estudantes bolsistas do PIBID, do subprojeto química, que tem como objetivo introduzir os 

jogos lúdicos como uma ferramenta didática no ensino de química aumentando o interesse dos 

estudantes, facilitando assim o entendimento e compreensão sobre conceitos basilares da 

tabela periódica, de maneira interativa e dinâmica. Segundo a pesquisa de Stanzani (2012) os 

bolsistas pibidianos que experimentam adiantadas dentro do meio escolar desde o começo do 

curso, coadjuva na formação inicial pois conseguem associar e colocar em prática os objetivos 

do programa com os trabalhos perscrutado.

Desenvolvimento

Estes jogos foram elaborados durante os encontros de formação do PIBID, e 

aplicados em duas turmas do Ensino Médio Técnico Integrado no IFMT - Campus 

Confresa. O primeiro jogo do tipo perguntas e respostas, foi feito um painel de zinco com 
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o molde da atual tabela periódica, e com cartas convencionais (53 no total) adaptamos 

inserindo perguntas com pontuações variando entre 10, 20 e 30 pontos .

Entre essas cartas foram designadas 46 cartas com perguntas, 02 cartas prêmio que 

dobra a pontuação da próxima carta pergunta, 02 cartas bônus com 10 pontos a mais para a 

carta pergunta posterior, 02 cartas bombas que penalizam com a perda da metade da pontuação 

da próxima carta, e 54 peças de EVA no tamanho do molde de cada quadrinho da tabela com 

as representações químicas do determinado elemento como nome, símbolo e número atômico. 

Os estudantes foram divididos em dois grupos que a cada rodada tiraria uma carta do baralho 

e leria em voz alta para a turma, após respondendo corretamente o estudante pegaria as peças 

de EVA e colocaria no quadrinho que será correspondente a sua periodicidade na tabela. Os 

estudantes teriam 30 segundos cronometrados para responder e perderia metade da pontuação 

caso não colocasse na posição correta o elemento químico.

O segundo jogo do tipo de memória, foi produzido com base em um outro jogo 

denominado tabela maluca, na qual aproveitamos apenas as figuras das cartas e a aplicação 

dos elementos químicos no cotidiano, foram feitos 04 jogos, cada um possuía 72 cartas destas 

36 abordavam sobre a aplicação dos elementos no dia a dia e as outras 36 abordavam sobre o 

nome e símbolo do elemento, em que os estudantes seriam agrupados conforme seu par. Para 

sua fabricação utilizamos papel A4 impressos com o nome, símbolo e imagem de sua 

utilização mais comum no dia a dia, utilizamos um baralho convencional, na qual colamos os 

matérias impressos. A turma também foi dividida, em 04 grupos.

Em todas as turmas aplicamos um questionário que avaliaram os jogos, no

questionário continha quatros questões sendo duas abertas e duas fechadas na escala de Likert, 

para garantir o caráter de anonimato dos estudantes, on nomes foram substituídos por E1 

(Estudantes 1), E2 (Estudantes 2) e assim gradativamente. Durante a aplicação dos jogos foi 

perceptível a euforia, curiosidade e apreensão dos estudantes em relação aos jogos, e a 

participação foi grande, melhorando o desenvolvimento interpessoal entre os mesmo.

Nas questões fechadas, foi pedido aos estudantes que pontuasse a avaliação, 

utilizando uma escala em que os estudantes atribuíram uma nota de 1(Insatisfatório) á 5 (muito 

satisfeito). A primeira questão perguntava se o jogo é dinâmico e criativo, e a segunda se com 

a utilização dos jogos possibilitaria a compreensão de conceitos químicos que foram temática 

dos jogos, os resultados das duas questões a maioria dos estudantes foi considerado muito 

satisfatório, como demonstra o gráfico 1.

Gráfico 1 – Avaliação dos estudantes sobre os dois jogos lúdicos.
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Fonte: Dados organizados pelos autores (2019).

A primeira pergunta aberta perguntavam sobre os pontos positivos dos jogos, sobre 

o jogo da memórias “Ajuda a melhora a memória e é bom para aprender química” (E2), 

“Possibilita que as pessoas aprendam brincando” (E20). No outro jogo “Facilita a 

aprendizagem”

(07) e “ Quando a pontuação dobra” (29). Soares (2008) corroboram que os jogos 

lúdicos suscita o interesse dos estudantes em qualquer área, assim como o ensino de química. 

Conforme Olguin (2008) os jogos possui grande importância por ser capaz de incitar os 

estudantes a conceber seu aprendizagem, proporcionando o prazer e esforço.

Na segunda questão fechada foi solicitado que os estudantes apontassem os pontos 

positivos de cada jogo, no jogo da memoria 19 estudantes disseram não ter tido nenhum ponto 

negativo, e apenas 11 apontaram alguns pontos a serem melhorados como “O jogo possuí 

muitas cartas” (E1), “Deveria ter regras claras”(E28). No outro jogo 11 estudantes alegaram 

não haver pontos negativos, e o restante alegaram como pontos negativos como “Perder a 

pontuação” (E3), “Rivalidade e deboche dos participantes” (E12).

Os jogos lúdicos favorece a participação como sujeitos ativos de seu próprio saber no 

ensino de química, os desafiando, e estimulando a conhecer e compreender os elementos 

químicos e suas particularidades.

Considerações Finais

Por meio das experiências de vivência, é possível ver o desenvolvimento e a aplicação 
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de jogos lúdicos que suscita a todos os envolvidos no processo uma aprendizagem 

significativa, aliando a teoria e o lúdico contemplando assim os elementos básicos para ser um 

jogo lúdico, sendo um eficiente aliado, e de baixo custo no processo de ensino-aprendizado 

no ensino de química.
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Resumo: A produção de vídeos como ferramenta pedagógica pode contribui para as 
múltiplas possibilidades deste instrumento a favor do processo de ensino e aprendizagem. 
Para isso temos como objetivo incentivar a produção de vídeos como ferramenta 
pedagógica a favor do processo de ensino e aprendizagem, verificando as possibilidades 
de uso dessa no ensino dos conteúdos da matriz curricular. O projeto está sendo 
desenvolvido com os alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino 
Médio da sede da Escola Estadual Vila Rica e com os alunos do Ensino Médio das salas 
anexas do Campo. Foram utilizados vídeos pedagógicos baixados da internet –
www.youtube.com.br e outros sites para estudar sobre o processo de filmagem e edição de 
vídeos. Os alunos o aplicativo open câmera nos smartphone para fazer as filmagens e o 
programa Wondershare Filmora e outros aplicativos de editor de vídeos nos Smartphone. 
A produção de vídeos como ferramenta pedagógica, contribuiu para mostrar as múltiplas 
possibilidades deste instrumento a favor do processo de ensino e aprendizagem. O processo 
de construção e edição de vídeos tornou-se uma ferramenta didática a favor do aluno, pois 
passou a ser um facilitador, motivador, promotor da aprendizagem. Tal ação contribuiu 
para transformar todo o processo em conhecimento, além de ser um recurso pedagógico e 
de complementação de conteúdo, bem como recurso ilustrativo das aulas e teorias 
explicadas aos alunos.
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Introdução

O uso de vídeos na sala de aula contribui para que alunos e professores construam 

um percurso de ensino-aprendizagem de maneira interativa e atualizada com a tecnologia. O 

uso deste recurso tecnológico faz com que os sujeitos assumam uma postura multidisciplinar 

de integração de conteúdo e até mesmo de aprofundamento do mesmo. Como uma ferramenta 

pedagógica, o vídeo deve estar inserido no planejamento das aulas, pois auxilia o professor 

em sua função, bem como ao aluno em sua aprendizagem.

O uso de vídeos na sala de aula irá contribuído para que os alunos e os professores 

compreendam o uso desse recurso tecnológico de maneira ampla, na prática educativa, 

assumindo uma postura multidisciplinar de integração de conteúdo ou até mesmo de 

aprofundamento de disciplinas com a utilização de filmes e vídeos adequados ao ensino e 

aprendizagem em conformidade com a realidade dos alunos criando assim uma nova 

motivação aos trabalhos escolares, tornando a aprendizagem mais interessante e incentivando 

os nossos alunos e professores a uma melhor formação cultural, reduzindo também a 
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repetência e evasão escolar.

Diante disso, temos como problemática de investigação o seguinte questionamento: 

Quais as possibilidades do uso do vídeo como ferramenta pedagógica a favor do processo de 

ensino e aprendizagem? Para isso temos como objetivo incentivar a produção de vídeos como 

ferramenta pedagógica a favor do processo de ensino e aprendizagem, verificando as 

possibilidades de uso dessa no ensino dos conteúdos da matriz curricular.

O projeto está sendo desenvolvido com os alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental 

e 1º e 2º anos do Ensino Médio da sede da Escola Estadual Vila Rica e com os alunos do 

Ensino Médio das salas anexas do Campo.

Foram utilizados vídeos pedagógicos baixados da internet – www.youtube.com.br

e outros sites para estudar sobre o processo de filmagem e edição de vídeos. Os alunos 

utilizaram e utilizam o aplicativo open câmera nos smartphone para fazer as filmagens e 

o programa Wondershare Filmora e outros aplicativos de editor de vídeos nos 

Smartphone para produzir e editar os vídeos. Foram produzidos vídeos dos eventos que 

aconteceram na escola, bem como vídeos de trabalho em sala de aula com os professores,

sobre os conteúdos estudados e de temas relevantes de todas áreas do conhecimento. 

Depois de concluído, o material foi apresentado para a turma, comunidade e até mesmo 

submetido a concurso de produção de vídeos e ainda publicado no site, canal do YouTube 

e nas redes sociais da escola.

Desenvolvimento

Inicialmente estudamos e aprendemos, com os vídeos do YouTube, as instruções 

de como fazer as montagens, quais os equipamentos e os softwares de edição a serem 

usados e como deveria ser a apresentação. Após dividimos o que cada membro iria fazer 

no vídeo, os alunos aprenderam como produzir em equipe, como delegar tarefas, como 

montar um cronograma de trabalho e como cumpri-lo.

Vídeos são ótimos objetos de aprendizagem. Os alunos realmente absorveram as 

informações quando o fizeram. O making off e a filmagem ajudaram quanto ao 

aparecimento de perguntas, como também, no interesse dos alunos em buscarem soluções 

para construírem uma apresentação interessante sobre o tema que estava sendo trabalhado. 

Os alunos produziram vários vídeos dos eventos da escola e utilizaram os vídeos como 

recurso de aprendizagem e compreensão dos conceitos básicos dos conteúdos trabalhados 

em sala de aula.
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Figura 01 - Alunos produzindo material para os vídeos

Fonte: acervo Escola Estadual Vila Rica/2019

A produção de vídeos é um meio que faz com que os alunos se sentem responsáveis 

pelo processo de criação como documentação, registro de eventos, de aulas, de entrevistas e 

depoimentos.

Figura 02 - Editando os vídeos

Fonte: acervo Escola Estadual Vila Rica/2019

O processo de construção e edição de vídeos é uma ferramenta didática a favor do 

aluno, pois torna-se um facilitador, motivador, promotor da aprendizagem. Assim, tal ação 

contribui para transformar todo o processo em conhecimento para o aluno.

O uso de vídeos são recursos aplicados aos diversos ambiente de ensino e 

aprendizagem, os quais permitem adequações às necessidades do ambiente de 

desenvolvimento, do compartilhamento e do motivo à ciência e ao conhecimento, com 

finalidades de ensino, preparação e adequação à vida em sociedade, permitem aos educadores 

tornar ainda melhor, mais fácil, rápida e efetiva a educação.

Ainda a produção de vídeos pode ser usada para trabalhar qualquer conteúdo nas 

diversas disciplinas, fazendo com que enriqueça as aulas, tornando o aluno um sujeito ativo 
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na produção e construção do conhecimento. Essa aplicação foi feita pelos professores e alunos 

das mais diversas disciplinas e localidades, pois foram produzidos vídeos dos alunos que 

estudam na sede da escola, bem como também dos alunos nas Salas Anexas do Ensino Médio 

do campo. Conforme pode ser visto na figura 03.

Figura 03: Aplicação da produção de vídeos nas disciplinas em sala de aula

Fonte: acervo da Escola Estadual Vila Rica/2019

Percebemos que os alunos utilizam diversos softwares para editar os vídeos, de início 

mostramos a eles alguns aplicativos, depois eles mesmo, cada um n o seu ritmo, foram 

aprendendo, buscando e aperfeiçoando com esses recursos, pois, para eles conforme afirma 

Moran (1995) “vídeo, na cabeça dos alunos, significa descanso e não aula, o que modifica a 

postura, as expectativas em relação ao seu uso. ” Sobre como lidar com essa ideia de vídeo, 

Moran acrescenta que “precisamos aproveitar essa expectativa positiva para atrair o aluno para 

os assuntos do nosso planejamento pedagógico. Mas, ao mesmo tempo, saber que 

necessitamos prestar atenção para estabelecer novas pontes entre vídeo e as outras dinâmicas 

da aula”.

Os alunos tornaram-se autores de pequenos vídeos educacionais, criando novas 

ferramentas pedagógicas produzidas a partir da realidade deles, assim como de toda 

comunidade escolar. Segundo Kenski (2007) 

o uso de tecnologias implica em mudanças, alterações, em relação à cultura, 
costumes de uma sociedade, não é uma simples questão de uso e de 
popularização. Assim devemos fazer usos dos recursos tecnológicos em sala 
de aula, pois, assim temos a possibilidade de acompanhar essa evolução. 
Kenski ainda afirma que a desenvolvimento tecnológico não se reduz aos 
novos usos de alguns equipamentos e produtos, modifica comportamentos. 
Assim o aumento e a banalização do uso de determinada tecnologia 
estabelecer à cultura existente e transformam não apenas o comportamento 
individual, mas o de todo o grupo social. (KENSKI, 2007, p. 21). 

Os jovens alunos do Ensino Médio hoje, usam os recursos tecnológicos diariamente, 

precisamos acompanhar esse avanço tecnológico.
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Os alunos tornaram-se autores de pequenos vídeos educacionais, criando novas 

ferramentas pedagógicas produzidas a partir da realidade deles, assim como de toda 

comunidade escolar. Segundo Kenski (2007) 

o uso de tecnologias implica em mudanças, alterações, em relação à cultura, 
costumes de uma sociedade, não é uma simples questão de uso e de 
popularização. Assim devemos fazer usos dos recursos tecnológicos em sala 
de aula, pois, assim temos a possibilidade de acompanhar essa evolução. 
Kenski ainda afirma que a desenvolvimento tecnológico não se reduz aos 
novos usos de alguns equipamentos e produtos, modifica comportamentos. 
Assim o aumento e a banalização do uso de determinada tecnologia 
estabelecer à cultura existente e transformam não apenas o comportamento 
individual, mas o de todo o grupo social. (KENSKI, 2007, p. 21). 

Os jovens alunos do Ensino Médio hoje, usam os recursos tecnológicos diariamente, 

precisamos acompanhar esse avanço tecnológico.

Com todos esses recursos, a escola não pode ficar alheia, negando a 
implementação dessas ferramentas na proposta pedagógica, necessita, ao 
contrário, procurar meios de incorporar estas tecnologias a seu favor, em seu 
benefício, inovar as atividades pedagógicas e dotar o professor de um papel 
importante, o de explorar as tecnologias disponíveis para ajudar na 
aprendizagem dos alunos. (HORNER, PIMENTA p.16, 2016)

Necessita urgentemente essa inserção desses recursos nas aulas, tanto a produção de 

vídeos, quanto o uso da internet e das redes sociais deve ser trabalhado em sala de aula, 

discutido o seu uso, benefícios e malefícios, as implicações dessa nova TICs no meio familiar 

e principalmente fazer uso a favor da produção de conhecimento e do aprendizado dos alunos.

Considerações Finais

A construção de vídeos, como ferramenta pedagógica, contribuiu para mostrar as 

múltiplas possibilidades deste instrumento a favor do processo de ensino e aprendizagem.

O processo de construção e edição de vídeos tornou-se uma ferramenta didática a 

favor do aluno, pois passou a ser um facilitador, motivador, promotor da aprendizagem. Tal 

ação contribuiu para transformar todo o processo em conhecimento para o aluno, além de ser 

um recurso pedagógico e de complementação de conteúdo, bem como recurso ilustrativo das 

aulas e teorias explicadas aos alunos. 

O uso dos vídeos educativos, contribuíram com a formação do conhecimento e de 

uma melhor compreensão das transformações que ocorrem em nossa sociedade.
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O USO DOS NUTRIENTES CONSTRUTORES UTILIZADOS NA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Gleiciene Sena Dorta Souza; Jhony Neves de Souza; Célia Ferreira de Sousa; 
Maria do Rosário Soares Lima.

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Elias Bento no município de 
Canabrava do Norte- MT, com alunos do 8ª Ano B e C. e teve como objetivo reconhecer a 
existências de nutrientes construtores, energéticos e reguladores, identificando-os nos 
alimentos que compõem a alimentação escolar da escola Elias Bento.O nosso organismo 
necessita de substâncias chamadas nutrientes, responsáveis de fornecer matéria-prima para 
a construção dos tecidos, para fazer reparos eventuais e fornecer energia para as atividades 
cotidianas. Os carboidratos, lipídios e proteínas estão cada vez mais presente na 
alimentação dos alunos na Escola Estadual Elias Bento, no entanto, o nosso organismo 
precisa de substâncias chamadas nutrientes, que são responsáveis para a edificação dos 
tecidos, que fornece energia para realizamos as atividades do nosso dia a dia.

Palavras-Chave: Nutrientes construtores; energéticos e reguladores.

Introdução

Os carboidratos, lipídios e proteínas estão cada vez mais presente na alimentação dos 

alunos na Escola Estadual Elias Bento, no entanto, o nosso organismo precisa de substâncias 

chamadas nutrientes, que são responsáveis para a edificação dos tecidos, que fornece energia 

para realizamos as atividades do nosso dia a dia.

Para Carvalho et al (2011), os alimentos devem ser ingeridos em quantidades centrada 

nos horários corretos, de modo a estabelecer uma vida com os menores riscos de adoecimento. 

No cotidiano do trabalho, na rua, na casa, o costume de comer, alimentar ou nutrir são palavras 

que circulam na nossa cultura mais ou menos como sinônimos.

Fernandez e Silva (2008), afirmam que,

A escola como um importante lócus de desenvolvimento cognitivo da criança 
vem se destacando, como um agente de promoção de hábitos alimentares e 
estilos de vida saudáveis. “Tem-se, na escola, a construção de valores morais 
e sociais, culturais e científicos da sociedade”.Neste local, as “teias” de 
relações entre os membros da comunidade são traçadas e suas tramas e 
revelam as formas de superação dos conflitos e dos problemas que acometem 
a população, (FERNANDEZ E SILVA, p.451, 2008).

As práticas cotidianas do ser humano em relação com a alimentação passam por 

varias mudanças, principalmente no modo de se alimentar quando os aspectos está 

relacionados a dietas, (CANESQUE e GARCIA, 2005).
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As práticas cotidianas do ser humano em relação com a alimentação passam por 

varias mudanças, principalmente no modo de se alimentar quando os aspectos está 

relacionados a dietas, (CANESQUE e GARCIA, 2005).

No entanto, o desenvolvimento do país tem-se pregado políticas de boa alimentação 

nas escolas, mas nem sempre estárelacionadoàspráticas cotidianas. Esse conceito trata-se que 

temos que ter uma alimentação reforçada para poder desenvolver suas atividades cotidianas.

Segundo Oliveira et al, (1998) ressalta que a Organização da Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), relata que o ensino da nutrição em escolas garante aos 

alunos melhor capacidade de criticar e eleger uma alimentação saudável onde se percebe que 

o mundo que está sendo alterado rapidamente, onde o aluno vivencia a difusão dos alimentos 

industrializados e uma perda dos estilos alimentares da família.

Cabe também ao professor ser um mediador da alimentação saudável na escola, 

desenvolvendo atividades de modos e práticas alimentares, contribuindo com temas e conceito 

técnicos sobre a alimentação saudável.

Desenvolvimento

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Elias Bento no município de Canabrava 

do Norte- MT, com alunos do 8ª Ano B e C.

No primeiro momento foi apresentado o plano para a os alunos a proposta de trabalho 

mostrando qual seria o caminho que iríamos percorrer durante a finalidade das atividades.

A metodologia utilizada foi de dividir a turma em três grupos, onde cada grupo 

elaborou um cardápio, sendo um de 2000 kcal, um de 1800 kcal e outro de 1500 kcal, divididas 

em três refeições principais (café, almoço e jantar) e dois lanches. Cada cardápio foi 

apresentado em forma de cartaz para a turma toda e em seguida fechamos com uma discussão 

sobre alimentação e saúde.

Com grandes perspectivas, questionamos os alunos com levantamentos sobre qual 

era a relação deles com a alimentação?Que os instigassem a refletirem, produzindo oralmente 

o que partissem de seu conhecimento empírico.

No segundo momento buscamos fundamentação teórica, ou seja, esclarecimentos e 

conceitos com bases em leituras de artigos e livros, trabalhos de autores que discutem sobre o 

tema em foco.

Contudo, tivemos o cuidado em repassar novas informações de cunho científico para 

os alunos, a todo o momento buscando facilitar a compreensão e reflexão sobre os assuntos 

abordados.

As atividades instigavam os alunos o reconhecimento da existência de nutrientes 

construtores, energéticos e reguladores, identificando- os nos alimentos.
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Considerações Finais

Mediante realização desse estudo constatou-se que uma boa alimentação permite 

melhor o desenvolvimento dos alunos na escola, sendo que uma alimentação variada permite 

que a energia e os nutrientes necessários sejam fornecidas ao nosso organismo. Sendo que os 

carboidratos fornecem os nutrientes energéticos, que libera energia para a célula do nosso 

corpo e os lipídios tem um papel fundamental no nosso corpo, ele fornece gordura para o 

organismo como um estoque de energia.

Na montagem dos cardápios, os alunos não se preocuparam em montar uma

alimentação saudável para o dia a dia, eles só atentarampara a quantidade de caloria que cada 

cardápio poderia ter. Alguns interpretaram bem a dinâmica de elaborar os cardápios, onde 

todas as refeições obtiveram a existências de nutrientes construtores, energéticos e 

reguladores.

Referências

CARVALHO, M.C.V.S. et al. Comer, alimentar e nutrir: categorias analíticas instrumentais 
no campo da pesquisa científica. Ciênc. Saúde coletiva. Rio de Janeiro, v.16,n.1, p.155-163,
2011.

CANESQUI, A. M.; GARCIA, R. W. D. (Orgs). Antropologia e nutrição: um diálogo logo 
possível. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. Coleção Antropologia e Saúde).

FERNANDEZ, P. M.; SILVA, D. O. Descrição das noções conceituais sobre os grupos 
alimentares por professores de 1ª a 4ª série: A necessidade de Atualização dos conceitos. 
Ciência & Educação, v.14, n. 3, p. 451-66 2008.

OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências nutricionais. São Paulo: Sarvier, 1998.



189III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

Considerações Finais

Mediante realização desse estudo constatou-se que uma boa alimentação permite 

melhor o desenvolvimento dos alunos na escola, sendo que uma alimentação variada permite 

que a energia e os nutrientes necessários sejam fornecidas ao nosso organismo. Sendo que os 

carboidratos fornecem os nutrientes energéticos, que libera energia para a célula do nosso 

corpo e os lipídios tem um papel fundamental no nosso corpo, ele fornece gordura para o 

organismo como um estoque de energia.

Na montagem dos cardápios, os alunos não se preocuparam em montar uma

alimentação saudável para o dia a dia, eles só atentarampara a quantidade de caloria que cada 

cardápio poderia ter. Alguns interpretaram bem a dinâmica de elaborar os cardápios, onde 

todas as refeições obtiveram a existências de nutrientes construtores, energéticos e 

reguladores.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo expor o que é obesidade e sedentarismo, 
suas correlações um com o outro, suas causas, danos, tratamentos, e no que ela influência 
na vida social. A obesidade é um problema de caráter pandêmico, ocorrendo em países de 
alta, média e baixa renda, em homens e mulheres em todas as faixas etárias. A obesidade é 
considerada pela Organização Mundial de Saúde como um dos mais graves problemas de 
saúde publica do mundo, é grande responsável pelo aumento da mortalidade no mundo. O 
sedentarismo é definido como a falta ou grande diminuição de atividades físicas, é 
considerado um dos maiores problemas de saúde pública, uma vida sedentária é 
acompanhada pela ausência de atividades físicas podendo provocar um processo de 
regressão funcional, perda de flexibilidade articular, além de comprometer o 
funcionamento de vários órgãos posteriormente distinguindo- se um fenômeno associado 
á hipotrofia de fibras musculares, além de ser a principal causa do aumento da ocorrência 
de várias doenças, como a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, aumento do colesterol 
e infarto miocárdio. A vida sedentária pode também ser causa direta ou indireta de morte 
súbita. Sabe-se que a atividade física estimula a função dos sistemas cardiovasculares, 
respiratório e musculo esquelético, assim como promove motivação psicológica e sensação 
de bem-estar.

Palavras-Chave: Obesidade, Sedentarismo, Saúde, Qualidade de vida.

Introdução

Com as constantes transformações ocorridas no estilo de vida da população, houve 

um grande aumento na incidência de doenças, principalmente as de ordem vascular. As 

mudanças nos hábitos alimentares, falta de atividades físicas, alimentos com altos valores 

energéticos, aumento de sedentarismo dentre outros são responsáveis por essas modificações.

A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal 

em um nível que compromete a saúde dos indivíduos, acarretando prejuízos tais como 

alterações metabólicas, dificuldades respiratórias e do aparelho locomotor. E ainda é fator de 

risco para doenças cardiovasculares, diabetes melito tipo II, alguns tipos de câncer, problemas 

ósseos e etc. O sedentarismo, associado a hábitos não saudáveis e dietas calóricas, é a principal 

causa do aumento da incidência de várias doenças. Indivíduos sedentários estão mais 

susceptíveis a ocorrência de doenças como hipertensão arterial, diabetes, ansiedade, 

obesidade, aumento do colesterol e infarto do miocárdio, além da atrofia muscular que 

dificulta a realização de tarefas simples do dia-a-dia. A obesidade é um dos principais 

problemas consequentes a partir do sedentarismo. A falta de atividade física faz com que 
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ocorra um acúmulo de gordura na região abdominal (barriga). O sedentarismo infantil é uma 

das principais preocupações na contemporaneidade. As crianças sedentárias apresentam um 

grande risco de serem obesas, a obesidade infantil é uma preocupação global que vem 

ganhando território sendo o exercício físico um dos principais fatores, junto com a educação 

alimentar, a diminuir seus efeitos.

A obesidade é bastante complexa e envolve muitos fatores, tais como fatores 

históricos, ecológicos, políticos, socioeconômicos, psicossociais, biológicos e culturais, em 

geral nota-se que os fatores mais estudados da obesidade são os biológicos relacionados ao 

estilo de vida, essas investigações se concentram nas questões relacionadas ao maior aporte 

energético da dieta, e na redução da prática da atividade física com a incorporação do 

sedentarismo.

Portanto este estudo tem como objetivo abordar o caráter multifatorial da obesidade 

e do sedentarismo envolvendo a ampla variedade de fatores ambientais, genéticos e sociais.

Desenvolvimento

Obesidade

A obesidade tem causas multifatoriais e resulta de interação de fatores genéticos, 

metabólicos, sociais, comportamentais e culturais. Na maioria dos casos, associa-se ao abuso 

da ingestão calórica e ao sedentarismo, em que o excesso de calorias armazena-se como tecido 

adiposo, gerando o balanço energético positivo. O balanço energético pode ser definido como 

a diferença entre a quantidade de energia adquirida e gasta na realização das funções vitais e 

de atividades em geral. Pode tornar-se positivo quando a quantidade de energia adquirida é 

maior do que a gasta, podendo variar entre pessoas.

Acredita-se que fatores genéticos podem estar relacionados à eficiência no 

aproveitamento, armazenamento e mobilização dos nutrientes ingeridos, ao gasto energético, 

em especial à taxa metabólica basal (TMB), ao controle do apetite e ao comportamento 

alimentar. A obesidade pode estar associada também a algumas desordens endócrinas, como 

o hipotireoidismo e problemas no hipotálamo, mas essas causas representam menos de 1% dos 

casos de excesso de peso.

As pessoas que referem obesidade materna e paterna apresentaram risco quase duas 

vezes mais alto de tendência à obesidade do que aqueles cujos pais não são obesos. As 

mulheres com um ou três ou mais filhos apresentam risco de obesidade quase duas ou três 

vezes mais alto do que as multíparas, respectivamente.
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casos de excesso de peso.

As pessoas que referem obesidade materna e paterna apresentaram risco quase duas 

vezes mais alto de tendência à obesidade do que aqueles cujos pais não são obesos. As 

mulheres com um ou três ou mais filhos apresentam risco de obesidade quase duas ou três 

vezes mais alto do que as multíparas, respectivamente.

A busca de explicações para o crescimento acelerado da obesidade nas populações 

tem destacado a modernização das sociedades, a qual tem provocado mais oferta de alimentos 

aliada à melhoria das formas de trabalho devido à mecanização e à automação das atividades. 

O modo de viver foi alterado pela economia do gasto energético no trabalho e nas atividades 

de vida diária, associada à maior oferta de alimentos. Por essas razões, a obesidade vem sendo 

denominada "doença da civilização" ou "síndrome do Novo Mundo".

Outros fatores associados ao ganho excessivo de peso são as mudanças em alguns 

momentos da vida (ex.: casamento, viuvez, separação), determinadas situações de violência, 

fatores psicológicos (como o estresse, a ansiedade, a depressão e a compulsão alimentar), 

alguns tratamentos medicamentosos (psicofármacos e corticoides), a suspensão do hábito de 

fumar, o consumo excessivo de álcool e a redução drástica de atividade física.

A obesidade constitui-se em condição médica crônica de etiologia multifatorial, o que 

requer tratamento de múltipla abordagem. A orientação dietética, a programação de atividade 

física e o uso de fármacos antiobesidade constituem os seus principais pilares. O tratamento 

convencional para a obesidade de grau III, entretanto, continua produzindo resultados 

insatisfatórios, com 95% dos pacientes recuperando seu peso inicial em até dois anos. A 

indicação de cirurgia bariátrica vem se tornando mais frequente devido à dificuldade da 

abordagem clínica de obesos graves.

Obesidade Infantil

A obesidade já pode ser considerada o problema crônico mais prevalente entre as 

crianças do planeta. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 41 milhões de 

pequenos com menos de 5 anos estejam acima do peso – número que engloba tanto país 

desenvolvido como aqueles em desenvolvimento. Nas nações mais pobres e desiguais, a 

obesidade chega a coexistir com a desnutrição. Paradoxalmente, crianças com histórico de 

baixo peso ao nascer, baixa estatura e ganho de peso além do esperado correm maior risco de 

se tornar obesas e diabéticas no futuro. É como se seus corpos ativassem o modo econômico 

para viver na adversidade, e assim permanecessem em qualquer circunstância. Médicos e 

outros profissionais estão na linha de frente para detectar crianças acima do peso ou sob maior 

risco de engordar. Para tanto, se valem de diversos cálculos e ferramentas, como o famoso 

Índice de Massa Corporal (IMC). Nos adultos, os limites são bem definidos. Na infância, 

porém, devido a variações inerentes ao crescimento e ao desenvolvimento, a interpretação do 

IMC difere de acordo com gênero e faixa etária e obedece a curvas específicas.

Muitos estudos apontam que os pais com frequência não reconhecem o excesso de 
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peso dos seus filhos e são raro os que têm uma percepção equivocada a respeito da qualidade 

da dieta da família. No geral, queixam-se ao profissional de saúde quando os filhos parecem 

comer pouco. Esperar a criança crescer para, então, emagrecer não é uma sábia escolha porque 

diversas doenças podem surgir logo na infância. Entram na lista colesterol alto, hipertensão, 

diabetes, problemas osteoarticulares, sem falar no impacto na autoestima e na qualidade de 

vida. Quanto mais precoce a intervenção, maior a chance de se manter um peso saudável no 

futuro.

O tratamento da obesidade infantil é bastante complexo, e a orientação de comer 

menos e gastar mais energia requer uma boa condução. Do contrário, é alto o risco de fracasso, 

recuperação do peso perdido e até transtornos alimentares. Na prática, encorajamos mudanças 

sustentáveis no estilo de vida, com a participação ativa dos pais, que devem ser bons modelos, 

estimular exercícios, facilitar o acesso a alimentos saudáveis e limitar o tempo nas telinhas.

Pesquisas apontam que, quanto maior o número de refeições em família, menor a 

probabilidade de a obesidade ganhar terreno.

Isso vale desde as primeiras papinhas. Lembre-se: os exemplos e as atitudes valem 

mais do que mil palavras. Doenças do estilo de vida

Exercício físico é qualquer atividade que aumenta ou mantém a aptidão física e a 

saúde em geral e o bem-estar. A atividade física é realizada por várias razões, incluindo o 

fortalecimento dos músculos e do sistema cardiovascular, a melhora de habilidades atléticas, 

a manutenção e perda de peso ou apenas o prazer. O exercício físico frequente ajuda a regular 

e estimular o sistema imunológico e evita as “doenças do estilo de vida”. Sedentarismo, 

excesso de comidas industrializadas, pouca água. Com o passar dos anos, as doenças crônicas 

não-transmissíveis (DCNT), tais como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias 

crônicas, diabetes, câncer e outras, inclusive doenças renais, foram tomando o seu lugar dentre 

a maior causa de morte no Brasil. Além da propensão a obesidade e sedentarismo. No Brasil 

esta doença mata mais que acidentes de trânsito. O número de afetados ultrapassa 12 milhões.

Uma doença que vem conquistando números alarmantes é a arteriosclerose. E afeta 

cada vez mais indivíduos com faixa etária abaixo de 40 anos. Ocorre quando as paredes dos 

vasos sanguíneos perdem a elasticidade, e engrossam. Dá-se o acúmulo de placas de gorduras 

nas paredes das artérias. O reflexo no organismo: Diabetes Tipo 2, obesidade, e também 

pressão arterial elevada. Consequências: dores no peito, má circulação do sangue e ataque 

cardíaco. Se antes estava associada a pessoas com idade acima de 60 anos, hoje em dia pode 

ser diagnosticada em adultos com pouco mais de 30.

A pressão é considerada alta quando os números atingem, ou ultrapassam, 14/9. 
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Apesar de ser uma condição que pode ser atribuída a fatores genéticos, o modo como trata o 

próprio corpo também é crucial. Níveis elevados de estresse, descuido com o peso corporal e 

o excesso de sal são fortes contribuintes de sua ocorrência no organismo.

Atividades físicas e seus efeitos na saúde

A inatividade física tem propiciado o aumento do sedentarismo nas últimas décadas. 

Esse é um dos principais fatores com gasto em saúde pública e risco para o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares e cardiorrespiratórias na idade adulta (GUARDA, 2010). Entre 

crianças e adolescentes a prevalência do sedentarismo aparece em número alarmante, no 

quadro de sobrepeso/obesidade. No entanto, a sua consequência atinge crianças de todos os 

níveis socioeconômicos, tornando-se assim um problema de saúde pública que traz 

consequências negativas diretas sobre a sociedade moderna. O estilo de vida da população 

urbana tem sofrido constantes mudanças de comportamento com relação à dieta alimentar e 

atividade física, esses fatores estão relacionados diretamente ao perfil da sociedade atual. 

Desta forma, a prática de atividade física regular é vista como importante aliada para que se 

tenha um estilo de vida saudável e ativo fisicamente, além de ser fundamental no controle e 

tratamento de sobrepeso/obesidade (JENOVESI, 2003).

As atividades físicas podem ajudar a prevenir a depressão, ajudar a promover ou 

manter a autoestima, melhorar a saúde mental em geral e melhorar autoimagem e a atratividade 

sexual, fatores altamente relacionados à autoestima. O exercício físico é importante para 

manter a aptidão física e pode contribuir positivamente para manter um peso saudável, a forma 

física e a manutenção da densidade óssea saudável, além de melhorar a força muscular, a 

mobilidade articular e promover fortalecimento do sistema imunológico e o bem-estar 

fisiológico, reduzindo riscos em casos de cirurgia.

O recomendável é que todas as pessoas façam atividades físicas moderadas em média 

cinco vezes por semana, no mínimo 30 minutos por dia. Praticar atividades esportivas é uma 

boa solução para deixar de ser sedentário, seja correr, caminhar, pedalar, nadar, etc. Mas, 

mesmo sem praticar atividades esportivas, as pessoas que fazem muitos movimentos corporais 

durante o dia não são consideradas sedentárias (fazer caminhadas, faxina na casa, etc).

A atividade física regular apresenta efeitos benéficos contra doenças degenerativa 

tais como, doença coronária, a hipertensão e diabetes entre adultos mais velhos, além de 

reduzir o risco de desenvolvimento em individuo normal. Também e recomendada no 

tratamento de doença do estado emocional nociva bem como a depressão. Desta forma, o 

aumento do nível de atividade física regular traz resultados positivo na diminuição da 
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morbidade e eventualmente da mortalidade da população em geral e particularmente entre os 

idosos. Os estudos enfatizam a importância da atividade física regular para que se tenha uma 

boa qualidade de vida relacionada à saúde. Deste modo, entende que com a prática de atividade 

física regular engloba um processo de comportamento preventivo e abranja um maior número 

de indivíduo na sociedade moderna (MOTA; RIBEIRO; CARVALHO, 2006).

A prática regular de exercícios físicos causa mudanças internas e externas envolvendo 

todo o corpo humano. E estas mudanças vão muito além de conquistas uma aparência 

satisfatória, mas também, trazem benefícios de curto e longo prazo que nos permitem ter uma 

melhor qualidade de vida. Ao praticar um exercício físico, o cérebro produz diversas reações 

químicas e envia sinais para todo o corpo, que começa a trabalhar em seu favor. Ao praticar 

exercícios nosso corpo:

- Acelera o metabolismo - Melhora a disposição - Ajuda a regular o sono - Inibe o 

surgimento de doenças - Diminui os riscos de câncer de mama - Reduz o colesterol negativo 

(LDL) - Aumenta a libido

-Exercício ajuda a diminuir e controlar o peso.

-Diminui o risco de doenças no coração, pressão alta, osteoporose, diabetes e 

obesidade.

-Aumenta as taxas do bom colesterol.

-Aumenta a resistência muscular.

-Tendões e ligamentos ficam mais flexíveis.

-Exercício traz bem-estar mental e ajuda a tratar a depressão.

-Alivia o estresse e a ansiedade.

-Atividades físicas ajudam a produzir serotonina – o hormônio do bem-estar.

Com um estilo de vida menos ativo fisicamente tem havido um aumento do número 

de pessoas com sobrepeso, que vem agravando os problemas de saúde de inúmeros gêneros 

gradativamente nas últimas décadas, de certa forma estudos vem mostrando evidência sobre o 

papel dos exercícios na promoção da saúde psicológica, social e do bem-estar individual. 

Portanto, vale ressaltar que os benefícios promovidos pela atividade física, não está 

relacionado apenas ao aumento de peso, mas existe uma grande contribuição em todo nosso 

metabolismo em função da manutenção de nossa saúde em geral, estudos mostram ligações 

entre a prática de exercícios e aspectos específicos da saúde psicológica, mais notadamente a 

ansiedade, estresse, depressão, humor e emoção, autoestima e disfunção psicológica.

Considerações Finais
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física regular engloba um processo de comportamento preventivo e abranja um maior número 

de indivíduo na sociedade moderna (MOTA; RIBEIRO; CARVALHO, 2006).

A prática regular de exercícios físicos causa mudanças internas e externas envolvendo 

todo o corpo humano. E estas mudanças vão muito além de conquistas uma aparência 

satisfatória, mas também, trazem benefícios de curto e longo prazo que nos permitem ter uma 

melhor qualidade de vida. Ao praticar um exercício físico, o cérebro produz diversas reações 

químicas e envia sinais para todo o corpo, que começa a trabalhar em seu favor. Ao praticar 

exercícios nosso corpo:

- Acelera o metabolismo - Melhora a disposição - Ajuda a regular o sono - Inibe o 

surgimento de doenças - Diminui os riscos de câncer de mama - Reduz o colesterol negativo 

(LDL) - Aumenta a libido

-Exercício ajuda a diminuir e controlar o peso.

-Diminui o risco de doenças no coração, pressão alta, osteoporose, diabetes e 

obesidade.

-Aumenta as taxas do bom colesterol.

-Aumenta a resistência muscular.

-Tendões e ligamentos ficam mais flexíveis.

-Exercício traz bem-estar mental e ajuda a tratar a depressão.

-Alivia o estresse e a ansiedade.

-Atividades físicas ajudam a produzir serotonina – o hormônio do bem-estar.

Com um estilo de vida menos ativo fisicamente tem havido um aumento do número 

de pessoas com sobrepeso, que vem agravando os problemas de saúde de inúmeros gêneros 

gradativamente nas últimas décadas, de certa forma estudos vem mostrando evidência sobre o 

papel dos exercícios na promoção da saúde psicológica, social e do bem-estar individual. 

Portanto, vale ressaltar que os benefícios promovidos pela atividade física, não está 

relacionado apenas ao aumento de peso, mas existe uma grande contribuição em todo nosso 

metabolismo em função da manutenção de nossa saúde em geral, estudos mostram ligações 

entre a prática de exercícios e aspectos específicos da saúde psicológica, mais notadamente a 

ansiedade, estresse, depressão, humor e emoção, autoestima e disfunção psicológica.

Considerações Finais

Percebe-se, por meio deste estudo ser necessário criar novas agendas de investigação 

em saúde e nutrição que valorizem abordagens metodológicas que partam da perspectiva da 

obesidade enquanto uma enfermidade multifatorial, não-fragmentada, como normalmente se 

apresenta a literatura sobre o tema. E que a prática de atividades físicas é de fundamental 

importância para a qualidade de vida da população em geral, inúmeros são os benefícios que 

a atividade física proporciona principalmente no controle de doenças crônicas, como a 

Hipertensão e Diabetes. Uma vida saudável requer atitudes comprometedoras com a escolha 

de hábitos saudáveis, principalmente atividade físicas regulares, que sem dúvida 

proporcionará melhor qualidade de vida e maior longevidade.

Entende-se que os hábitos de vida adquiridos pela sociedade moderna, foram sem 

dúvida a praticidade advinda dos avanços tecnológicos que proporcionaram comodidade com 

a utilização de recursos até então inexistentes, cabe agora aos profissionais da área de saúde 

modificar está situação que se apresenta de forma preocupante, através da sensibilização da 

sociedade visando à mudança de hábitos adquiridos, pois o esclarecimento quanto a este estilo 

de vida pode sim ser revertido, produzindo assim uma visão e uma mudança aos hábitos de 

vida e consequentemente então uma melhor qualidade de vida.

Ações coletivas devem envolver políticas públicas que promovam a saúde, o bem-

estar e a qualidade de vida das populações onde a parceria entre o governo e a sociedade civil 

seria um caminho bastante promissor na prevenção e tratamento da obesidade, por meio da 

responsabilização e do autocuidado, permitindo que a comunidade participe do processo de 

promoção da saúde.
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Resumo: Objetificar significar coisificar, é atribuir ao corpo a condição de objeto, 
especialmente nas campanhas publicitárias das mídias. Conceito importante na teoria 
feminista ao se abordar a objetificação sexual da mulher, tornando a pessoa como uma 
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mercadoria ou objeto. O trabalho faz parte das pesquisas que viemos desenvolvendo no 
último semestre no PPGE/UFT, resultante dos estudos em andamento da Dissertação de 
Mestrado. Trata-se de uma análise da imagem do corpo e o fenômeno da objetificação, que 
em função do processo de jovialização, cada vez mais, se procura manter uma pele lisa e 
jovial. O trabalho se baseia na pesquisa fenomenológica, que conforme Rocha, Maia (2017) 
busca o sentido, a (re)presentação, a descrição dos fenômenos, sejam eles sociais, culturais, 
educacionais. Como base teórica nos fundamentamos em Vendramini (2016), Coutinho 
(2016), Sibilia (2012), Couto, Goellner (2012), Heldemam (2012). Nossos resultados 
perpassam pela discussão da moral da pele lisa, na qual Sibilia (2012), faz uma análise da 
censura midiática da velhice, como se o corpo velho fosse de uma imagem com falhas, 
colocando em debates o envelhecer e o envelhecimento, particularmente das mulheres.

Palavras-Chave: Objetificação; Mulher e mídia; Jovialização.

Introdução

Nos tempos de agora a imagem da mulher está cada vez mais exposta nas mídias, 

observa-se que na última década o movimento de jovialização tem buscado corpos juvenis e 

tem impactado inclusive nas pessoas mais velhas, acima dos sessenta anos de idade.

Nos países em desenvolvimento são consideradas pessoas idosas aquelas com 60 anos 

de idade, já nos países desenvolvidos é aos 65 anos de idade que se caracteriza como velho, 

conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nesse contexto a jovialidade dos corpos, principalmente das celebridades como das 

atrizes midiáticas, são promovidas, construídas e cultuadas, Couto, Goellner, (2012), tendo 

seus corpos cada dia mais festejados e pavoneados com diversos estímulos, bem como 

maneiras para que se promova mudanças físicas e mentais, em busca de uma performance 

jovial da beleza e da perfeição. Em meio a tantas exposições públicas o cuidado com a 

aparência física passa a ser uma demanda incansavelmente desejada.

As consideradas conquistas corporais se multiplicam nas mídias, nas diversas redes 

sociais e posteriormente entre pessoas sendo cultuadas e idolatradas por seguidores que 

consomem produtos cosméticos, químicos, medicamentos e procedimentos cirúrgicos com 

fins estéticos para a conquista do corpo jovem, evidentemente para aquelas que tem como 

pagar por tais artifícios pela busca da artificialidade do corpo perfeito.

Os corpos que são veiculados nas mídias são formadores da (corpo)ralidade 

apresentados nas revistas, TVs, sites, filmes e na publicidade em geral. É um corpo 

insistentemente ligado ao mundo da beleza e dos prazeres, como se a perfeição corporal 

estivesse ao alcance de todos.

Neste trabalho abordamos o fenômeno de objetificação dos corpos em função da 

jovialidade, pois os mesmos se tornam objetos da cultura da mídia. Assim apresentamos duas 



197III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

mercadoria ou objeto. O trabalho faz parte das pesquisas que viemos desenvolvendo no 
último semestre no PPGE/UFT, resultante dos estudos em andamento da Dissertação de 
Mestrado. Trata-se de uma análise da imagem do corpo e o fenômeno da objetificação, que 
em função do processo de jovialização, cada vez mais, se procura manter uma pele lisa e 
jovial. O trabalho se baseia na pesquisa fenomenológica, que conforme Rocha, Maia (2017) 
busca o sentido, a (re)presentação, a descrição dos fenômenos, sejam eles sociais, culturais, 
educacionais. Como base teórica nos fundamentamos em Vendramini (2016), Coutinho 
(2016), Sibilia (2012), Couto, Goellner (2012), Heldemam (2012). Nossos resultados 
perpassam pela discussão da moral da pele lisa, na qual Sibilia (2012), faz uma análise da 
censura midiática da velhice, como se o corpo velho fosse de uma imagem com falhas, 
colocando em debates o envelhecer e o envelhecimento, particularmente das mulheres.

Palavras-Chave: Objetificação; Mulher e mídia; Jovialização.

Introdução

Nos tempos de agora a imagem da mulher está cada vez mais exposta nas mídias, 

observa-se que na última década o movimento de jovialização tem buscado corpos juvenis e 

tem impactado inclusive nas pessoas mais velhas, acima dos sessenta anos de idade.

Nos países em desenvolvimento são consideradas pessoas idosas aquelas com 60 anos 

de idade, já nos países desenvolvidos é aos 65 anos de idade que se caracteriza como velho, 

conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nesse contexto a jovialidade dos corpos, principalmente das celebridades como das 

atrizes midiáticas, são promovidas, construídas e cultuadas, Couto, Goellner, (2012), tendo 

seus corpos cada dia mais festejados e pavoneados com diversos estímulos, bem como 

maneiras para que se promova mudanças físicas e mentais, em busca de uma performance 

jovial da beleza e da perfeição. Em meio a tantas exposições públicas o cuidado com a 

aparência física passa a ser uma demanda incansavelmente desejada.

As consideradas conquistas corporais se multiplicam nas mídias, nas diversas redes 

sociais e posteriormente entre pessoas sendo cultuadas e idolatradas por seguidores que 

consomem produtos cosméticos, químicos, medicamentos e procedimentos cirúrgicos com 

fins estéticos para a conquista do corpo jovem, evidentemente para aquelas que tem como 

pagar por tais artifícios pela busca da artificialidade do corpo perfeito.

Os corpos que são veiculados nas mídias são formadores da (corpo)ralidade 

apresentados nas revistas, TVs, sites, filmes e na publicidade em geral. É um corpo 

insistentemente ligado ao mundo da beleza e dos prazeres, como se a perfeição corporal 

estivesse ao alcance de todos.

Neste trabalho abordamos o fenômeno de objetificação dos corpos em função da 

jovialidade, pois os mesmos se tornam objetos da cultura da mídia. Assim apresentamos duas 

imagens públicas de atrizes midiáticas, uma nacional e outra internacionalmente conhecida 

com repercussão de seus corpos no mundo televisivo, fotográfico e midiático.

Desenvolvimento

Nossa metodologia se baseia na análise de conteúdo, na concepção fenomenológica 

de pesquisa, que entende a realidade como fenômenos a ser compreendido, descrito e 

interpretado. A partir desse pressuposto não há apenas um sentido, uma única realidade, mas 

tantos sentidos quantas forem suas interpretações e comunicações: a realidade é perspectival 

(ROCHA, MAIA, 2017).

Para a compreensão do fenômeno das imagens utilizamos a Análise de Conteúdo 

(ROCHA, MAIA, 2017). Segundo Coyles (2010) a “abordagem foucaultiana de análise do 

discurso” está presente nos assuntos de “identidade”, senso de “individualidade, ideologia, 

relações de poder e transformação social”. Nesse contexto a linguagem é a expressividade do 

corpo e não um ato neutro da realidade, sendo o discurso um fator fundante na construção de 

vida social (BRANDAO, 2002).

Entendemos que a imagem do corpo ou dos rostos e a repercussão provocada na mídia 

pelos comentários se estes “estão bonitos”, “perfeitos” ou “feios” e “decaídos” feitos pelos 

seus seguidores, revelam a objetificação sobre o corpo da mulher sobre seus rostos. Objetificar 

significar coisificar, é atribuir ao corpo a condição de objeto.

Resultados e discussões

Conforme Sibilia (2012, p. 149), vivemos em uma sociedade espetacular num 

intenso “festival de eus”, selfies a todo momento e em quaisquer locais. Ser visto e 

comentado é o que qualifica a visibilidade e neste caso, corpos e rostos jovens, lisos, 

plásticos, onde a velhice não é valorizada e precisa ser escondida, não mostrada, e as suas 

marcas precisam ser maquiadas. Para isso se desenvolve o mercado de purificação dos 

corpos, com todo um aparato tecnológico de antioxidantes, hidratantes, drenagens, 

lipoaspiração e preenchimentos voltados ao rejuvenescimento.

No processo de objetificação as rugas se tornaram marcas de fraqueza (SIBILIA, 

2012, p. 151). Objetificação para Nicolai Hartmann é o processo de um sujeito tornar-se objeto 

desde 1970, “O termo objetificação consiste em analisar alguém (indivíduo/pessoa) no nível 

de um objeto” sendo que Viella, Vendramini, (2016) Coutinho, (2016) contribuem nesse 
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contexto, onde analisam o corpo que está sujeito às leis do mercado, da concorrência, da 

propriedade e da oferta e procura, onde o corpo passa a ser visualizado como mercadoria.

O corpo exposto é coisificado para ser consumido (VIELLA, VENDRAMINI, 2016). 

O corpo não é o portador do anúncio, mas o próprio objeto à venda.

A seguir visualizamos as duas imagens das atrizes, uma italiana e a outra brasileira, 

sendo que ambas tem sido alvo de comentários sobre sua performance, sobre a beleza ou não 

de seus corpos e de seus rostos.

84 anos de idade

Os comentários e as manchetes sobre Sophia Loren encontrados na mídia, são do 

tipo: “A famosa atriz italiana que conquistou o mundo inteiro com sua beleza, continua 

68 anos de idade

Figura 02: Vera 
Fischer

Figura 01: 
Sophia Loren
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trabalhando apesar dos 84 anos de idade”. "Mesmo com 84 anos ela quer fazer de tudo 

para que entregue um filme profundo e desafiante, tanto emocionalmente como 

fisicamente. Sua energia e paixão são simplesmente maravilhosas de se ver". “Atriz de 80 

anos é considerada a mais sexy e bonita do cinema italiano”. “Linda, talentosa e 

guerreira, Sophia Loren se tornou a mulher-símbolo dos anos dourados do cinema 

italiano, estrelando dramas e comédias inesquecíveis e comemorando 80 anos não só 

com uma carreira brilhante, mas como um fenômeno de resistência da beleza”.

Sobre a atriz brasileira os comentários são: “A atriz de 67 anos que é conhecida 

por sua beleza revelou em seu Instagram alguns truques para manter a pele linda”. "Nunca 

durmo de maquiagem. Posso estar hiper-super cansada mas tiro a make. Porque maltrata 

a pele e envelhece". "A maior surpresa nesse caso é saber que a Vera Fischer ainda está 

viva”: - Elegantemente, a veterana atriz rebateu: "Viva e linda". Vera Fischer aparece sem 

maquiagem e gera comentários maldosos”. “Vera foi xingada de tudo, inclusive pelo 

pecado mortal de ser “velha” – não obstante a forma espetacular que exibe aos 62 anos”.

Estes comentários de domínio público na mídia (re)presentam o que estamos 

discutindo de objetificação, objetificar quando o corpo se torna coisa, objeto.

O corpo feminino vem sendo estereotipado, esquadrinhado e em algumas 

propagandas submisso. Heldman (2012) inicia as discussões da objetificação do corpo que é 

sexualizado e exposto, como atrativo para angariar compradores a produtos. Nesse sentido se 

funda a teoria feminista ao se abordar a objetificação sexual da mulher, tornando a pessoa 

como uma mercadoria ou objeto.

A imagem do liso em corpos que envelheceram onde suas idades cronológicas foram 

alteradas em nome da aparência física, sendo que seus corpos declinam do ponto de vista 

biológico, porém seus rostos são de jovens moças midiáticas. Nesse sentido podemos perceber 

nas imagens e na leitura de contexto que nessa década as pessoas tidas como velhas se 

jovializaram a partir da indústria, do mercado cosmético, químico farmacêutico e cirúrgico

com fins estéticos.

Considerações Finais

A jovialização de corpos velhos e a moral da pele lisa tornam o corpo da mulher 

objeto do consumo midiático.

A objetificação contemporânea nos revela o vazio de imagem, uma crise identitária e 

a coisificação do corpo das pessoas. Na análise de conteúdo perpassa as leituras de Sibilia 
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(2012), que ao abordar a imagem de corpos velhos reflete sobre a decrepitude dos corpos que 

precisam se jovializar.

O corpo velho é (re)tratado como imagem com falhas, como se estivesse corrompido 

pelo tempo, pela idos(idade) e pela (corporal)idades.
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Resumo: Os estudantes consideram a disciplina de Química complexa, o que leva a ideias 
equivocadas sobre essa área do conhecimento. Assim, fica evidente a necessidade de 
buscar novas ferramentas pedagógicas que auxiliem o professor e facilitem a aprendizagem 
dos estudantes. O presente trabalho teve como objetivo levantar o quantitativo de Objetos 
de Aprendizagem para ensinar química existentes nos acervos da plataforma digital 
eduCAPES bem como identificar as temáticas de cada um deles. Esse levantamento 
descritivo foi realizado no segundo semestre de 2019 e utilizou como fonte de informações 
a referida plataforma. Foram categorizados dez temas, sendo eles: química geral, orgânica, 
inorgânica, ambiental, instrumentação, química de alimentos, bioquímica, físico-química, 
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Introdução

As discussões sobre o ensino de química no nosso país vêm crescendo cada vez mais, 

trazendo grandes oportunidades no meio acadêmico, social e profissional. Das disciplinas 

escolares, a Química é vista como uma das matérias mais complexa e abstrata, e boa parte dos 

conceitos químicos estudados na escola não tem nexo para uma quantidade significativa de 

estudantes (FERNANDEZ, 2018). Com isso, vários profissionais da área de Química vêm 

utilizando como recurso pedagógico os Objetos de aprendizagem (OA).

Os Objetos de Aprendizagem, é um termo que surgiu no início do século XXI que se 

refere a recursos digitais tais como, animação, vídeo, simulação, entre outros, nos quais 

permitem que estudantes e professores conheçam conceitos específicos em ciências, 

matemática, linguagem, etc. (CASTRO FILHO, 2007). Já de acordo com Wiley (2000, p.03), 

um OA “[...] é qualquer recurso digital que possa ser reutilizado como apoio a aprendizagem”.

Os OA podem ser encontrados na Internet, por meio de repositórios, possibilitando, 

dentre outras características, a diminuição de gastos com a produção de materiais educacionais 

(AGUIAR; FRÔRES; 2007).

Wiley (2000) declara que ao produzir um objeto de aprendizagem, o criador deve 

definir se a teoria educativa é um modelo com variações diferentes para conteúdos distintos, 
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ou modelo independente dos seus componentes em que o criador pode adotar os métodos e as 

estratégias para seus objetivos. Os professores precisam compreender como utilizar e se este 

é adequado para os conceitos que querem trabalhar.

A opção do OA que será utilizado em sala de aula indica a intenção do professor com 

o aluno de desenvolvimento da atividade pedagógica que foi planejada, o resultado positivo 

acontece quando ocorre a aprendizagem, isto mostra o quão importante é o papel do professor 

na escolha deste recurso (AGUIAR; FLÔRES, 2014). Com isso percebemos a importância da 

utilização de OA como recurso pedagógico.

Entre vários repositórios de OA, optou-se por trabalhar com a plataforma eduCAPES, 

que é um portal de objetos educacionais livre para o uso de estudantes, docentes da educação 

básica, superior e pôs graduação que procuram aperfeiçoar seus conhecimentos, com objetivo 

de levantar o quantitativo de Objetos de Aprendizagem para ensinar química existentes nos 

acervos da plataforma digital eduCAPES bem como identificar as temáticas de cada um deles.

O presente estudo objetivou levantar o quantitativo de Objetos de Aprendizagem para 

ensinar química existentes nos acervos da plataforma digital eduCAPES bem como identificar 

as temáticas de cada um deles. Essa pesquisa sobre objetos de aprendizagem justifica-se pelo 

fato de muitos estudantes considerarem a disciplina de química complexa, levando a ideias 

equivocadas sobre o ensino de química. Isto mostra que buscar ferramentas pedagógicas que 

auxiliem o professor pode facilitar na aprendizagem dos estudantes.

Desenvolvimento

O desenvolvimento deste trabalho teve como motivação as reuniões do projeto de 

Pesquisa chamado “Elaboração de materiais didáticos e livretos paradidáticos de química: 

instrumentos para ensinar e aprender durante o estágio docente” e aprovado no Edital 

045/2019 da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPES) do Instituto Federal de Mato 

Grosso IFMT com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso 

(FAPEMAT).

A eduCAPES possuí em seu acervo diversos OA, como livros didáticos, teses, artigos 

de pesquisa, textos, áudios, vídeo aulas, imagens e vários outros materiais de ensino e 

pesquisa, e são publicados com autorização do autor ou que estejam sobre o domínio público.

Essa pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2019. No portal eduCAPES tem 

uma coleção de repositórios, é possível realizar buscas em todo o repositório como também 

selecionar o tipo de arquivos. Foi selecionado Plataformas Educacionais e o termo para a busca 
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A eduCAPES possuí em seu acervo diversos OA, como livros didáticos, teses, artigos 

de pesquisa, textos, áudios, vídeo aulas, imagens e vários outros materiais de ensino e 

pesquisa, e são publicados com autorização do autor ou que estejam sobre o domínio público.

Essa pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2019. No portal eduCAPES tem 

uma coleção de repositórios, é possível realizar buscas em todo o repositório como também 

selecionar o tipo de arquivos. Foi selecionado Plataformas Educacionais e o termo para a busca 

foi “química”. Na primeira consulta foi observado um total de 165 OA. Após ler os resumos 

de cada um deles foram selecionados apenas 75 objetos para ensinar algum conteúdo de 

química ou que tinham relação com o ensino de química, os que eram específicos de outras 

áreas mais técnicas como engenharias e área de saúde foram descartados. Após as análises,

foram divididos os OA em dez categorias, observadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Categorias e resultados de pesquisa

Categoria Resultado

1 Química Geral 7

2 Físico-Química 7

3 Química Ambiental 3

4 Química Orgânica 8

5 Instrumentação 10

6 Química Inorgânica 3

7 Ensino de Química 26

8 Bioquímica 3

9 Química de Alimentos 1

10 Interdisciplinar 7

Fonte: Dados organizados pelos autores com base no eduCAPES (2019).

Podemos observar que o quantitativo maior, disponível no acervo da eduCAPES, o 

Ensino de química possui 26 trabalhos que discutem como os professores podem facilitar a 

aprendizagem dos estudantes.

De acordo com Borges e Silva (2011), o ato de ensinar possui muitas 

responsabilidades, além de enfrentar problemas como alunos desmotivados, aulas sem 

planejamento, infraestrutura ruim, entre diversos outros, influenciam negativamente no 

processo de ensino. E que se o professor conseguir identificar as problemáticas é possível agir 

de forma a diminuir os impactos causados por eles, tendo um melhor resultado.

Essas problemáticas podem ser atenuadas com estratégias de ensino, como os OA 

que sirvam de apoio e colaboração para o ensino lúdicos, dinâmico e cognitivo, impulsionando 
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a maior entendimento do determinado conceito por parte dos estudantes (SOARES, 2004).

Enquanto que o tema como química de alimentos, química ambiental, bioquímica e 

química inorgânica possui os menores acervos dentre os temas pesquisado, deixando-nos um 

alerta e uma lacuna de oportunidade. Eles podem ter poucos trabalhos por serem disciplinas 

consideradas complexas, e até mesmo maçantes em relação as outras apresentadas.

Dessa forma, as disciplinas citadas acima possuem papel de suma importância, visto 

que estes fazem parte do processo de desenvolvimento da sociedade, das indústrias e de todas 

outras ciências, assim como o problema e as consequências de desequilíbrio de suas aplicações 

(PLIEGO et al., 2002).

Considerações Finais

Após o aumento significativo das Tecnologias de Informação e Comunicações na 

educação, é possível afirmar que a produção e o uso de objetos educacionais disponíveis em 

plataformas digitais é uma tendência. Porém, ainda há muito mais a ser explorado, 

principalmente por temáticas julgadas complexas, pois os objetos educacionais permitem os 

estudantes ter uma visão mais ampla dos assuntos, assim como facilitar a aprendizagem de 

conteúdos abstratos.

Portanto, os objetos educacionais são recursos pedagógicos viáveis a serem utilizados 

em sala de aula, pois são acessíveis, possibilitando acesso livre em diversos locais. Além disso, 

possuem interoperabilidade que é capacidade de diversos sistemas comunicar e partilhar dados 

entre si, além da durabilidade visto que os mesmos podem ser utilizados várias vezes.

Referências

AGUIAR, Eliane Vigneron Barreto; FLÔRES, Maria Lucia Pozzatti. Objetos de 
Aprendizagem: teoria e prática. In: Objetos de aprendizagem: conceitos básicos. Porto 
Alegre: Evangraf, 2014. 506 p. Disponível em: 
http://penta3.ufrgs.br/ObjetosAprendizagem/LivroOA-total.pdf. Acesso em: 19 de 
Setembro de 2019.

BORGES, A. A.; SILVA, C. de M. A docência em Química: um estudo das concepções dos 
professores da rede pública de formiga – MG. Conexão Ciência (Online), v.97. n.6, 2011.

CASTRO FILHO, J. A. Objetos de aprendizagem e sua utilização no ensino de 
matemática. In: Encontro Nacional de Educação Matemática, 9, 2007, Belo Horizonte. 
Anais... Belo Horizonte, MG: SBEM - Sociedade Brasileira de Educação Matemática, 
2007. Disponível em: 
http://www.pucrs.br/ciencias/viali/tic_literatura/artigos/objetos/Castro_Filho.pdf. Acesso 
em: 12 de Setembro de 2019.

FERNANDEZ, C. Formação de professores de Química no Brasil e no mundo. Estudos 



205III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

a maior entendimento do determinado conceito por parte dos estudantes (SOARES, 2004).

Enquanto que o tema como química de alimentos, química ambiental, bioquímica e 

química inorgânica possui os menores acervos dentre os temas pesquisado, deixando-nos um 

alerta e uma lacuna de oportunidade. Eles podem ter poucos trabalhos por serem disciplinas 

consideradas complexas, e até mesmo maçantes em relação as outras apresentadas.

Dessa forma, as disciplinas citadas acima possuem papel de suma importância, visto 

que estes fazem parte do processo de desenvolvimento da sociedade, das indústrias e de todas 

outras ciências, assim como o problema e as consequências de desequilíbrio de suas aplicações 

(PLIEGO et al., 2002).

Considerações Finais

Após o aumento significativo das Tecnologias de Informação e Comunicações na 

educação, é possível afirmar que a produção e o uso de objetos educacionais disponíveis em 

plataformas digitais é uma tendência. Porém, ainda há muito mais a ser explorado, 

principalmente por temáticas julgadas complexas, pois os objetos educacionais permitem os 

estudantes ter uma visão mais ampla dos assuntos, assim como facilitar a aprendizagem de 

conteúdos abstratos.

Portanto, os objetos educacionais são recursos pedagógicos viáveis a serem utilizados 

em sala de aula, pois são acessíveis, possibilitando acesso livre em diversos locais. Além disso, 

possuem interoperabilidade que é capacidade de diversos sistemas comunicar e partilhar dados 

entre si, além da durabilidade visto que os mesmos podem ser utilizados várias vezes.

Referências

AGUIAR, Eliane Vigneron Barreto; FLÔRES, Maria Lucia Pozzatti. Objetos de 
Aprendizagem: teoria e prática. In: Objetos de aprendizagem: conceitos básicos. Porto 
Alegre: Evangraf, 2014. 506 p. Disponível em: 
http://penta3.ufrgs.br/ObjetosAprendizagem/LivroOA-total.pdf. Acesso em: 19 de 
Setembro de 2019.

BORGES, A. A.; SILVA, C. de M. A docência em Química: um estudo das concepções dos 
professores da rede pública de formiga – MG. Conexão Ciência (Online), v.97. n.6, 2011.

CASTRO FILHO, J. A. Objetos de aprendizagem e sua utilização no ensino de 
matemática. In: Encontro Nacional de Educação Matemática, 9, 2007, Belo Horizonte. 
Anais... Belo Horizonte, MG: SBEM - Sociedade Brasileira de Educação Matemática, 
2007. Disponível em: 
http://www.pucrs.br/ciencias/viali/tic_literatura/artigos/objetos/Castro_Filho.pdf. Acesso 
em: 12 de Setembro de 2019.

FERNANDEZ, C. Formação de professores de Química no Brasil e no mundo. Estudos 

Avançados, [s.l.], v. 32, n. 94, p.205-224, dez. 2018. FapUNIFESP (SciELO). 
http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0103-40142018000300205.
Acesso em: 12 de Setembro de 2019.

ORRILL, C. H. Learning objects to support inquiry-based on-line learning. In: WILEY 
D. (Ed.). The instructional use of learning objects: on- line version. 2000. Disponível em 
http://reusability.org/read/chapters/orrill.doc . Acesso em: 19 de Agosto de 2019.

PLIEGO, O. H.; ODETTI, H.; ORTOLANI, A. Los programas de química em la Universidad: 
comentários e perspectivas. Educación Química, Ciudad de Mexico, v. 13, n.1, p. 20-27, jan-
mar. 2002.

SOARES, M. H. F. B. O lúdico em Química: jogos e atividades aplicados ao ensino de 
Química. Tese de Doutorado, 175p. Departamento de Química, Universidade Federal de São 
Carlos (São Paulo), 2004.



206 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)
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Resumo: Foi aplicado um questionário sobre a percepção individual acerca das Políticas 
Afirmativas na Escola Estadual Professora Maria Esther Peres (EEPMEP), com foco no 
Sistema de Cotas para ingressar no Ensino Superior visando adentrar e se estabelecer no 
mercado de trabalho. Das respostas obtidas verificou-se que 83% já presenciaram situações 
de racismo e apenas 43% dos sessenta e quatro entrevistados creem que as políticas de 
cotas sejam efetivas em solucionar as dificuldades de ingresso no Ensino Superior. 
Ademais, nota-se que alguns esclarecimentos acerca do tema precisam ser tratados nas 
Escolas. É preciso preterir a ideia estruturada que somos diferentes em detrimento da 
equidade social visto com vistas a solucionar, ou minimizar, as injustiças cometidas ao 
longo da História da Humanidade.

Palavras-Chave: direitos, sociedade, racismo, desigualdade.

Introdução

Em 1888 “a Princesa Isabel assinou a abolição da escravidão no Brasil”. É assim que 

a história é conhecida pela maior parte das pessoas. Contudo, o processo de abolição da 

escravatura não foi simples como se acredita: o sistema de produção latifundiário e de 

monocultura era o sistema econômico predominante há décadas no Brasil, e romper com estas 

estruturas definitivamente demorou e, como se percebe, ainda não foi concretizado. Durante

354 anos pessoas negras, trazidas do continente africano, foram escravizados no Brasil. 

Um Censo realizado por D. Pedro II em 1872, já próximo ao ano da abolição, estimou 

uma população de 10 milhões de pessoas, dos quais 15,24% era comportada por escravos. 

Essa mesma população, quando a escravatura foi abolida, não recebeu garantias do Estado 

nem qualquer ação de políticas públicas em seu favor, foram ‘largados a própria sorte’. Foram 

expulsos das fazendas – onde tinham, em condições desumanas, teto e alimentos, ainda que 

precários. Tiveram de procurar empregos e casas, construir estruturas físicas e emocionais, 

numa sociedade racista e que não mostrava interesse na criação de mecanismos de inclusão às 

pessoas negras. Das senzalas, portanto, foram para as favelas e nas favelas tiveram que 

engrenar estratégias de sobrevivência (SILVA, 1988; CONTINS e SANT’ANA, 2002).

Mais de um século após a abolição, em 1997, de acordo com o censo, apenas 1,8% 

dos jovens entre 18 e 24 anos que se declararam negros havia frequentado uma universidade. 

As Políticas Públicas em torno do direito universal de acesso ao ensino começaram a ser 
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nem qualquer ação de políticas públicas em seu favor, foram ‘largados a própria sorte’. Foram 

expulsos das fazendas – onde tinham, em condições desumanas, teto e alimentos, ainda que 

precários. Tiveram de procurar empregos e casas, construir estruturas físicas e emocionais, 

numa sociedade racista e que não mostrava interesse na criação de mecanismos de inclusão às 

pessoas negras. Das senzalas, portanto, foram para as favelas e nas favelas tiveram que 

engrenar estratégias de sobrevivência (SILVA, 1988; CONTINS e SANT’ANA, 2002).

Mais de um século após a abolição, em 1997, de acordo com o censo, apenas 1,8% 

dos jovens entre 18 e 24 anos que se declararam negros havia frequentado uma universidade. 

As Políticas Públicas em torno do direito universal de acesso ao ensino começaram a ser 

reivindicadas, então, pelo ‘movimento negro’. Em 2000 que, por conta de uma lei estadual, a 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) foi a pioneira em conceder uma cota de 50% 

em cursos de graduação, por meio do processo seletivo, para estudantes de escolas públicas. 

Quando a questão das cotas para estudantes negros chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) 

em 2012 foi votada e aprovada, por unanimidade (SILVA, 2016; NASCIMENTO, 2017).

A escravidão de pessoas negras no Brasil trouxe marcas profundas para a sociedade 

contemporânea. Pensando nisso as ações afirmativas foram desenvolvidas e vêm sendo 

praticadas com o intuito de, ao menos, tentar reparar as discrepâncias visando assegurar, 

minimamente, uma igualdade de oportunidade àqueles que tiveram restrições a alguns direitos 

por um período histórico significativo tentando fazer com que atinjam direitos outrora 

restringidos em relação aos demais (NUNES, 2006; NASCIMENTO, 2017).

As ações afirmativas são estratégias de resposta as demandas sociais existentes na 

sociedade e podem ser definidas como medidas de inclusão a curto prazo. Elas são extintas 

após alcançarem o seu objetivo, pois conseguiram atender aos pedidos da(s) demanda(s) social 

(is). Estas ações afirmativas precisam atuar promovendo a igualdade de oportunidades para 

aqueles que são, e foram, preteridos no processo histórico. Portanto, necessita-se equalizar as 

chances para que estes cidadãos tenham meios de competir, efetivamente, por serviços 

educacionais e por posições no mercado de trabalho (CONTINS e SANT’ANA, 2002; 

NASCIMENTO, 2017).

No contexto local, as abordagens para o questionário se deparam com uma 

conformação social mista por se tratar do município de Vila Rica que se situa na tríplice divisa 

dos estados de MT, PA e TO. Esta região é permeada pela diversidade cultural e econômica e 

padece, como a maior parte do país, de estratégias eficazes na minimização das desigualdades

de oportunidade, remuneração e valorização de carreira. Para tanto, desenvolveu-se a presente 

proposta de pesquisa buscando avaliar, por meio de questionário, as percepções acerca das 

políticas afirmativas, cotas raciais e sociais bem como suas acepções na comunidade escolar 

da Escola Estadual Professora Maria Esther Peres (EEPMEP).

Desenvolvimento

Para levantar os dados foi realizado e aplicado um formulário, de vinte e cinco (25) 

perguntas sobre “Políticas de ações afirmativas”. O formulário foi produzido em uma 

plataforma digital e aplicado, via aplicativo de mensagens, para estudantes dos ensinos 

fundamental e médio da EEPMEP de Vila Rica-MT entre os meses de agosto e setembro de 
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2019.

Sessenta e quatro pessoas responderam ao questionário sendo 86% do sexo feminino 

e 14% do sexo masculino. A idade da maioria está entre 16 e 19 anos, perfazendo 60% dos 

entrevistados. Quanto à autodescrição de cor da pele: 57% se declaram pardos, 25% brancos, 

9% negros e 8% amarelos. Tendo em vista que o questionário foi aplicado na EEPMEP, cerca 

de 80% das respostas assinalam para o Ensino Médio como escolaridade vigente. Das 64 

respostas observou-se que 47% estão inseridos no mercado de trabalho. De acordo com as 

respostas observou-se que a renda, em média, das pessoas envolvidas os classifica como classe 

média baixa e os níveis

de escolaridade dos familiares evidenciam que têm acesso aos noticiários e às 

informações globais. Contudo, quase 52% das respostas assinalam não conhecer as políticas 

de ações afirmativas enquanto que 83% responderam sim ao conhecimento acerca, 

especificamente, das cotas raciais.

Ainda, 47% assinalaram interesse em usufruir da política de cotas para ingressar no 

meio social e outros 45% pontuaram conhecer pessoas que ingressaram no ensino superior

pela referida política. No entanto, apenas 34% responderam ‘sim’ para a atual situação de 

trabalho daqueles que concluíram cursos por meio da política de cotas. Essa instabilidade, a 

incerteza de função e a não garantia de integração ao mercado de trabalho leva ao desinteresse 

por se apropriar de direitos adquiridos ao longo dos anos. 

Nesta pesquisa percebeu-se que 83% dos entrevistados já presenciaram situações de 

racismo e apenas 43% dos sessenta e quatro creem que as políticas de cotas sejam efetivas em 

solucionar as dificuldades de ingresso no Ensino Superior. Embora a pesquisa seja incipiente, 

sabe- se que a realidade não é destoante destes dados. As pessoas cuja pele é negra têm suas 

carreiras construídas com demasiada dificuldade. 

Estão, quase sempre, à margem e precisam cadenciar com cautela seus espaços na 

sociedade. A obrigação de discutir essa pouca representatividade vem tomando forma e 

percebe-se que, jovens e adultos, entenderam que é necessário combater a falta de 

conhecimento e as falsas escusas para a não aceitação dos problemas sociais.

Não se trata de diferença na capacidade em desempenhar funções e sim da inabilidade 

social de abrir espaços à inclusão da diversidade. Cores e tons de pele, culturas e diversificação 

são a marca do país que se baseia na miscigenação. Negar a existência destas diferenças não 

fará com que desapareçam. 

Não obstante, se faz precisa e preciosa a elaboração de novas políticas de reafirmação 

social assim como a disseminação do debate crítico sobre temas de racismo estrutural, seja ele 
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são a marca do país que se baseia na miscigenação. Negar a existência destas diferenças não 

fará com que desapareçam. 

Não obstante, se faz precisa e preciosa a elaboração de novas políticas de reafirmação 

social assim como a disseminação do debate crítico sobre temas de racismo estrutural, seja ele 

dissimulado ou evidente (CONTINS e SANT’ANA, 2002; NUNES, 2006; SILVA, 2016; 

NASCIMENTO, 2017).

Considerações Finais

O assunto tratado neste estudo é recorrente e carece, ainda, de encaminhamentos e 

discussões. As observação e vivência dos entrevistados denotam que estão inseridos no 

contexto social no qual se percebe dificuldades de participação na sociedade e ascensão 

profissional em detrimento das questões tidas como raciais. 

Contudo, é nítido que a criticidade frente ao tema precisa, ainda, ser trabalhada no 

cotidiano destas pessoas. Elas entendem a necessidade da reafirmação da política de cotas no 

âmbito profissional, mas não compreendem o porquê da desigualdade social que, desde os 

primórdios, segrega visando ‘empoderar’ uma extremidade e punir a outra, tida como mais 

enfraquecida. Essas diferenças precisam ser debatidas e por meio de estratégias, quantas forem 

necessárias, combatidas e atenuadas.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS REALIZADA POR 
ESTUDANTES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DO 

IFMT CAMPUS CONFRESA

Ana Claudia Tasinaffo Alves; Marcelo Franco Leão; Thiago Beirigo Lopes

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O desenvolvimento de pesquisas e o aprofundamento nos estudos sobre a 
educação, permitem estabelecer novos recursos didáticos e metodologias de ensino, 
contribuições para as comunidades envolvidas, bem como para as demais pessoas com as 
quais esses resultados forem socializados. O presente texto tem como objetivo realizar um 
levantamento da produção científica divulgada em periódicos e que foi desenvolvida por 
estudantes das primeiras turmas dos Cursos de Especialização em Ensino de Ciências e em 
Educação do Campo, ofertados pelo IFMT Campus Confresa. Trata-se de uma pesquisa 
básica, de caráter descritivo, que foi realizada no segundo semestre de 2019. O 
levantamento apresenta os títulos dos artigos, o nome do periódico e o Qualis atribuído ao 
veículo no último quadriênio. Ao todo foram 28 artigos já publicados pelos estudantes 
desses dois cursos, sendo 1deles em periódico Qualis A2, 12 em qualis B1, 14 em Qualis 
B2 e 1 em Qualis B3. Logo, os estudantes dos cursos apresentarem uma produção científica 
expressiva e qualificada reforçam a importante contribuição que a Pós-Graduação Lato 
Sensu tem proporcionado aos professores da região Araguaia Xingu.

Palavras-Chave: Educação do Campo; Ensino de Ciências; Especialização; Produção 
Científica.

Introdução

A região Araguaia-Xingu possuía em 2014 uma carência de professores 

especializados para atuarem nas escolas do Campo como também na área de Ciências da 

Natureza, professores que vislumbravam no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) uma 

alternativa de qualificação e em consequência a melhoria da qualidade do Ensino em sala de 

aula (IFMT, 2014).

Na preocupação em ofertar este tipo de qualificação que não diz respeito somente e 

apenas ao conhecimento do conteúdo específico da área de atuação, mas também ao 

conhecimento de novas aplicações, teorias, propostas de ensino, experiências significativas e 

tecnologias da informação, foi implementado no IFMT Campus Confresa dois cursos de pós-

graduação Lato Sensu, sendo os cursos de Especialização em Educação do Campo e 

Especialização em Ensino de Ciências (IFMT, 2014). Ambos tiveram suas primeiras turmas 

em 2015, sendo Educação do Campo no primeiro semestre e a Ensino de Ciências no final do 

segundo semestre.

Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Ensino de Ciências, 

o curso possui como principal característica a Formação Continuada de Professores de 
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Especialização em Ensino de Ciências (IFMT, 2014). Ambos tiveram suas primeiras turmas 

em 2015, sendo Educação do Campo no primeiro semestre e a Ensino de Ciências no final do 

segundo semestre.

Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Ensino de Ciências, 

o curso possui como principal característica a Formação Continuada de Professores de 

Ciências da Natureza, área profissional carente na região Araguaia-Xingu e que está sendo 

atendida por meio da formação inicial de professores que o campus do IFMT no município de 

Confresa tem gradualmente (IFMT, 2014).

O curso de Especialização em Ensino de Ciências tem como público alvo 

profissionais da Educação Básica de qualquer esfera e em exercício e também aos egressos 

dos cursos de Licenciaturas em Biologia, em Física, em Ciências Agrícolas e em Ciências da 

Natureza com Habilitação em Química do IFMT campus Confresa, possui uma carga horária 

total de 450 horas, sendo 390 horas para 17 disciplinas distribuídas em três módulos e mais 60 

horas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Já o curso de Especialização em Educação do Campo tem como público alvo 

professores que atuam na Educação Básica, preferencialmente em escolas do Campo e possui 

um total de 470 horas, sendo 380 horas para 19 disciplinas distribuídas em 5 módulos e mais 

90 horas para o TCC.

Uma preocupação das coordenações dos referidos cursos e também do corpo docente 

é dar publicidade ao que é produzido pelos estudantes em seus TCC. Sendo assim, muitos 

deles publicam juntamente com seus orientadores os resultados das pesquisas desenvolvidas.

Com a finalidade de divulgar os resultados das pesquisas que desenvolveram, de 

maneira sistemática, Stumpf (1997) defende que as instituições de Ensino Superior criam seus 

próprios meios para divulgar seus resultados, em que esses passam a exercer uma função 

fundamental no sistema de comunicação científica. Para Goldbach e Macedo (2007), a 

divulgação científica de pesquisas por meio das publicações em periódicos pode ser 

considerado uma importante maneira para socializar o que foi estudado.

Cabe ressaltar que no Brasil os periódicos são avaliados e classificados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Avaliação de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de 

acordo com um Qualis, expresso pelas letras A, B ou C e ainda com uma numeração 

correspondente na qual a menor numeração significa maior qualidade (FERREIRA; 

MARCHIORI; CRISTOFOLLI, 2009).

Assim, o objetivo desse estudo foi realizar um levantamento da produção científica 

divulgada em periódicos e que foi desenvolvida por estudantes das primeiras turmas dos 

Cursos de Especialização em Ensino de Ciências e em Educação do Campo, ofertados pelo 

IFMT Campus Confresa. Esse panorama apresentará os títulos dos artigos publicados, o nome 

do periódico e o Qualis que lhe foi atribuído no último quadriênio (2013-2016).

Desenvolvimento
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O presente trabalho é um levantamento realizado no primeiro semestre de 2019 

sobre a produção científica dos dois cursos de pós- graduação lato sensu do IFMT Campus 

Confresa, sendo eles o curso de Especialização em Ensino de Ciências e o curso de 

Especialização em Educação do Campo. O levantamento considerou a primeira turma de 

cada um dos dois cursos que iniciaram no ano letivo de 2015. Foram 37 defesas na turma 

2015 de Ensino de Ciências e 19 na turma 2015 da Educação do Campo.

Importante citar que muitos dos concluintes dos dois cursos de especialização 

publicaram seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) em periódicos nacionais com 

Qualis/Capes, que está apresentado abaixo o Quadro 1 contendo os títulos e os periódicos em 

que estão publicados.

Quadro 1 – Produções dos pós-graduados em Ensino de Ciências e Educação do Campo

Título dos artigos publicados Ensino de Ciências Qualis

01 Desafios e contribuições da experimentação na formação inicial de 
professores de química. Areté.

A2

02 Oferta de cursos de licenciatura em química no Brasil e breve histórico 
desses cursos em Mato Grosso. Ead em Foco

B1

03 Método baseado em práticas experimentais para ensinar densidade no 9º 
ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Alto Boa Vista-MT. 
Exatas Online.

B1

04 Catalogação dos simuladores PhET de física para serem explorados no 
processo educativo ao longo do Ensino Médio.
Revista Tecnologias na Educação.

B1

05 O uso de estratégias de ensino diferenciadas para promover aprendizagens 
significativas em aulas de química. Revista Educação.

B1

06 Uso de experimentos com material concreto e simulações PhET no estudo 
de cinemática na Educação de Jovens e Adultos. Revista Tecnologias na 
Educação.

B1

07 Consolidação da Formação dos Professores de Ciências Naturais na 
Região Araguaia/Xingu (1980 - 2016). Revista Educação e 
Emancipação.

B1

08 Investigações sobre o ensino de ciências: análise das pesquisas a nível Lato 
Sensu que estão sendo desenvolvidas na Região Araguaia-Xingu. South 
American Journal of Basic Education, Technical and Technological.

B1
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08 Investigações sobre o ensino de ciências: análise das pesquisas a nível Lato 
Sensu que estão sendo desenvolvidas na Região Araguaia-Xingu. South 
American Journal of Basic Education, Technical and Technological.

B1

09 Reciprocidades entre o estudo de física e os cálculos matemáticos na EJA: 
uma análise das percepções dos estudantes.
South American Journal of Basic Education, Technical and 
Technological.

B1

10 Ações para promover alfabetização científica na Educação de Jovens e 
Adultos. EDUCA - Revista Multidisciplinar Em Educação

B1

11 Formação Inicial e Atuação Profissional dos Professores Que Ministram 
Aulas De Física No Ensino Médio No Município De Confresa-Mt. South 
American Journal of Basic Education, Technical and Technological.

B1

12 Metodologias e recursos utilizados em aulas para ensinar química: estado 
da arte em Atas do ENPEC (2007-2015).
Pesquisa em Foco (UEMA).

B2

13 Potencialidades e limitações apontadas pelos acadêmicos ao avaliar o 
curso de Licenciatura em Química em EaD do IFMT. Pesquisa em Foco 
(UEMA).

B2

14 Medicina alternativa resguardada na memória dos sujeitos entrelaçada 
com o ensino da química na escola. Fórum Ambiental da Alta Paulista.

B2

15 Ciências da natureza no livro didático da Educação de Jovens e Adultos: 
reflexões e desafios. Exatas Online.

B2

16 Formação Inicial de Professores de Ciências Naturais/Química: Um 
panorama da oferta de cursos na Amazônia Legal.
Pesquisa em Foco (UEMA).

B2

17 Método baseado em práticas experimentais para ensinar densidade no 9º 
ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Alto Boa Vista-MT. 
Exatas Online.

B2

18 Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências no Brasil: Um 
levantamento de cursos e vagas por meio do portal e- MEC. Revista 
Prática Docente.

B2

19 Produção de vídeos com experimentos por estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental como maneira de aprender conceitos iniciais da química. 
Pesquisa em Foco (UEMA).

B2

20 Em julgamento, o uso de agrotóxicos: Estratégia utilizada para ensinar 
química à estudantes do 3º ano Ensino Médio de uma escola do campo. 
Revista Prática Docente (RPD).

B2

21 Aprendizagem baseada em problemas e o ensino de ciências: levantamento 
da produção científica publicada no ENPEC.
Revista Pesquisa em Foco.

B2
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22 Trajetória profissional de egressos do curso de Licenciatura em Ciências 
da Natureza com Habilitação em Química do IFMT campus Confresa. 
Educação Básica Revista.

B3

Título dos artigos publicados 
Educação do Campo

01 Projetos educacionais como metodologia de ensino na escola de educação 
do campo Sol Nascente de Confresa-MT.
Revista Brasileira de Educação do Campo.

B1

02 Uso de objetos educacionais digitais para ensinar sistemas do corpo 
humano em uma escola do campo. Revista Brasileira de Educação do 
Campo.

B1

03 Oficinas pedagógicas: valorizando e estimulando os sujeitos da EJA 
campo. Revista Prática Docente (RPD).

B2

04 Abordagem Sobre Educação Ambiental Em Uma Escola Do Campo Em 
Confresa/MT. Pesquisa em Foco (UEMA).

B2

05 Concepções dos professores, funcionários e estudantes do Ensino Médio 
de uma Escola do Campo sobre a problemática do lixo doméstico. Fórum 
Ambiental da Alta Paulista.

B2

06 Língua Estrangeira Moderna na Escola Indígena Estadual Tapi’itãwa. 
Revista Prática Docente (RPD).

B2

Fonte: Organizado pelos autores (2019).

Dos trinta e sete concluintes do curso de Ensino de Ciências, vinte e dois conseguiram

publicar seus TCCs em periódicos, e dos dezenove concluintes da Educação do Campo, seis 

publicaram seus trabalhos em periódicos. Dos vinte e oito artigos publicados, 14 foram 

publicados em periódicos de Qualis B2, 12 em Qualis B1, 1 em Qualis B3, e 1 em Qualis A2, 

o que indica qualidade nas produções dos TCCs.

Conforme esclarecem os estudos Ferreira, Marchiori e Cristofolli (2009), os 

periódicos em que os artigos foram publicados são considerados bem qualificados de acordo 

com a classificação da CAPES.

Ademais, ainda há dois TCCs que já foram aceitos para publicação no ano de 2019 e 

2020, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Produções dos pós-graduados em Ensino de Ciências e Educação do Campo 

aceitos para publicação
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B2
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periódicos em que os artigos foram publicados são considerados bem qualificados de acordo 

com a classificação da CAPES.

Ademais, ainda há dois TCCs que já foram aceitos para publicação no ano de 2019 e 
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Importante ressaltar que um fator que pode contribuir para a publicação dos artigos, 

é que no curso há a obrigatoriedade de se cursar o Seminário de Pesquisa onde apresentam o 

projeto de pesquisa em andamento para uma banca composta por três docentes do curso e o 

formato do TCC já é seguindo normas para um artigo científico.

Essa postura adotada vem ao encontro do pensamento de Stumpf (1997) que discute 

sobre a importâncias das instituições de Ensino Superior criarem meios para divulgação dos 

resultados das pesquisas que desenvolvem. Na mesma linha de pensamento, Goldbach e 

Macedo (2007) defendem que a produção científica veiculada por meio de periódicos é uma 

importante maneira para socializar o que foi estudado.

Considerações Finais

O levantamento realizado permitiu apresentar um panorama da produção científica 
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do IFMT Campus Confresa. Além dos títulos dos artigos publicados, também foram 

apresentados os nomes dos periódicos científicos com seus respectivos Qualis referente ao 
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Essa expressiva e qualificada produção científica reforça a importância que a Pós-

Graduação Lato Sensu desempenha em meio aos professores da região Araguaia Xingu, 
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problemas investigados.
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RADIOIF: O ENTRETENIMENTO ENTRE OS ESTUDANTES

Celia Ferreira de Sousa; Claudiney de Freitas Marinho; Laysson Alves Ribeiro; 
Marcos Morais Barros da Silva; Lougas Alexandre Silva Marques.

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Esse texto apresenta resultados parciais da implantação do projeto RadioIF, 
desenvolvido voluntariamente no IFMT Campus Confresa, durante todo o 1º semestre de
2019. Compreende um projeto de ensino que se propôs a implantar um modelo de rádio
comunicação com a visão de que esta ferramenta é um meio de disseminação de ideias eficaz
para tornar público o trabalho educativo efetivamente concretizado em salas de aulas, além
de ser um canal para entretenimentos nos horários de intervalos de aulas no campus. Nesta
fase de voluntariado (até julho de 2019), o projeto foi desenvolvido por estudantes do Ensino
Médio Integrado, com uma programação temática envolvendo ciência, tecnologia e
sociedade, presentes nos mais variados gêneros literários, como músicas, jogos teatrais,
performances, palestras, entre outras. A programação semanal da RadioIF constou com 
mensagens do dia, músicas, informações, entretenimento e excepcionamente com a
execução do Hino Nacional. Ao término desse período voluntário, foi feita uma avaliação
com todos os colaboradores. Os resultados expressaram algumas dificuldades e limitações,
porém prevaleceram o interesse da continuidade, fato comprovado na melhoria das relações 
interpessoais da comunidade acadêmica deste Campi, como socialização de saberes, 
momentos de alegrias coletivas, interação entre turmas de diferentes níveis escolares e
sobretudo, distração.

Palavras-Chave: Comunicação; Entretenimentos; Protagonismo estudantil; RádioIF.

Introdução

Vivemos em uma época em que cada vez mais a informação e a comunicação tornam-

se acessível e imprescindível onde quer que estejamos. O projeto da rádio no IFMT campus 

Confresa, visou além de integrar disciplinas apontando um trabalho interdisciplinar, socializar 

informações e exercitar a comunicação dos e entre os estudantes.

Destacam-se também outros benefícios, como instigar os alunos a se organizarem em 

equipes, trabalharem a timidez, assumirem responsabilidades e serem apresentadores de seu 

próprio protagonismo.

Para o funcionamento harmônico das ações da rádio foi pensada e planejada pelos 

estudantes condutores da mesma, programações diária, semanal e mensal visando o 

cumprimento de cada uma das sessões planejadas: de noticiários, musicais, humorísticos, 

educativos, mensagens, poemas, jogos teatrais e demais atividades (CONSANI, 2012).

A rádio é uma ferramenta pedagógica capaz de colaborar com a construção de 

diversos saberes, transformando a escola num lugar de troca, de solidariedade, de partilha, de 

construção coletiva, de interação, de socialização, ampliando as relações de ensino e 
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aprendizagem, além de desenvolver diversas habilidades e competências tanto em alunos, 

quanto em professores (ELISE; CABRAL, 2011).

Nessa perspectiva, esse projeto contemplou a divisão de responsabilidade de modo 

que para cada sessão ficava um ou dois estudantes responsáveis pela condução e realização.

Desenvolvimento

A idealização do projeto teve início ainda em 2018, quando dialogávamos com os 

estudantes do ensino médio sobre a possibilidade de implantação de uma rádio no campus. 

Foram muitas as dificuldades apontadas, mas, muitas sugestões de possibilidades também 

foram dadas.

No início de 2019, na inauguração da quadra de nosso campus, tivemos a 

oportunidade de entregar nas mãos do reitor, um ofício em nome dos estudantes do 2° ano do 

Ensino Médio a solicitação de uma caixa amplificada para finalidade de implantação do que 

já idealizávamos. Recebemos a caixa. Era o que faltava para dar a largada inicial. Pois o 

projeto já havia sido enviado ao departamento de ensino, solicitando autorização para 

funcionamento. Não faltou apoio humano.

Foi criado um grupo de trabalho via WhatsApp com os participantes condutores do 

projeto, para facilitar o planejamento das ações. Os encontros do grupo aconteciam 

semanalmente às terças-feiras no próprio campus. Nas reuniões decidíamos, aprovávamos 

cronogramas, que conforme já mencionado, contemplava: músicas, poemas, apresentações, 

etc.

Com a colaboração do departamento de ensino tivemos espaço em eventos tais de 

inaugurações e apresentações do nosso campus. Por se tratar de um projeto voluntário, não 

tinha suporte financeiro. Sua funcionalidade esteve exclusivamente centrada na força e 

dedicação dos alunos envolvidos, sempre com um intuito de alegrar o dia a dia da desta 

comunidade escolar.

De forma estratégica, utilizando-se de toda expertise, dialogamos (colaboramos e 

fomos colaborados) com outros projetos em curso em nosso campus como coral, dança e 

teatro, que fizeram várias apresentações com temas diversos, deixando os alunos expressar os 

seus sentimentos e emoção. Essa interação ajudou direta e indiretamente a cada participante 

da rádio, mostrando que a união faz a força dentro da nossa instituição federal.
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projeto, para facilitar o planejamento das ações. Os encontros do grupo aconteciam 

semanalmente às terças-feiras no próprio campus. Nas reuniões decidíamos, aprovávamos 

cronogramas, que conforme já mencionado, contemplava: músicas, poemas, apresentações, 

etc.

Com a colaboração do departamento de ensino tivemos espaço em eventos tais de 

inaugurações e apresentações do nosso campus. Por se tratar de um projeto voluntário, não 

tinha suporte financeiro. Sua funcionalidade esteve exclusivamente centrada na força e 

dedicação dos alunos envolvidos, sempre com um intuito de alegrar o dia a dia da desta 

comunidade escolar.

De forma estratégica, utilizando-se de toda expertise, dialogamos (colaboramos e 

fomos colaborados) com outros projetos em curso em nosso campus como coral, dança e 

teatro, que fizeram várias apresentações com temas diversos, deixando os alunos expressar os 

seus sentimentos e emoção. Essa interação ajudou direta e indiretamente a cada participante 

da rádio, mostrando que a união faz a força dentro da nossa instituição federal.

Precisávamos de um local específico para acontecer o funcionamento da rádio, então 

nos instalamos nos corredores da instituição, deixando o ambiente mais interativo, alegre e 

fascinante.

O resultado foi bastante surpreendente, graças às reuniões que tivemos (Figura 1), 

obtivemos a interação entre a comunidade escolar e os alunos, um grande avanço para todos 

nós (Figura 2) Segundo Moran, (2007), “para promover o desenvolvimento integral da criança 

e do jovem só é possível com a união do conteúdo escolar com a vivência em outros espaços 

de aprendizagem” é o que idealizamos com a nossa RadioIF.

Imagem 1- Reunião

Fonte: arquivo RádioIF, 2019

A RádioIF, em parceria com o Núcleo de apoio Pedagógico e Social (NAPS)  

desenvolveu vários momentos de conscientização sobre diferentes campanhas voltadas 

para saúde, educação e segurança da nossa comunidade acadêmica. Para constar, no mês 

de setembro deste ano participamos conjuntamente da campanha “setembro amarelo”, 

uma alusão contra o suicídio, tema bastante alarmante para todos nós do IFMT – Campus 

Confresa pois vivenciamos recentemente (início de 2019) um momento trágico com um 

de nossos estudantes.

Assim, conjuntamente a RádioIF, o NAPS, o teatro, a dança e o coral (figura 3).

Imagem-3
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Fonte: arquivo RádioIF, 2019

O papel primordial da RádioIF para o período desta narrativa foi a informação e o 

entretimento (ver Tabela 1). A seguir o cronograma de atividades desempenhadas 

semanalmente.

Tabela 1 – Cronograma de atividades

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES Horário de 
funcionamento

Dias da 
semana

Mensagens 
do dia

Músicas InformaçõesEntretenimento Exceções Manhã

2ª Feira X X X X Hino 
Nacional e 
MT

09:30-09:50

3ª Feira X X X X Tarde

4ª Feira X X 13:30-13:50

5ª Feira X X X X 15:30-15:50

6ª Feira X X 17:30-17:45

Fonte: arquivo RádioIF, 2019

Neste curto percurso, informamos, conscientizamos, divertimos. Fortalecemos no 

imaginário de muitos que cada pessoa tem o seu valor, a sua forma de ver o mundo. Alguns são 

mais resilientes e menos sociáveis em relação à outros, por isso criamos várias estratégias de 

respeitar e esperar o tempo de cada um, como momentos musical gospel, volume, seleção de 

músicas não depreciativas, entre outros. A rádio é diversão. Assim, colocamos nos intervalo 
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5ª Feira X X X X 15:30-15:50
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Neste curto percurso, informamos, conscientizamos, divertimos. Fortalecemos no 

imaginário de muitos que cada pessoa tem o seu valor, a sua forma de ver o mundo. Alguns são 

mais resilientes e menos sociáveis em relação à outros, por isso criamos várias estratégias de 

respeitar e esperar o tempo de cada um, como momentos musical gospel, volume, seleção de 

músicas não depreciativas, entre outros. A rádio é diversão. Assim, colocamos nos intervalo 

matutino e vespertino gêneros musicais diversos, atendendo aos gostos e solicitações dos 

estudantes.

Considerações Finais

A execução deste projeto apresentou ganhos para todos os envolvidos, de forma direta 

e indireta. Os autores e colaboradores fortaleceram ainda mais as relações de amizade e respeito. 

Assim também temos a percepção de interação de muitos outros discentes e servidores do IFMT 

Campus Confresa.

Podemos concluir que conseguimos fazer o que queríamos, com o projeto em 

andamento. Teve um impacto sociocultural na população do campus. Considerando a rádio 

como uma ferramenta capaz de promover distração e que modifica o ambiente. Como o projeto 

trouxe vários resultados, muitas propostas de melhoria foram abertas e a rádio teve um papel 

como porta voz da comunidade escolar. Tornou-se pelo menos nos intervalos um meio de 

refúgio para os alunos nos momentos de estresse.
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RASTROS E TRAÇOS (DE)FORMATIVOS SOBRE OUTRAS DIMENSÕES 
DO APRENDER: O QUE DIZEM OS ALUNOS DURANTE O CURSO DE 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO NO IFMT/CONFRESA?

Gabriel Tenório dos Santos; Barbara Ferreira Fadul

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Este trabalho se constitui como um relato de experiência, resultado do primeiro
encontro na disciplina de Psicologia da Educação nos cursos de Licenciatura em Química, 
Física e Biologia do Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT, campus Confresa, durante o 
segundo semestre de 2019. A proposta do encontro foi realizar uma conversa sobre as 
concepções dos alunos sobre o aprender, baseando-nos no seguinte pressuposto: 
considerando que o curso objetiva a formação de futuros formadores, ou seja, de professores
e que todos já passaram pela escolarização, quais são as concepções de aprender que eles 
carregam? A partir desse questionamento, foi proposto em um primeiro encontro que os 
alunos elaborassem um acróstico com a palavra APRENDER e definissem, baseado nessas 
8 palavras-chave, o que é isso. Em outro momento, formamos um semicírculo em sala e 
então a aula aconteceu com a partilha das concepções construídas pelos alunos. De 20 
partilhas, identificamos que em 5 havia a ideia de aprender atrelada a concepção de ensinar.

Palavras-Chave: concepções, aprender, ensinar.

Introdução

Silvio Gallo, no artigo As múltiplas dimensões do aprender, nos apresenta um outro 

jeito de olhar para o aprender, aquele verbo tão almejado pelos professores. Ele inicia o artigo 

citando uma relação que todos aqueles que passaram pela escola já vivenciaram, a relação 

professor-aluno, e que nos indica uma concepção de aprender enigmático que não é da 

psicologia educacional, por estabelecer um limite ao aprender denominado ensino, mas é de 

outra ordem, possibilitando-nos entender as nossas maneiras de lidar com o conhecimento, a 

escola, o currículo e os alunos. Nesse sentido, o que torna o aprender um enigma?

Com as provocações feitas por Gallo nesse artigo, o curso de Psicologia da 

Educaçãopara os alunos de Licenciaturas em Química, Física e Biologia do Instituto Federal do 

Mato Grosso, campus Confresa, no âmbito do segundo semestre de 2019, foi pensado. As aulas 

iniciaram com uma provocação também, baseando-nos no seguinte pressuposto: considerando 

que o curso objetiva a formação de futuros formadores, ou seja, de professores e que todos já 

passaram pela escolarização, quais são as concepções de aprender que eles carregam?

Desenvolvimento

A partir desse questionamento, foi proposto em um primeiro encontro em que os 
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iniciaram com uma provocação também, baseando-nos no seguinte pressuposto: considerando 

que o curso objetiva a formação de futuros formadores, ou seja, de professores e que todos já 

passaram pela escolarização, quais são as concepções de aprender que eles carregam?

Desenvolvimento

A partir desse questionamento, foi proposto em um primeiro encontro em que os 

alunos elaborassem um acróstico com a palavra APRENDER e definissem, baseado nessas 8 

palavras-chave, o que é isso.

Em outro momento, formamos um semicírculo em sala e então a aula aconteceu com 

a partilha das concepções construídas pelos alunos. De 20 partilhas, identificamos que em 5 

havia a ideia de aprender atrelada a concepção de ensinar. Alguns diziam: “[...] ensinar envolve 

o aprender[...]” como dois processos indissociáveis; outros apresentavam uma ideia de aprender 

ligada ao currículo oculto, isto é, tudo que acontece às margens do que foi prescrito: “[...] 

ensinar não só o que está na ementa[...]”.

Em outras falas, mesmo que implicitamente, há marcas de uma ideia de aprender ligada 

ao ensino, quando o aluno T diz:

Compartilhar, participar, relacionar, respeito, discutir, educação e envolver. 
Não pode ficar o conhecimento só para si. Participação para ter mais 
abrangência sobre o que está sendo ensinado. Relacionar com os estudos. 
Respeito com o colega, com o professor. Deixar os problemas em casa. 
Entendimento do assunto que está sendo passado. Discutir para propor modos 
de aprendizado. Educação é essencial. (REGISTRO EM SALA, 19 Ago. 2019)

Reconhecemos que uma aula é sempre um encontro, entre o professor que traz ideias, 

conceitos, noções e concepções de/sobre mundo e alunos que trazem suas vivências, emoções 

e dúvidas. Essa ideia fica evidente na fala do aluno LH ao definir o aprender mesmo sem 

desconsiderar o ensinar:

Envolve amor, primeiro, para se aprender precisa de amor. Precisa pensar. 
Questionar. Criar dúvidas. Aprendizagem revive. Exemplo: no primeiro 
semestre reviveu as teorias da evolução. Esclarecer para entender crenças, 
superstições. Precisa ter noções para dialogar para não avançar. Ditar o 
conhecimento. Expor de uma forma para não ferir. Quem está para ensinar 
tem um conhecimento maior, mas quem está aprendendo também tem o 
conhecimento. (REGISTRO EM SALA, 19 Ago. 2019)

Nesse sentido, a primeira parte desse percurso ou curso foi promover um encontro 

entre as diferentes concepções dos alunos, marcadas por rastros da escolarização e, em meio as 

diferenças, encontrar pontos de similaridade nas falas que revelam  uma construção discursiva 

sobre o aprender fruto de pressupostos que constituíram as práticas pedagógicas, avaliações, 

objetivos, conteúdos etc.

No romance Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres, Clarice Lispector provoca, 

através de um enamoramento entre uma professora do primário e um professor de filosofia, a 

questão inicial de um aprender enigmático. “Aprendo contigo, mas você pensa que eu aprendi 

com tuas lições, pois não foi, aprendi o que você nem sonhava em me ensinar” (LISPECTOR, 

1998, p. 157). Como pensar o aprender sem o ensino? É possível que isso aconteça na escola? 
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É possível que um professor esteja disposto acreditar que nem sempre estará ensinando somente 

aquilo que foi planejado ou previamente estabelecido pelo currículo?

Retomar os estudos de Platão seria, talvez, a primeira tentativa de formular respostas 

a essas questões que pairam a educação. Com a herança platônica, podemos compreender nosso 

objeto de análise, o aprender, na perspectiva de um aprender como relembrar, presente no Mito 

de Er, o qual narra a história do pastor Er:

[...] levado por uma deusa, visita o reino dos mortos, onde ficam as almas de 
todas as pessoas contemplando serenamente as formas inteligíveis. Nesse lugar, 
as almas aguardam um dia em que poderão se encarnar em novos corpos, sendo 
que elas poderão escolher a vidão que terão na Terra. Após sua escola, elas são 
encaminhadas ao rio do esquecimento, Léthe (contrário a Alétheia, que significa 
verdade ou o não esquecido). Aquelas almas que escolheram uma vida de 
prazeres, desejos, luxúrias, fama, prestígio, riquezas, bebem a água do rio do 
esquecimento em muita quantidade. Aquelas almas que escolheram uma vida 
de conhecimento, de sabedoria, bebem a água do rio em pouca quantidade. 
(PLATÃO, 2001, 614 b-621 d)

As almas que escolheram aproveitar os impulsos e desejos de uma vida também 

optaram em se afastar do conhecimento, enquanto as almas ligadas ao conhecimento beberam 

pouca água do esquecimento facilitando-os “relembrar”. Nessa alegoria, Platão considerava que

conhecer é relembrar. Tudo que aprendemos ou conhecemos já fora parte da nossa alma e, por 

isso, quando encontramos esse conhecimento novamente, o que acontece na verdade é uma 

recognição. A partir dessa concepção, Gallo (2012) afirma que esse processo de relembrar, ou 

mesmo de recognição, se atrela a escolarização, sendo possível acelerar e aprimora o retorno às 

puras ideias.

A tentativa de controlar o que, como e quando se aprende está presente no fundamento 

da Pedagogia, atrelado a pretensões de cientificidade. Se é possível estabelecer esse controle, 

são necessários instrumentos que possam dar vida a isso, como as avaliações, sobretudo, 

aquelas baseadas em testes. Com essas informações em mãos, o professor pode continuar seu 

trabalho tranquilamente, sabendo que está cumprindo o seu “papel”. Da mesma forma, o 

controle sobre o que se aprende sugere que o professor, além do controle sobre o seu próprio 

trabalho, também pode atuar em sala sem considerar as especificidades relacionadas aos modos 

e tempos de aprendizado para atender o currículo.

Kastrup (2015) também opera com a ideia de recognição para pensar o aprender. 

Segundo ela, a recognição é uma maneira de representar o mundo. Nesse sentido, quando 

representamos não estamos inventando ou criando, e nem avançando, apenas repetindo o que 

já está pronto. De outro modo, a aprendizagem inventiva promove sempre o novo.

Na perspectiva de um pensamento que sempre cria o novo (SILVA, 2011), a partir dos 
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Kastrup (2015) também opera com a ideia de recognição para pensar o aprender. 

Segundo ela, a recognição é uma maneira de representar o mundo. Nesse sentido, quando 

representamos não estamos inventando ou criando, e nem avançando, apenas repetindo o que 

já está pronto. De outro modo, a aprendizagem inventiva promove sempre o novo.

Na perspectiva de um pensamento que sempre cria o novo (SILVA, 2011), a partir dos 

afetos que produzem sentido no corpo, a potência do pensar não é de reconhecimento ou 

recognição. Essa imagem que Gilles Deleuze também busca superar, é anti filosófica, pois 

impossibilita o questionamento, dúvida e a formulação de questões que produz um pensamento 

novo, isto é, inibe a inventividade. Kastrup (2015) também afirma que pensar é experimentar. 

O corpo vivendo, intensamente, experimentações, provoca o pensamento. Pensar, então, 

provoca invenções de mundos, por meio das experimentações. Dessa forma, há uma relação 

circular e intempestiva, porque sempre acontece uma ruptura e inicia-se outra circularidade. E 

ela complementa dizendo que “ (...) aprender não é adequar-se a flauta, mas agenciar-se com 

ela” (KASTRUP, 2015, p. 103)

Além da filosofia platônica, o pensamento educacional também vai se constituindo 

com marcas deixadas pela psicologia educacional, marcas que determinam a premissa de que 

para aprender é necessário o ensinar, e vice-versa. O processo ensino-aprendizagem esconde 

determinações e limites, sobretudo no espaço escolar. Nesse sentido, surge a seguinte máxima 

reafirmada em práticas e discursos silenciosos: “só se aprende aquilo que é ensinado; não se 

pode aprender sem que alguém ensine” (GALLO, 2012, p. 2).

Por outras vias, Biesta (2012, p. 44-45) nos apresenta uma linha de fuga a essa 

determinação sugerida pela psicologia educacional de que para aprender é necessário o ensinar 

e vice-versa, ao afirmar que mesmo dentro de uma forma (talvez, do corpo-escola), a 

aprendizagem sempre envolve riscos: Não só existe o risco de que você não aprenda o que 

queria aprender (e nesse caso você sempre pode processar o provedor). Existe também o risco 

de que você aprenda coisas que nem teria imaginado que aprenderia, ou que você nem teria 

imaginado que desejaria aprender. E existe o risco de que aprenda algo que preferiria não 

aprender – algo sobre si mesmo, por exemplo.

Os riscos ditos por Biesta se ajustam ao aprender de Deleuze como uma emissão de 

signos, um lançamento de sementes ao vento:

Aprender diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são objeto de um 
aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender é, de início, 
considerar uma matéria, um objeto, um ser, como se emitissem signos a serem 
decifrados, interpretados. Não existe aprendiz que não seja “egiptólogo” de 
alguma coisa. Alguém só se torna marceneiro tornando-se sensível aos signos 
da madeira, e médico tornando-se sensível aos signos da doença. A vocação é 
sempre uma predestinação com relação a signos. Tudo que nos ensina alguma 
coisa emite signos, todo ato de aprender é uma interpretação de signos ou de 
hieróglifos. (DELEUZE, 2003, p. 4).

Embora exista a necessidade de pensar práticas facilitadoras, metodologias ativas e 

entre outras inovações para o ensino objetivando a aprendizagem, percebemos com a 
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perspectiva desses autores que o aprender está muito além daquilo que é revelado, seja em 

avaliações, falas, gestos. Além do mais, enquanto sujeitos múltiplos, nos apropriamos do que é 

ensinado de um outro jeito, em outros tempos, não apenas no tempo e modo estabelecido pela 

escola.

Considerações Finais

Ao se tornar parte da vida e de quem nós somos, o aprender deixa de ser propriedade 

da escola. E, infelizmente, a maneira que lidamos e percebemos esse espaço afirmam que a 

escola não faz parte da vida e, consequentemente, tudo que a envolve estaria muito distante de 

uma vida.

Nesse percurso que ainda nos acompanha, um curso que é sempre um acontecimento, 

consideramos provisoriamente que coexiste, meio as diferentes concepções sobre o aprender 

dos alunos, marcas de representações criadas, formadas e estabelecidas pela escolarização e 

que, provavelmente, serão marcas possíveis de reprodução na atuação dos alunos em vias de 

formação profissional. No entanto, a última fala de um dos alunos durante a vivência deixa uma 

incerteza boa: “Como aqui tem alunos que tem vários tipos de concepções, pode surgir vários 

tipos de professores” (REGISTRO EM SALA, 19 ago. 2019) ”
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Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas pelas bolsistas do
PIBID do curso de Licenciatura em Física pela Universidade do Estado de Mato Grosso-
UNEMAT- Campus Universitário do Médio Araguaia- Luciara- MT. A experiência foi
realizada com os alunos do 1º ano “B” do Ensino Médio do ano letivo de 2019 da Escola 
Estadual Elias Bento e tinha como objetivo fazer com que os alunos pudessem refletir sobre 
os conceitos de Físicatomando como metodologia a construção do foguete e o lançamento, 
onde o mesmo, pois o mesmo é uma ferramenta que possibilita o professor e aluno a entender
mais sobre os conteúdos propostos em sala de aula.

Palavras-Chave: PIBID, escola, bolsista,alunos.

Introdução

Este texto tem por objetivo relatar as atividades desenvolvidas na Escola Estadual Elias 

Bento pelas bolsistas do PIBID do curso de Licenciatura em Física pela Universidade do Estado 

de Mato Grosso- UNEMAT- Câmpus Universitário do Médio Araguaia- Luciara- MT. O 

programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), realiza-se a partir 

de um trabalho coletivo, juntamente com coordenadores de área, professores de área, bolsistas 

de supervisão e bolsistas de iniciação a docência.

Ao longo da graduação o Licenciando encontra desafios para unir prática e teoria, pois, 

o aluno que tem a oportunidade de participar do programa PIBID, tem a chance de assimilar 

melhor o conteúdo que refletirá na sua prática educacional e profissional.

Segundo Fávero (1992, p.65), relata que: “Não é só frequentando um curso de 

graduação que um indivíduo se torna profissional. É, sobre tudo, comprometendo-se 

profundamente como construtor de umas práxis que o profissional se forma” (FÁVERO, 1992, 

p.65).

Assim as ações desenvolvidas pelos bolsistas do PIBID, possibilita diversas formas de 

saberes, permitindo com que o bolsista haja de maneira critica num processo dialético de teoria 

e prática.

Conforme Oliveira e Duarte (1992), relata que no momento em que se discute sobre 

as contribuições que o educador tem a dar para a sociedade brasileira, é importante averiguar 

como essesreforços se efetiva (ou não) no âmbito do ensino das Ciências, cuja simples menção 
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desperta ainda hoje em muitos uma precaução que os leva a se afastar de qualquer debate sobre 

o assunto.

O Programa PIBID na Formação de Professores

O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) é um programa 

ofertado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES), seu 

objetivo épromovera formação inicial e continuada de profissionais do magistério básico, onde 

insere estudantes de Cursos de Licenciatura das Universidades Públicas nas escolas de 

Educação Básicas sob a supervisão de professores da Universidade. O objetivo principal do 

programa e inserir a elevação da qualidade da formação inicial de professores nos Cursos de 

Licenciatura.

Segundo Romagnolli et al (2014), os tempos mudaram e os valores também, não é 

tarefa fácil atuar como professor nos dias de hoje, onde o professor tem a extrema 

responsabilidade de ensinar e formar cidadãos críticos, pois, ensinar vai muito além da 

transmissão de conteúdo, o professor tem o papel de articular conteúdos de tal forma que o 

aluno possa construir o seu conhecimento. Com o avanço das tecnologias tal profissão não tem 

sida reconhecida em seu verdadeiro valor.

Libanio (1998, p.6), relata que:

Tem sido frequente afirmações de que a profissão de professor está fora de 
moda, de que ela perdeu seu lugar numa sociedade repleta de meios de 
comunicação e informação. Estes seriam muito mais eficientes o que outros 
agentes educativos para garantir o acesso ao conhecimento e a inserção do 
indivíduo na sociedade. Muitos pais já admitem que melhor escola e a quem 
ensina por meio de computadores, porque prepararia melhor para a sociedade 
informacional (LIBANIO, 1998, p.6).

Percebe-se que o professor e o transmissor e auxiliador do conhecimento, onde o 

mesmo participa ativamente da vida do aluno sendo capaz de influenciar nas suas escolhas 

profissionais e humanas, (ROMAGNOLLI et al, p. 3, 2014).“Cabe salientar que os professores 

precisam aprender a pensar e agir dessa maneira,”(OLIVEIRA E DUARTE, 1992, p.88).

No entanto essas práticas de ensino acontecem num curto período e acaba por ser 

insuficiente para uma prática docente que auxilia o graduando para atuar como professor no 

final da graduação. Dessa maneira o PIBID surge como uma importante ferramenta de união 

entre profissional e aluno em formação.

Desenvolvimento

A seguir, apresentaremos o desenvolvimento das atividades na turma do 1º ano "B" 
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profissionais e humanas, (ROMAGNOLLI et al, p. 3, 2014).“Cabe salientar que os professores 

precisam aprender a pensar e agir dessa maneira,”(OLIVEIRA E DUARTE, 1992, p.88).

No entanto essas práticas de ensino acontecem num curto período e acaba por ser 

insuficiente para uma prática docente que auxilia o graduando para atuar como professor no 

final da graduação. Dessa maneira o PIBID surge como uma importante ferramenta de união 

entre profissional e aluno em formação.

Desenvolvimento

A seguir, apresentaremos o desenvolvimento das atividades na turma do 1º ano "B" 

com 18 alunos. A professora regente Gleiciene Sena Dorta, apresentou a disciplia a todos os 

alunos, informa,ndo sobre metdologia a ser desenvolvida, e apontou os postos que tínhamos a 

desenvolver.

• Relato de ExpeMovimento uniforme; movimento uniforme variado; Vetores;

• velocidade Média;

• Os materiais utilizados para fazer está experiência foram: Lançador de foguete;

• Bomba de encher bola ou pneu de bicicleta; Canudos de plástico grosso e finos;

• Cola quente; Fita adesiva;

• Caixa arquivo de PVC; Tesoura.

• Os métodos utilizados foram:

• Correlação entre prática e teoria do “Lançamento Horizontal e Oblíquo”;

• Apresentação do foguete para os alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola 

Estadual Elias Bento; Confecção dos foguetes de canudo;

• Lançamento; Coleta de dados;

• Atividades baseadas na coleta de dados.riência

De acordo com as observações feitas na escola podemos compreender a realidade da 

mesma e ajudar no desenvolvimento dos alunos, pois a cada ano que se passa nota-se que os 

alunos estão tendo cada vez mais com dificuldades e desinteresses de entenderos conteúdos 

propostos.

A partir do momento em que nós alunas PIBID fomos apresentadasa equipe de 

profissionais da Escola Estadual Elias Bento começamos a entender que a vida de um professor 

não e apenas dar aula em si, mais também o mesmo tem que ser o mentor, orientador, amigo e 

psicólogo. Desta maneira o professor desenvolve diversas formas de ensinar, pois há alunos 

que muitas vezes não entendem a metodologia de ensino do mesmo, então o professor tem que 

driblar essas dificuldades.

É notório que quando nós pibidianos adentramos em sala de aula pela primeira vez a 

nossa primeira sensação foi de estranhamento e de dúvida sobre o que fazer. Mais com o passar 

do tempo e com os acompanhamentos nos planejamentos,além de desenvolvimentos de 

atividades em sala,fomos perdendo a vergonha que tínhamos. E a medida que imos 

desenvolvendo atividades em sala de aula e fora dela,nossos saberes e experiências iam sendo 

articulados a cada dia, e com o passar do tempo passamos a compreender o dia a dia dos alunos 

e dos profissionais da escola.

Ao ingressarmos em sala obtivemos uma nova experiência, pois começamos a interagir 

com os alunos de uma forma diferenciada da que estávamos acostumadas quando alunas do 
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ensino médio, e compreendemos que a visão de um professor e diferente das dos demais 

funcionários, e nós como alunas PIBID tínhamos uma outra expectativa de como seria o dia a 

dia de sala um professor.

Noprimeiro momento, notamos que tanto nós quanto os alunos estávamos um tanto 

tímidos, mas isto foi se acabando com o passar das aulas, pois como bolsistas do PIBID 

passamos a interagir como se fossemos um segundo professor, ajudando a tirar dúvidas dos 

alunos e propondo meios de como o mesmo possa compreender melhor a atividade.

Começamos a ter um outro olhar para a realidade escolar, pois o PIBID nos 

proporciona uma ótima experiência prática e teórica como acadêmicas de Física, até porque 

estar em contato com a escola e com os alunos faz-nos crescer tanto profissional, quanto 

pessoal.

Considerações Finais

A partir das observações realizadas em sala de aula, nota-se que o aluno não tem 

interesse pela disciplina de física, talvez pelo grau de dificuldade ou devido a mesma ser uma 

disciplina muito complexa. A partir do momento em que introduzimos a construção do foguete 

em sala os alunos obtiveram maior interesse pelo conteúdo, pois com o foguete pronto, 

realizamos atividades práticas e teóricas, a onde os mesmos estavam muitos empolgados e

curiosos.

Porém a maior barreira que a escola encontra e a falta de um profissional formado na 

área de física, e para driblar esta dificuldade a mesma introduz um profissional de química ou 

biologia, devido serem disciplinas complementares a de física.

Como integrante do PIBID e importante salientar que o PIBID nos proporciona alguns 

desafios que contribuirá para a nossa formação profissional.

Referências

CAPES- Objetivo do Programa. Disponível em: 
http://www.capes.gov.br/educacaobasica/capespibid Acesso em: 27 de Março de 2019.

FÁVERO, Maria L. A. Universidade e estágio curricular: subsídios para discussão. Formação 
de professores: pensar e fazer. São Paulo: Cortez, 1992. p.53-71.

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor? Adeus Professora? Novas exigências educacionais e 
profissão docente. Goiania: Cortez Editora, 1998. 49.

OLIVEIRA, Betty. A. DUARTE, Newton. A Socialização do Saber Escolar. 6ª ed. São Paulo: 
Cortez: Autores Associados, 1992. (Coleção Polêmicas do nosso tempo; 18).



231III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

ensino médio, e compreendemos que a visão de um professor e diferente das dos demais 

funcionários, e nós como alunas PIBID tínhamos uma outra expectativa de como seria o dia a 

dia de sala um professor.

Noprimeiro momento, notamos que tanto nós quanto os alunos estávamos um tanto 

tímidos, mas isto foi se acabando com o passar das aulas, pois como bolsistas do PIBID 

passamos a interagir como se fossemos um segundo professor, ajudando a tirar dúvidas dos 

alunos e propondo meios de como o mesmo possa compreender melhor a atividade.

Começamos a ter um outro olhar para a realidade escolar, pois o PIBID nos 

proporciona uma ótima experiência prática e teórica como acadêmicas de Física, até porque 

estar em contato com a escola e com os alunos faz-nos crescer tanto profissional, quanto 

pessoal.

Considerações Finais

A partir das observações realizadas em sala de aula, nota-se que o aluno não tem 

interesse pela disciplina de física, talvez pelo grau de dificuldade ou devido a mesma ser uma 

disciplina muito complexa. A partir do momento em que introduzimos a construção do foguete 

em sala os alunos obtiveram maior interesse pelo conteúdo, pois com o foguete pronto, 

realizamos atividades práticas e teóricas, a onde os mesmos estavam muitos empolgados e

curiosos.

Porém a maior barreira que a escola encontra e a falta de um profissional formado na 

área de física, e para driblar esta dificuldade a mesma introduz um profissional de química ou 

biologia, devido serem disciplinas complementares a de física.

Como integrante do PIBID e importante salientar que o PIBID nos proporciona alguns 

desafios que contribuirá para a nossa formação profissional.

Referências

CAPES- Objetivo do Programa. Disponível em: 
http://www.capes.gov.br/educacaobasica/capespibid Acesso em: 27 de Março de 2019.

FÁVERO, Maria L. A. Universidade e estágio curricular: subsídios para discussão. Formação 
de professores: pensar e fazer. São Paulo: Cortez, 1992. p.53-71.

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor? Adeus Professora? Novas exigências educacionais e 
profissão docente. Goiania: Cortez Editora, 1998. 49.

OLIVEIRA, Betty. A. DUARTE, Newton. A Socialização do Saber Escolar. 6ª ed. São Paulo: 
Cortez: Autores Associados, 1992. (Coleção Polêmicas do nosso tempo; 18).

ROMAGNOLLI, Camila. SOUZA, Sara L. MARQUES, Rodrigo A. Os Impactos do PIBID no 
Processo de Formação Inicial de Professores: Experiência na Parceria entre Educação Básica e 
Superior. Seminário Internacional de Educação Superior 2014 Formação e Conhecimento. 
Sorocaba- SP



232 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

CONFRESA: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA A PARTIR DE 
MANIFESTAÇÕES SOCIOCULTURAIS

Sebastião Nolasco Junior; Washington Amaral Ferreira; Alinny Gonçalves 
Azeredo; Yasmin Taube dos Santos

Grupo de Trabalho 03 - Gestão, negócios e comunidade

Resumo: Este estudo tem como objeto de pesquisa as manifestações socioculturais que 
evidenciam aspectos simbólicos fundamentais na formação e construção histórica da cidade de 
Confresa – MT, tendo em vista os constructos que possibilitam os processos identitários a partir 
das representações sociais, hibridações e conflitos. Tendo em vista o destaque da cidade para a 
região, nota-se que há relevantes aspectos resultantes dessa teia social que merecem uma análise 
sistematizada, fazendo valer o lugar de destaque das manifestações socioculturais que se tornam 
tão importantes quanto as dimensões econômicas e políticas para o entendimento das dinâmicas 
da cidade. Esta pesquisa tem como objetivo evidenciar aspectos socioculturais dos grupos 
responsáveis pela formação da cidade de Confresa, tendo em vista as manifestações que 
constroem a dinamicidade das interações responsáveis por identificar as particularidades locais. 
O percurso metodológico foi dividido em quatro etapas: levantamento bibliográfico e 
documental, observação participante e análises dos dados colhidos nas etapas anteriores. A partir 
das duas primeiras etapas metodológicas foi possível obter conhecimentos elementares quanto à
realidade regional e local. As leituras apontaram para questões relativas à ocupação do território, 
aos embates resultantes dos encontros e conflitos de interesse, às percepções sobre as trajetórias 
e as experiências vividas. Essas duas etapas também abarcaram a busca por um aparato teórico 
que possibilitou a análise e a compreensão de questões relacionadas aos conhecimentos obtidos. 
A observação participante proporcionou os seguintes encontros: comunidade indígena, grupo de 
quadrilha junina, imigrantes gaúchos, representantes de assentamentos, lideranças religiosas e 
docentes.

Palavras-Chave: Confresa; Cultura; Processos Identitários.

Introdução

Este estudo tem como objeto de pesquisa as manifestações socioculturais que 

evidenciam aspectos simbólicos fundamentais na formação e construção histórica da cidade de 

Confresa – MT, tendo em vista os constructos que possibilitam os processos identitários a partir 

das representações sociais, hibridações e conflitos.

A região do Baixo Araguaia, focando na cidade de Confresa, se constitui como um 

território de grande dinamismo que abarca questões econômicas, sociais e culturais. Tal 

dinamismo, dentre outros aspectos, pode estar relacionado aos recentes investimentos no 

âmbito regional, oportunizando o desenvolvimento da cidade. 

Nota-se, com isso, que há relevantes aspectos resultantes dessa teia social que 

merecem uma análise sistematizada, fazendo valer o lugar de destaque das manifestações 

socioculturais que se tornam tão importantes quanto as dimensões econômicas e políticas para 
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Introdução

Este estudo tem como objeto de pesquisa as manifestações socioculturais que 

evidenciam aspectos simbólicos fundamentais na formação e construção histórica da cidade de 

Confresa – MT, tendo em vista os constructos que possibilitam os processos identitários a partir 

das representações sociais, hibridações e conflitos.

A região do Baixo Araguaia, focando na cidade de Confresa, se constitui como um 

território de grande dinamismo que abarca questões econômicas, sociais e culturais. Tal 

dinamismo, dentre outros aspectos, pode estar relacionado aos recentes investimentos no 

âmbito regional, oportunizando o desenvolvimento da cidade. 

Nota-se, com isso, que há relevantes aspectos resultantes dessa teia social que 

merecem uma análise sistematizada, fazendo valer o lugar de destaque das manifestações 

socioculturais que se tornam tão importantes quanto as dimensões econômicas e políticas para 

o entendimento das dinâmicas da cidade.

A Cultura se transforma em objeto de estudo científico na Antropologia a partir do 

século XIX. Três correntes relevantes podem ser destacadas: Evolucionismo, Particularismo 

histórico e Interpretativismo. Segundo Laraia (1986, p. 25), Tylor define cultura como “um 

todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 

capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.” 

A partir das críticas ao Evolucionismo de Taylor, Pereira (2011) evidencia que para 

Boas cultura é um fenômeno plural e relativo, validando-se da ideia de particularismo histórico. 

Na segunda metade do século XX, outras contribuições sobre a noção de cultura serviram para 

entendê-la como um fenômeno simbólico. Geertz (1973, p. 15) defende que o conceito de 

cultura é semiótico.

O aparato teórico que foi utilizado aqui como aporte para as questões históricas ligadas 

à cidade de Confresa relaciona-se ao que pode ser entendido como uma “história cultural” 

(CHARTIER, 2002). 

Nessa linha Pesavento (1995, p.14) expõe que a história cultural manifesta “uma 

preferência pelas questões periféricas em detrimento dos temas centrais [...] optando pelo 

estudo do inverso do vivido (o imaginário, o sonho), ao invés das condições concretas da 

existência”. Dialogando com estes autores ainda pode-se trazer Hall (2015), que expõe os 

processos identitários sendo formados a partir das interações e dos encontros entre os sujeitos 

(sujeito sociológico). 

Além disso este autor aponta que as identidades na atualidade, por demandas trazidas 

pela era da globalização, não são fixas e intactas e, sim, dinâmicas e “fluídas”, trazendo também 

BAUMANN (2001) para este diálogo.

Esta pesquisa tem como objetivo evidenciar aspectos socioculturais dos grupos 

responsáveis pela formação da cidade de Confresa, tendo em vista as manifestações que 

constroem a dinamicidade das interações responsáveis por identificar as particularidades locais.

Desenvolvimento

Baseado em uma abordagem qualitativa, que para Gerhardt e Silveira (2009), diz 

respeito a aspectos que não podem ser quantificados, o estudo aqui proposto será de caráter 

exploratório, que, por sua vez, segundo Gil (2002), trata-se de pesquisas que tem como objetivo 

[p]roporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

constituir hipóteses. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento 
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bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão.

A partir dessas características, a trajetória metodológica neste trabalho está dividida 

em quatro partes, sendo elas: levantamento bibliográfico, levantamento documental, 

observação participante e análise e tratamento do material colhido nas etapas anteriores.

O levantamento bibliográfico foi dividido em um estudo dos textos e conceitos teóricos 

que embasaram esta pesquisa e em fontes que tratam de dados históricos de desenvolvimento 

da cidade e região. Já o levantamento documental buscou documentos primários, livros, 

enciclopédias e relatos escritos.

Na observação participante foram identificados grupos e personagens como 

comunidades tradicionais, grupos folclóricos, associação de agricultores familiares e 

personalidades significativas. Foram realizados registros fotográficos e audiovisuais, 

entrevistas semiestruturadas, participação em eventos e registros orais espontâneos.

Por fim, o último aparato metodológico foi a análise e tratamento do material colhido 

nas etapas anteriores. Neste momento, foram cruzados as teorias e conceitos observados no 

levantamento bibliográfico com a pesquisa histórica da cidade, o levantamento documental e 

os elementos trazidos pela observação participante.

A partir das duas primeiras etapas metodológicas foi possível obter conhecimentos 

elementares quanto à realidade regional e local. As leituras apontaram para questões relativas à 

ocupação do território, aos embates resultantes dos encontros e conflitos de interesse, às 

percepções sobre as trajetórias e as experiências vividas. Essas duas etapas também abarcaram 

a busca por um aparato teórico que possibilitou a análise e a compreensão de questões 

relacionadas aos conhecimentos obtidos.

A observação participante proporcionou os seguintes encontros: comunidade indígena, 

grupo de quadrilha junina, imigrantes gaúchos, representantes de assentamentos, lideranças 

religiosas e docentes.

A diversidade étnica ficou evidente quando o trabalho de campo foi realizado. Foram 

identificados principalmente os seguintes grupos: comunidades tradicionais, nordestinos, 

gaúchos e goianos. Historicamente tal composição é resultado dos encontros proporcionados 

pelas políticas de interiorização do território brasileiro intensificadas na década de 1970 

(GAWENDA, 2014). Diante desses grupos identificou-se que para os mesmos é de suma 

importância a manutenção de traços diacríticos, reafirmando assim identidades próprias e 

territorialidades distintas, mas nem sempre percebidas e respeitadas. As disputas por território, 

assim como por poder, são a gênese dos conflitos históricos na região e na cidade, que se deram 
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bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão.

A partir dessas características, a trajetória metodológica neste trabalho está dividida 
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da cidade e região. Já o levantamento documental buscou documentos primários, livros, 

enciclopédias e relatos escritos.

Na observação participante foram identificados grupos e personagens como 

comunidades tradicionais, grupos folclóricos, associação de agricultores familiares e 

personalidades significativas. Foram realizados registros fotográficos e audiovisuais, 

entrevistas semiestruturadas, participação em eventos e registros orais espontâneos.

Por fim, o último aparato metodológico foi a análise e tratamento do material colhido 

nas etapas anteriores. Neste momento, foram cruzados as teorias e conceitos observados no 

levantamento bibliográfico com a pesquisa histórica da cidade, o levantamento documental e 

os elementos trazidos pela observação participante.

A partir das duas primeiras etapas metodológicas foi possível obter conhecimentos 

elementares quanto à realidade regional e local. As leituras apontaram para questões relativas à 

ocupação do território, aos embates resultantes dos encontros e conflitos de interesse, às 

percepções sobre as trajetórias e as experiências vividas. Essas duas etapas também abarcaram 

a busca por um aparato teórico que possibilitou a análise e a compreensão de questões 

relacionadas aos conhecimentos obtidos.

A observação participante proporcionou os seguintes encontros: comunidade indígena, 

grupo de quadrilha junina, imigrantes gaúchos, representantes de assentamentos, lideranças 

religiosas e docentes.

A diversidade étnica ficou evidente quando o trabalho de campo foi realizado. Foram 

identificados principalmente os seguintes grupos: comunidades tradicionais, nordestinos, 

gaúchos e goianos. Historicamente tal composição é resultado dos encontros proporcionados 

pelas políticas de interiorização do território brasileiro intensificadas na década de 1970 

(GAWENDA, 2014). Diante desses grupos identificou-se que para os mesmos é de suma 

importância a manutenção de traços diacríticos, reafirmando assim identidades próprias e 

territorialidades distintas, mas nem sempre percebidas e respeitadas. As disputas por território, 

assim como por poder, são a gênese dos conflitos históricos na região e na cidade, que se deram 

e se dão nos campos físico e simbólico.

A grande presença de migrantes e as intensas trocas resultantes das novas 

configurações socioespaciais permitiram novos arranjos, impossibilitando assim a definição de 

uma cultura única para a cidade. Soma-se a isso a sua condição de polo regional que contribui 

com a fluidez contemporânea resultante das contínuas movimentações populacionais e da 

influência da “cultura global”.

Considerações Finais

Considerando o que foi exposto nota-se que o objeto aqui analisado, embora de 

maneira preliminar, sem a pretensão de esgotar o assunto, se constitui em um relevante aspecto 

para compreender as dinâmicas responsáveis por construir a cidade de Confresa. Tais dinâmicas 

foram percebidas a partir das manifestações de cada grupo, como: a dança junina, os 

conhecimentos tradicionais nativos (artesanatos, rituais, organização social, danças e músicas), 

as festividades religiosas, as lembranças dos locais de origem (principalmente sulistas e 

goianos), as organizações dos assentamentos e as práticas religiosas no catolicismo local.

Assim, percebe-se que os aspectos humanos e sociais devem, também, ser pesquisados 

a fim de compreender constructos e interações nem sempre presentes em grande parte dos 

projetos de pesquisa, principalmente em uma região que ainda carece de trabalhos que buscam 

tais objetos, uma vez que as instituições responsáveis por este desenvolvimento ainda estão se 

consolidando no local.
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CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA “A ESCRITA CIENTÍFICA NA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR”: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Marcelo Franco Leão; Ana Claudia Tasinaffo Alves; Gislane Aparecida 
Moreira Maia; Giliard Brito de Freitas; Juliana Alves Pereira Capanema

Grupo de Trabalho 03 - Gestão, negócios e comunidade

Resumo: A formação continuada de professores é muito importante para que sejam discutidas 
as temáticas e aspectos que muitas vezes não são contemplados ou são pouco discutidos durante 
a formação inicial. Um dos aspectos que geralmente fica sem a devida compreensão é a questão 
da escrita científica e a necessidade de divulgar as ações pedagógicas que são desenvolvidas em 
sala de aula. Assim, uma das ações previstas pelo Projeto de Extensão “IFMT presente!” refere-
se a oferta de formação continuada aos professores que atuam na educação básica dos municípios 
da Região Araguaia Xingu sobre a importância da divulgação científica das atividades que 
desenvolvem em suas práticas educativas. Esse relato apresenta resultados parciais dessa ação 
formativa, uma vez que o projeto finaliza no mês de novembro de 2019. A primeira etapa da 
formação já aconteceu para 5 turmas diferentes e envolveu mais de 170 profissionais da 
educação. Na segunda etapa os professores socializarão uma experiência pedagógica vivenciada 
na escola por meio da apresentação de um resumo simples no encontro final coletivo que está 
previsto para acontecer novembro. Logo, espera-se que os participantes socializem suas práticas 
e sejam capazes de produzir trabalhos científicos para serem apresentados em eventos ou 
periódicos.

Palavras-Chave: Escrita acadêmica; Formação continuada; Publicação científica.

Introdução

As atividades de extensão são obrigatórias para as Instituições de Ensino Superior 

(IES) no país, que seguem o princípio da indissociabilidade com o ensino e com a pesquisa 

(BRASIL, 1988, Art. 207). Tais atividades podem ser compreendidas como um processo 

educativo, cultural e científico, de intervenção nos processos sociais e identificação de 

problemas da sociedade.

A extensão necessita ser compreendida historicamente, pois perpassou distintos 

momentos: da extensão por cursos, à serviços, à extensão assistencial, à extensão “redentora da 

função social da Universidade”, à extensão como mão dupla entre universidade e sociedade, à 

extensão cidadã (SERRANO, 2001).

Carbonari e Pereira (2007) escrevem que há uma tendência em entender que a extensão 

contribui na solução de problemas sociais, e que se faz necessário criar espaços para diálogos 

envolvendo comunidade acadêmica e sociedade.

Para Paula (2013, p. 5) a extensão é de 

[...] natureza intrinsecamente interdisciplinar, seja pelo fato de se realizar, em 
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grande medida, além das salas de aulas e dos laboratórios, seja pelo fato de estar 
voltada para o atendimento de demandas por conhecimento e informação de um 
público amplo, difuso e heterogêneo. 

Nesse sentido, uma demanda importante da sociedade é a Educação Básica, as 

instituições de nível superior ou tecnológica precisam se aproximar e estreitar os vínculos com 

ela. O supracitado autor ainda escreve que a extensão:

[...] é o que permanente e sistematicamente convoca a universidade para o 
aprofundamento de seu papel como instituição comprometida com a 
transformação social, que aproxima a produção e a transmissão de 
conhecimento de seus efetivos destinatários, cuidando de corrigir, nesse 
processo, as interdições e bloqueios, que fazem com que seja assimétrica e 
desigual a apropriação social do conhecimento, das ciências, das tecnologias 
(PAULA, p. 6, 2013).

Ao considerar que a extensão tem este papel fundamental nas instituições de ensino 

somos capazes de compreender o pensamento de Paulo Freire que afirma: “O conhecimento 

não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julga não saberem; o conhecimento 

se constitui nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na 

problematização crítica destas relações” (FREIRE, 2006, p. 36).

Outro aspecto a ser considerado é que o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Campus Confresa, oferta desde 2010 cursos de formação 

de professores, tanto Licenciaturas como Especializações. Ao formar professores para 

Educação Básica necessita de uma aproximação com as escolas da região, não somente durante 

os estágios dos licenciandos.

Também cabe ressaltar que o IFMT possui, desde sua implantação, a premissa de atuar 

em todos os níveis e modalidades da Educação Profissional, que poderá contribuir para o 

desenvolvimento local e regional, bem como garantir a difusão dos conhecimentos científicos,

a ligação com os arranjos produtivos locais e a formação do cidadão trabalhador (BRASIL, 

2008).

De acordo com Barcelos e Villani (2006) os vínculos entre universidades e instituições 

que formam professores com a Educação Básica precisam ser fortalecidos por meio de projetos. 

Aqui entendemos como projeto, tanto projeto de pesquisa, quanto de ensino como de extensão.

Diante da relevância que um projeto de extensão pode ter na transformação de uma 

comunidade é que este projeto apresenta o seguinte o objetivo: Difundir o nome da instituição 

e seus cursos na região, como maneira de atrair novos estudantes para o IFMT Campus 

Confresa, além de tornar nossa instituição um espaço conhecido e convidativo para o acesso a 

formação profissional e a socialização das ações desenvolvidas na educação básica da região.
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que formam professores com a Educação Básica precisam ser fortalecidos por meio de projetos. 
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Diante da relevância que um projeto de extensão pode ter na transformação de uma 

comunidade é que este projeto apresenta o seguinte o objetivo: Difundir o nome da instituição 
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Confresa, além de tornar nossa instituição um espaço conhecido e convidativo para o acesso a 

formação profissional e a socialização das ações desenvolvidas na educação básica da região.

Desenvolvimento

Esse texto configura-se como um relato de experiência que tem o intuito de descrever 

as ações desenvolvidas em uma das linhas de atuação do Projeto de Extensão “IFMT presente!” 

e aprovado no Edital 28/2019-RTR/PROEX - Apoio a Extensão, da Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX) do IFMT.

O projeto supracitado possui três frentes de ações: Divulgar a instituição, seus cursos 

e ações com os estudantes concluintes do Ensino Fundamental e Ensino Médio; Ofertar cursos 

de formação continuada para os professores que atuam na educação básica na região, sobre 

redação científica e a importância de divulgar as práticas que desenvolvem em sala de aula; e 

Oportunizar momentos de socialização de saberes entre o IFMT e as escolas. Nesse texto serão 

relatadas as ações da segunda linha. A intensão foi organizar e desenvolver oficinas sobre a 

elaboração de projetos de pesquisa e a redação de seus resultados por meio de resumos ou 

artigos.

A equipe executora do projeto, juntamente com as Assessorias Pedagógicas, Centros 

de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (CEFAPRO) 

e secretarias municipais de educação, já realizaram essa ação em 5 (cinco) localidades 

estratégicas da região no intuito de atender o maior número possível de participantes. O intuito 

foi de ofertar o curso de formação continuada em dois encontros, sendo o primeiro na própria 

localidade e o segundo a ser realizado coletivamente no auditório da CEFAPRO, previsto para 

novembro de 2019. O Quadro 1 apresenta as localidades e o público atendido.

Quadro 1 – Localidades em que o curso já aconteceu e a quantidade de pessoas 

atendidas

Localidade Número de participantes

1 Confresa (cidade) 28

2 Santa Cruz do Xingu 52

3 Porto Alegre do Norte 35

4 Vila Rica 31

5 Confresa (zona rural) 26
Fonte: Dados do projeto (2019).
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A primeira etapa de formação para a primeira turma de professores ocorreu em julho de 

2019 no CEFAPRO. A segunda turma teve seu primeiro encontro de formação no mês de agosto 

e ocorreu na Câmara de Vereadores do município de Santa Cruz do Xingu. O primeiro encontro 

presencial da terceira turma ocorreu na Escola Estadual Givan de Souza, no município de Porto 

Alegre do Norte também no mês de agosto. A quarta turma teve sua primeira etapa de formação 

em setembro e ocorreu na UNEMAT da cidade de Vila Rica. No início de outubro, a quinta 

turma se reuniu na Escola Estadual Santo Antônio, Agrovila Pé de Caju, na zona rural do 

município de Confresa.

Cabe ressaltar que a oferta dessa formação foi ampliada para todos os profissionais da 

educação que atuam nas escolas, sendo que houve participação de merendeiras, motoristas, 

servidores da secretaria e da limpeza.

Durante essa primeira etapa de formação, foram abordados os seguintes assuntos: 

Conceito de Pesquisa; Elementos do Projeto de Pesquisa (tema, problema, justificativa, 

objetivos, referencial teórico, metodologia, cronograma); Estado do conhecimento da teoria 

existente sobre o assunto; Fontes e técnicas de busca; Método escolhido (Tipo de pesquisa, 

abordagem, caracterização do campo, instrumentos de coleta de dados, metodologia de análise, 

ética); Apresentação e discussão de resultados; Redação científica e cuidados na apresentação 

do texto final.

Nessas primeiras etapas da formação também foram apresentadas as possibilidades 

para que busquem participar dos eventos científicos promovidos pela instituição e formação 

continuada por meio dos cursos de especialização do Campus. No término da primeira etapa 

foi solicitado que os participantes elaborassem um resumo simples para relatar alguma prática 

que desenvolveram em suas escolas. Os resumos que forem produzidos serão publicados em 

um caderno de resumos e essas atividades serão relatadas na segunda etapa que é o 

encerramento do curso de formação continuada.

A segunda etapa da formação acontecerá coletivamente no dia 22 de novembro de 

2019, no auditório do CEFAPRO. Nessa ocasião os participantes estarão socializando as 

práticas educativas que relataram por meio do resumo simples. Essa será uma maneira de fazer 

com que os participantes pratiquem os ensinamentos proporcionados no curso e também já 

tenham uma publicação científica.

Considerações Finais

A oferta dos cursos de formação continuada sobre a escrita científica na educação 
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um caderno de resumos e essas atividades serão relatadas na segunda etapa que é o 
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2019, no auditório do CEFAPRO. Nessa ocasião os participantes estarão socializando as 

práticas educativas que relataram por meio do resumo simples. Essa será uma maneira de fazer 

com que os participantes pratiquem os ensinamentos proporcionados no curso e também já 

tenham uma publicação científica.

Considerações Finais

A oferta dos cursos de formação continuada sobre a escrita científica na educação 

escolar, proporcionada aos professores e demais profissionais da educação que atuam nas 

escolas da Região Araguaia Xingu foi uma ação do Projeto de Extensão “IFMT presente!” que 

já obteve êxito. A intensão dessa ação foi evidenciar a importância da divulgação científica das 

atividades que desenvolvem em suas

práticas educativas. Cabe ressaltar que o curso os auxiliou no registro e na divulgação 

das atividades desenvolvidas em sala de aula e que muitas vezes fica restrito aquele determinado 

número de pessoas que vivenciou a atividade.

Além disso, espera-se também que os participantes dessa formação cultivem o hábito 

da pesquisa, que envolve a inovação, a descoberta, a curiosidade, o fazer ciência e um uso 

avançado das tecnologias de informação e comunicação, podendo até ser uma maneira de 

incentivá-los a continuar estudando, se inscrevendo para cursos do IFMT Campus Confresa 

e/ou continuar seus estudos na instituição por meio da verticalização da oferta de estudos 

subsequentes. Com a ação, espera-se que os professores participantes sejam capazes de produzir 

trabalhos científicos para serem apresentados em eventos ou periódicos.
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ARAGUAIA XINGU POR MEIO DO PROJETO DE EXTENSÃO “IFMT 
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Freitas; Marcelo Franco Leão
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Resumo: O projeto “IFMT presente!” visa difundir o nome da instituição e seus cursos na 
região, como maneira de atrair novos estudantes para o IFMT Campus Confresa, além de 
tornar nossa instituição um espaço conhecido e convidativo para o acesso a formação 
profissional e a socialização das ações desenvolvidas na educação básica da região. As ações 
de divulgação da instituição e de seus cursos se intensificou nos meses de agosto e setembro 
de 2019. Ao todo ocorreram visitas em 59 escolas de 20 diferentes localidades da Região do 
Araguaia Xingu. A expectativa foi de atingir um público entorno de 1.500 estudantes dos 
anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Além de mostrar a instituição, seus 
cursos e as atividades que desenvolve, o projeto também serviu como meio de divulgação 
do vestibular dos Cursos de Ensino Superior (Edital 075/2019) e do processo seletivo dos 
Cursos de Ensino Médio (Edital 074/2019). A motivação realizada nas escolas foi no intuito 
de que os estudantes prossigam com seus estudos e que o IFMT Campus Confresa é uma 
possibilidade para que isso se concretize. Espera-se que as ações propostas pelo projeto 
fortaleçam a imagem institucional e ajude a divulgar os cursos ofertados pelo IFMT Campus 
Confresa.

Palavras-Chave: Curso do IFMT; Processo seletivo; Vestibular.

Introdução

A presença do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT) na Região Araguaia Xingu é algo relativamente recente, ou seja, faz menos de dez anos 

que a instituição atua na região. O marco inicial dessa presença advém do processo de 

implantação de um Campus agrícola no município de Confresa/MT.

A Lei Federal Nº 11.892/2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, ocasião em que cria o IFMT (BRASIL, 2008). Sua criação ocorreu 

mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá, Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Mato Grosso, Escola Agrotécnica Federal de Cáceres e de suas 

respectivas unidades de ensino descentralizadas (Campo Novo do Parecis, Bela Vista e Pontes 

e Lacerda), unificando-os e transformando-os em campi do instituto. No ano de 2010 foram 

implantados mais quatro campi, chegando nos municípios de Barra do Garças, Confresa, Juína 

e Rondonópolis. Atualmente o IFMT possui 19 campi localizados em regiões estratégicas do 

Estado de Mato Grosso.

O Campus no município de Confresa, foi instituído por meio da Portaria Nº 04, de 06 



243III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO IFMT CAMPUS CONFRESA NA REGIÃO 
ARAGUAIA XINGU POR MEIO DO PROJETO DE EXTENSÃO “IFMT 

PRESENTE!”

Gislane Aparecida Moreira Maia; Nayara Vilela da Silva; Giliard Brito de 
Freitas; Marcelo Franco Leão

Grupo de Trabalho 03 - Gestão, negócios e comunidade

Resumo: O projeto “IFMT presente!” visa difundir o nome da instituição e seus cursos na 
região, como maneira de atrair novos estudantes para o IFMT Campus Confresa, além de 
tornar nossa instituição um espaço conhecido e convidativo para o acesso a formação 
profissional e a socialização das ações desenvolvidas na educação básica da região. As ações 
de divulgação da instituição e de seus cursos se intensificou nos meses de agosto e setembro 
de 2019. Ao todo ocorreram visitas em 59 escolas de 20 diferentes localidades da Região do 
Araguaia Xingu. A expectativa foi de atingir um público entorno de 1.500 estudantes dos 
anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Além de mostrar a instituição, seus 
cursos e as atividades que desenvolve, o projeto também serviu como meio de divulgação 
do vestibular dos Cursos de Ensino Superior (Edital 075/2019) e do processo seletivo dos 
Cursos de Ensino Médio (Edital 074/2019). A motivação realizada nas escolas foi no intuito 
de que os estudantes prossigam com seus estudos e que o IFMT Campus Confresa é uma 
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Confresa.
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Introdução

A presença do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT) na Região Araguaia Xingu é algo relativamente recente, ou seja, faz menos de dez anos 

que a instituição atua na região. O marco inicial dessa presença advém do processo de 

implantação de um Campus agrícola no município de Confresa/MT.
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de Educação Tecnológica de Mato Grosso, Escola Agrotécnica Federal de Cáceres e de suas 

respectivas unidades de ensino descentralizadas (Campo Novo do Parecis, Bela Vista e Pontes 

e Lacerda), unificando-os e transformando-os em campi do instituto. No ano de 2010 foram 

implantados mais quatro campi, chegando nos municípios de Barra do Garças, Confresa, Juína 
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de janeiro de 2009, pelo Ministro do Estado da Educação e inaugurado oficialmente por meio 

da Portaria Nº 123, de 29 de janeiro de 2010, do Ministro do Estado da Educação, publicada no 

Diário Oficial da União (D.O.U.) em 1º de fevereiro de 2010, seção I, p. 15. Essa portaria 

autorizou o funcionamento deste campus. Na prática, suas atividades acadêmicas iniciaram-se 

em abril do referido ano.
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localizados no Território Cidadania Araguaia Xingu, com uma área territorial de 84.916,341 

km² e cerca de 112.106 habitantes de acordo com o IBGE (BRASIL, 2010). Atualmente as 

atividades de cunho produtivo no município sede (Confresa) são: cadeia produtiva do leite, 

pecuária de corte, hortifrutigranjeiros, avicultura, introdução de sistemas agroecológicos na 

agricultura familiar e programa de desenvolvimento da piscicultura.

O IFMT Campus Confresa está localizado na Avenida Vilmar Fernandes, Nº 300, 

Setor Santa Luzia, Confresa/MT, CEP 78652-000. Sua área territorial é de aproximadamente 

50 (cinquenta) hectares. Este campus possui um perfil agrícola, e seu principal ofício é formar 

profissionais que atuarão nas áreas de produção animal, vegetal e agroindustrial, bem como na 

educação, cumprindo assim a missão de “educar para a vida e para o trabalho” (IFMT, 2019; 

BRASIL, 1988; BRASIL, 1996).

Atualmente o IFMT Campus Confresa atende aproximadamente 1.100 estudantes 

inseridos nos cursos de Ensino Médio, Ensino Superior e de Especialização Lato Sensu. 

Apresenta o curso de Especialização em Educação e Especialização em Ensino de Ciências. No 

ensino superior oferta os cursos de Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Física, 

Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Química, e Bacharelado em 

Agronomia; no Ensino Médio apresenta os curso de Técnico integrado em Agropecuária e 

Agroindústria, Proeja em Comércio e Subsequente em Controle Ambiental.

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o quadriênio 

2019/2023, o IFMT como um todo tem por missão “Educar para a vida e para o trabalho” 

(IFMT, 2019), ou seja, somos uma instituição preocupada com a formação integral das pessoas 

que busca a excelência na oferta de seus cursos para promover uma educação de qualidade para 

a comunidade onde atua, por meio de uma educação profissional e tecnológica responsável e 

comprometida com os arranjos e anseios da comunidade local.

Por ser uma instituição preocupada com a sociedade na qual está inserida e imbuída 

de fortalecer seus laços e atuação, justifica-se o seguinte questionamento: Como difundir na 

região Araguaia Xingu o nome da instituição e seus cursos de maneira a atrair novos estudantes, 

além de tornar o IFMT Campus Confresa um espaço conhecido e convidativo para a formação 
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profissional e a socialização de saberes?

Neste sentido, algumas ações podem contribuir para o fortalecimento dos laços que 

unem a instituição e a comunidade. Ou seja, a execução do presente projeto foi de suma 

importância para o IFMT Campus Confresa e também para as pessoas da Região Araguaia 

Xingu.

Desenvolvimento

O presente relato de experiência teve como motivação a realização de uma das linhas 

de atuação do Projeto de Extensão “IFMT presente!” e aprovado no Edital 28/2019-

RTR/PROEX - Apoio a Extensão, da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do IFMT.

Esse projeto de extensão está sendo desenvolvido em três frentes de ações. A primeira 

frente inclui palestras de divulgação da instituição e seus cursos, bem como a motivação sobre 

a necessidade e o diferencial que estudar pode fazer em suas vidas. A intensão desta ação é 

incentivar os estudantes da educação básica da Região Araguaia Xingu a buscarem o 

crescimento profissional por meio dos cursos ofertados pelo IFMT Campus Confresa.

Inicialmente foi realizado um levantamento sobre as escolas que ofertam anos finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio na Região Araguaia Xingu, então contatou-se seus 

gestores para apresentar o objetivo do projeto e organizar o cronograma de visitas àquelas 

escolas que aceitaram participar. O Quadro 1 apresenta as localidades e o número de escolas 

visitadas.

Quadro 1 – Localidades e número de escolas visitadas

Localidade Número de escolas visitadas

1 Confresa (cidade) 07

2 Confresa (campo) 08

3 Santa Cruz do Xingu 02

4 Porto Alegre do Norte 06

5 Porto Alegre do Norte (campo) 02

6 Vila Rica 03
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Localidade Número de escolas visitadas

1 Confresa (cidade) 07

2 Confresa (campo) 08

3 Santa Cruz do Xingu 02

4 Porto Alegre do Norte 06

5 Porto Alegre do Norte (campo) 02
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7 Alto Boa Vista 03

8 Luciara 02

9 São Félix do Araguaia 04

10 São Félix do Araguaia (Pontinópolis e 
assentamentos) 03

11 São Félix do Araguaia ( Espigão do 
Leste) 02

12 Canabrava do Norte 02

13 Canabrava do Norte (Primavera do 
Fontoura) 01

14 Novo Santo Antonio 02

15 Serra Nova 01

16 Bom Jesus do Araguaia 01

17 São José do Xingu 02

18 São José do Xingu (Santo Antonio) 02

19 Santa Terezinha (cidade) 02

20 Santa Terezinha (Aldeias e campo) 04
Fonte: Dados do projeto (2019).

Após o levantamento dos dados, criou-se uma comissão para visitas in loco, foram 

convidados outros servidores, além dos integrantes do projeto. Fez-se reunião para definir as 

rotas e equipes responsáveis pela execução da divulgação, ressaltando que as mesmas 

ocorreram nos meses de agosto e setembro. A Figura 1 ilustra algumas dessas visitas que 

ocorreram na Região Araguaia Xingu.

Figura 1: Registro de algumas visitas realizadas.
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Fonte: Acervo pessoal de G. A. M. Maia (2019).

Dessa forma, todas as visitas foram executadas com êxito. Essa etapa também previu 

o agendamento de visitas dos estudantes e professores das escolas ao Campus, ocasião em que 

foi aproveitada a oportunidade para apresentar as instalações da instituição, seus cursos e 

propósitos.

Alguns reflexos dessa ação de divulgação da instituição e de seus cursos já pode ser 

percebido no número significativo de inscritos no vestibular para os cursos de Ensino Superior 

(Edital 075/2019) e pela parcial de inscritos do processo seletivo para os cursos do Ensino 

Médio (Edital 074/2019) que permanecem com inscrições abertas até dia 15/10/2019. Esses 

resultados estão ilustrados na Tabela 1.

Tabela 1: Estatística de Demanda por Cursos.

Curso Edital Nº de 
inscritos

Nº de 
vagas

Candidatos por 
vaga

Bacharelado em 
Agronomia

075/2019 195 28 7,0

Licenciatura em 
Biologia

075/2019 101 14 7,2

Licenciatura em 
Ciências da Natureza 

(Hab.
Química)

075/2019 40 14 2,9

Licenciatura em 
Física

075/2019 29 14 2,1

Técnico em 
Agropecuária

074/2019 90 80 1,1

Técnico em 
Agroindústria

074/2019 48 80 0,6

Fonte: Dados fornecidos pela Diretoria de Políticas de Ingresso (2019).

Cabe ressaltar que esse número de inscritos nos cursos é passível de alteração, pois o 

Edital 074/2019 ainda está aberto e o Edital 075/2019 apresentará a listagem definitiva somente 

após o dia 07/10/2019, pois é o prazo limite para a efetuação do pagamento das inscrições. 

Contudo, a expectativa é grande de que não seja necessário realizar processo complementar de 

vagas remanescente como ocorreram nos anos anteriores.

Considerações Finais
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Edital 074/2019 ainda está aberto e o Edital 075/2019 apresentará a listagem definitiva somente 
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Considerações Finais

Com a realização dessas ações relatadas é possível afirmar que o Projeto de Extensão 

“IFMT presente!” alcançou seus objetivos. Por meio dessas atividades foram realizadas visitas 

e palestras nas unidades escolares que foram possíveis da Região Araguaia Xingu, ocasião em 

que ocorreu a apresentação do IFMT Campus Confresa, de seus cursos e projetos que 

desenvolve.

Durante a realização das visitas, palestras e conversas com estudantes dos anos finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio de diferentes escolas da Região Araguaia Xingu, a 

intensão foi motivá-los quanto à necessidade e o diferencial que estudar pode fazer em suas 

vidas e que o IFMT Campus Confresa é uma possibilidade para que prossigam nos estudos.
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EDUCAR PARA A SOLIDARIEDADE: CONSTRUÇÃO DE VALORES NO 
AMBIENTE ESCOLAR

Soleny Canuto de Lima; Adriane Pereira Carneiro; Isabel Aparecida Teixeira; 
Helena Célia Nomiyama; Sergio Silva Santos

Grupo de Trabalho 03 - Gestão, negócios e comunidade

Resumo: O presente trabalho descreve as ações realizadas no Colégio Millennium 
relacionado ao projeto “Educar para a solidariedade: Construção de Valores no Ambiente 
Escolar” desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2019 que teve como objetivo envolver 
os pais diretamente na construção dos valores trabalhados no ambiente escolar, fazendo com 
que a relação família-escola fique evidenciada cada vez mais por toda a comunidade escolar, 
mostrando que a participação da família é de extrema importância na construção intelectual 
e moral de cada estudante. Traz-se um relato das atividades relacionadas à comemoração do 
dia das mães e a forma como foi trabalhado o ato solidário com os estudantes. Descreve-se 
ainda a comemoração ao dia dos pais e a construção de brinquedos que resgatassem a 
memoria dos pais de cada estudante envolvido. Faz-se uma reflexão sobre a importância do 
envolvimento da família na realização de atividades propostas aos estudantes assim como 
as consequências disso na formação acadêmica e moral das crianças. Com o projeto, buscou-
se garantir a participação da família na construção de saberes morais em cada estudante 
envolvido, viabilizando e efetivando a relação escola-família.

Palavras-Chave: Solidariedade, Formação social, Relação escola-família.

Introdução

A escola é uma instituição social de grande relevância na sociedade, pois além de 

possuir o papel de proporcionar a formação intelectual e moral dos estudantes, deve viabilizar 

ainda a sua inserção social. Desse modo, as experiências vividas no contexto escolar quando 

crianças, irão contribuir diretamente para a formação enquanto adulto.

De acordo com Tognetta e Assis (2006) tolerância, respeito, justiça, coragem, amizade, 

solidariedade são virtudes necessárias à experiência humana da convivência. É notável que uma 

delas nos demanda um caráter especial: o sair de si e contemplar o outro em sua condição, 

também humana, demanda um gesto de acolhida, de doar-se, tornando perceptível que tal 

virtude é construída dentro de cada pessoa, a qual elabora suas próprias estruturas e 

representações da realidade na interação com o meio.

Segundo Silva e Ferreira (2014) a escola é um espaço onde os indivíduos começam a 

ter as relações para além da família, ou seja, passa a conviver com pessoas de diferentes raças, 

cor, etnia, religião, cultura. Desse modo, ao trabalhar com projetos que envolvam os estudantes 

em causas sociais, permitirá que haja uma formação mais efetiva no contexto escolar.

Ainda segundo Oliveira e Araújo (2010) a escola é a instituição que tem como função 
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ter as relações para além da família, ou seja, passa a conviver com pessoas de diferentes raças, 

cor, etnia, religião, cultura. Desse modo, ao trabalhar com projetos que envolvam os estudantes 

em causas sociais, permitirá que haja uma formação mais efetiva no contexto escolar.

Ainda segundo Oliveira e Araújo (2010) a escola é a instituição que tem como função 

a socialização do saber sistematizado, ou seja, do conhecimento elaborado e da cultura erudita. 

A responsabilidade familiar junto às crianças em termos de modelo que a 
criança terá e do desempenho de seus papéis sociais é tradicionalmente 
chamada de educação primária, uma vez que tem como tarefa principal orientar 
o desenvolvimento e aquisição de comportamentos considerados adequados, 
em termos dos padrões sociais vigentes em determinada cultura  (OLIVEIRA; 
ARAÚJO, 2010, p. 101).

Desse modo, ao trabalhar com o projeto “Educar para a solidariedade: Construção de 

Valores no Ambiente Escolar” o principal objetivo do Colégio Millennium foi envolver os pais 

diretamente na construção dos valores trabalhados no ambiente escolar, fazendo com que a 

relação família-escola fique evidenciada cada vez mais por toda a comunidade escolar, 

mostrando que a participação da família é de extrema importância na construção intelectual e 

moral de cada estudante.

Desenvolvimento

A implantação desse trabalho fez-se nas datas comemorativas do calendário escolar no 

decorrer do ano letivo de 2019, tais como dia das mães e dia dos pais.

A primeira etapa do projeto se deu na comemoração do dia das mães e ocorreu no 

ambiente familiar de cada estudante. A proposta foi que as mães, juntamente com seus filhos 

executassem uma receita que posteriormente seria levada para a escola e pudesse compor um 

piquenique. Ainda, todos os estudantes deveriam escolher com a sua mãe uma peça de roupa 

para fazer doação, conforme visto na Figura 1.

Figura 1 – Receitas dos estudantes desenvolvidos em casa com as mães.
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Fonte: imagens cedidas pelas mães/2019.

A segunda etapa do projeto ocorreu mediante a comemoração do dia dos pais. De modo 

semelhante ao que aconteceu na primeira etapa, os estudantes foram desafiados a construírem 

juntamente com seus pais um brinquedo que resgatasse a memoria deles. Ainda, cada estudante 

juntamente com seu pai, escolheu uma peça de roupa para doação, conforme visto na Figura 2.

Figura 2 – Brinquedos confeccionados pelos estudantes em casa com os 
pais.

Fonte: CANUTO, S.L/2019.

Diante dessas atividades, observou-se um grande engajamento dos estudantes em 

realizar os desafios propostos. Além disso, percebeu-se que através dessas atividades,

houve uma aproximação entre pais e filhos, resgatando momentos que talvez, não 

acontecem habitualmente no ambiente familiar. Faz-se necessário destacar que o projeto 

ainda esta em fase de execução, com atividades a serem desenvolvidas no dia das crianças. 

Considerações Finais
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Figura 2 – Brinquedos confeccionados pelos estudantes em casa com os 
pais.

Fonte: CANUTO, S.L/2019.

Diante dessas atividades, observou-se um grande engajamento dos estudantes em 

realizar os desafios propostos. Além disso, percebeu-se que através dessas atividades,

houve uma aproximação entre pais e filhos, resgatando momentos que talvez, não 

acontecem habitualmente no ambiente familiar. Faz-se necessário destacar que o projeto 

ainda esta em fase de execução, com atividades a serem desenvolvidas no dia das crianças. 

Considerações Finais

Com base no que foi executado, é possível reafirmar que a escola é um importante 

fator na formação de um cidadão solidário, demonstrando que a melhor maneira de fomentar 

esse processo educacional é ensinando pelo exemplo e dar oportunidade para que os próprios 

estudantes percebam que uma sociedade melhor partirá das nossas atitudes individuais.

É válido destacar que diversos objetivos foram alcançados devido ao engajamento e 

motivação dos estudantes. A participação da família nesse projeto também foi de fundamental 

importância para que a proposta da escola pudesse ser efetivada. E isso se refletiu no ambiente 

escolar, com estudantes mais engajados, interessados e dispostos a realizar as propostas feitas 

pelos professores no decorrer das aulas.

É importante relatar que ao final de cada etapa houve uma culminância envolvendo 

toda a comunidade escolar através de um piquenique, onde todos puderam trocar experiências

além de confraternizar com o momento reafirmando que para a construção de todo cidadão é 

necessário a participação tanto escola quanto da família.
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Resumo: A comunicação e a divulgação científica, viabilizadas por meio de um periódico, 
permitem a socialização de instrumentos, métodos e metodologias que contribuem para o 
desenvolvimento social, tanto em âmbito regional quanto nacional. O objetivo desse estudo 
foi realizar um levantamento da produção científica divulgada pela Revista Prática Docente
(RPD) em todas suas edições. Esse estudo descritivo e exploratório ocorreu no segundo 
semestre de 2019. Os critérios de análise foram: quantidade de artigos por número e por 
seção, público envolvido, natureza dos estudos e os assuntos abordados. Nas 6 edições 
foram publicados 109 artigos, sendo 41 deles na seção Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. O público envolvido nas pesquisas, em sua maioria, foi da Educação Básica. 
Quanto a natureza, 63 foram estudos básicos e 46 aplicações práticas. Os assuntos mais 
recorrentes foram formação de professores e metodologias de ensino. Logo, a RPD é um 
importante veículo de divulgação científica para a área da Educação.

Palavras-Chave: Divulgação científica; Periódicos; Publicação.

Introdução

A divulgação de resultados de pesquisas científicas por meio de periódicos vem se 

concretizando e propiciando espaços para momentos privilegiados de socialização e troca de 

conhecimentos, saberes e experiências entre, estudantes, professores e pesquisadores que atuam 

nos mais variados níveis de ensino.

O periódico científico, também chamado de revista científica, é um veículo no qual 

contém comunicação confiável sobre publicações feitas por periodicidades seriadas e 

publicações diversificadas. Pode ser entendido como um canal muito procurado pelos 

pesquisadores para divulgar seus resultados de pesquisas, por ser menos demorado do que uma 

publicação de um livro (FERREIRA, 2010).

Porém, para esses dados serem divulgados existem critérios estabelecidos por cada 

periódico, dentre os quais destaca-se o atendimento ao escopo. Para sua divulgação, 

primeiramente é necessário que o artigo seja avaliado e validado por pares (especialistas no 

assunto), que considerarão o mérito técnico e científico do texto, a originalidade, contribuições 

para a área, as referências utilizadas e se as diretrizes foram atendidas.

As revistas científicas começaram a ser publicadas no século XVII, e desde então 

começou a ganhar destaque entre grupos reservados, no qual mandavam cartas contendo 

resultados de experimentos, de pesquisa e registros de atas científicas para serem divulgadas 
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Introdução
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O periódico científico, também chamado de revista científica, é um veículo no qual 

contém comunicação confiável sobre publicações feitas por periodicidades seriadas e 

publicações diversificadas. Pode ser entendido como um canal muito procurado pelos 

pesquisadores para divulgar seus resultados de pesquisas, por ser menos demorado do que uma 

publicação de um livro (FERREIRA, 2010).

Porém, para esses dados serem divulgados existem critérios estabelecidos por cada 

periódico, dentre os quais destaca-se o atendimento ao escopo. Para sua divulgação, 

primeiramente é necessário que o artigo seja avaliado e validado por pares (especialistas no 

assunto), que considerarão o mérito técnico e científico do texto, a originalidade, contribuições 

para a área, as referências utilizadas e se as diretrizes foram atendidas.

As revistas científicas começaram a ser publicadas no século XVII, e desde então 

começou a ganhar destaque entre grupos reservados, no qual mandavam cartas contendo 

resultados de experimentos, de pesquisa e registros de atas científicas para serem divulgadas 

(STUMPF, 1996). No século XIX, as revistas começaram se expandir tanto pelo fato de ter 

muitos pesquisadores desenvolvendo pesquisas como a expansão do papel com a polpa da 

madeira (STUMPF, 1996). No século XX, as revistas continuaram com sua expansão, porém, 

passou por uma reformulação bibliográfica, em que se estendeu durante algumas décadas.

Atualmente, as revistas eletrônicas são meios de divulgação que contém várias 

temáticas diferentes, possuem características distintas das demais formas de comunicação 

científica formal. Podem ser publicadas continuamente e sem previsão para término. O período 

para cada publicação é diversificado por periódico, podendo variar de anual, semestral, 

trimestral, e até bimensal, dependendo da área de conhecimento e do objetivo do periódico. 

Existem vários tipos de identificar as edições, as mais comuns são numeradas com volumes, 

números e ano ou meses e ano (STUMPF, 1996).

De acordo com Burin et al. (2014) o meio digital é um dos principais veículos de 

informação para divulgação científica, podendo gerar um sistema qualificado que seja 

abrangente em diversas áreas de saberes. É importante ressaltar que, o aperfeiçoamento 

constante das revistas digitais, implicam diretamente no bom funcionamento e na atuação do 

conhecimento.

No Brasil, os periódicos são parametrizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Avaliação de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que emite um Qualis, conforme parâmetros 

já estabelecidos. Nesse sistema, a cada período (antigamente triênio e atualmente quadriênio) 

são emitidas notas de estratos de qualidade, expressas pelas letras A (de 1 a 4), B (de 1 a 5) em 

que A1 é a nota maior do estrato e C corresponde peso zero (FERREIRA, 2010).

O objetivo desse estudo foi realizar um levantamento da produção científica divulgada 

pela Revista Prática Docente (RPD) em todas suas edições. Essa atividade foi desenvolvida 

como ação do Projeto de Extensão “Aprimoramento da divulgação científica do IFMT Campus 

Confresa por meio do upgrade na plataforma de editoração Open Journal Systems”, aprovado 

no Edital Interno nº 018/2019/IFMT/CFS.

Desenvolvimento

Essa pesquisa configura-se como um levantamento descritivo e exploratório da 

produção científica divulgada na revista. Sua realização ocorreu no início do segundo semestre 

de 2019. Como fonte de informações, foi considerado todos os 6 números publicados pelo 

periódico até o momento.

A RPD foi criada em julho de 2016 por quatro fundadores, sendo eles: Ismael Alves 
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Junior, Marcelo Franco Leão, Pedro Martins Sousa e Thiago Beirigo Lopes. A finalidade desse 

periódico é divulgar a produção científica na área da educação. Funciona como um veículo de 

publicação de pesquisas realizadas por autores e grupos nacionais e internacionais. A revista 

divulga trabalhos nos seguintes eixos: Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT), Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias (CNT), Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT) e 

Matemática e suas Tecnologias (MT).

Os editores da revista atualmente são: Ana Claudia Tasinaffo Alves, Marcelo Franco 

Leão e Thiago Beirigo Lopes. A cada 6 meses é publicado uma edição nova, sendo a primeira 

edição em junho e a outra em dezembro. Os textos são avaliados quanto ao mérito e passados 

anteriormente pelo programa anti-plágio, para depois, caso sejam aceitos, serem publicados. A 

revista oferece acesso livre imediato ao conteúdo.

O público que acessa essa revista são: estudantes, professores e pesquisadores. A 

revista tem intenção de visibilidade na produção científica nas áreas de educação, para 

contribuir com a consolidação do ensino, pesquisa e extensão.

Para o presente estudo, observou-se os seguintes critérios: quantidade de artigos 

publicados por número e por seção, público envolvido nas pesquisas, natureza dos estudos e os 

assuntos abordados nos textos (temáticas ou subáreas).

A Tabela 1 apresenta o quantitativo de artigos que foram publicados de acordo com a 

seção e período/edição de publicação.

Tabela 1 – Artigos publicados na RPD

Período Jul/Dez

2016

Jan/Jun

2017

Jul/Dez

2017

Jan/Jun

2018

Jul/Dez

2018

Jan/Jun

2019

Total

Edição v. 1, n. 1 v.2, n. 1 v. 2, n. 2 v. 3, n. 1 v. 3, n. 2 v. 4, n. 1 6

MT 4 0 5 9 2 7 27

CT 2 3 3 1 4 3 16

CNT 2 3 6 7 15 8 41

CHT 2 3 3 8 7 2 25

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019).

Ao todo foram publicados 109 artigos na RPD até o momento. A seção CNT foi a que 

mais publicou, com destaque para a edição v. 3, n.2 (Jul/Dez, 2018) e a seção LCT foi a que 
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Ao todo foram publicados 109 artigos na RPD até o momento. A seção CNT foi a que 

mais publicou, com destaque para a edição v. 3, n.2 (Jul/Dez, 2018) e a seção LCT foi a que 

teve menor procura. Esse número expressivo em uma área do conhecimento pode estar 

relacionado ao fato do IFMT Campus Confresa ofertar três cursos de licenciatura (Biologia, 

Física e Química), além de uma especialização em Ensino de Ciências.

Um segundo dado levantado é referente ao público envolvido nas pesquisas 

socializadas. A Tabela 2 apresenta o panorama.

Tabela 2 – Mapeamento do público envolvido nos estudos

Público envolvido/Seção MT LCT CNT CHT

Ensino Fundamental 11 4 7 1

Ensino Médio 3 3 14 6

Ensino Superior 6 1 14 12

Não se aplica 7 8 6 6

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019).

Ao todo foram 33 artigos envolvendo o público do Ensino Superior. Nas seções CNT 

e CHT é considerável a quantidade de textos para esse público. Já nas seções MT e LCT o 

público envolvido é da Educação Básica.

Um outro critério observado nessa produção científica foi sobre a natureza dos estudos, 

ou seja, se os artigos são estruturados como um estudo básico ou se possuem natureza aplicada. 

A Tabela 3 ilustra esses resultados.

Tabela 3 – Natureza dos estudos por seção da RPD

Natureza dos estudos/Seção MT LCT CNT CHT

Estudo básico 19 11 12 21

Aplicação prática 8 5 29 4

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019).

Ao todo foram 63 estudos básicos e 46 estudos com aplicação prática. Essa quantidade 

significativa de estudos práticos é relevante para uma revista que leva no nome o no escopo a 

importância de evidenciar as práticas de ensino mediadas por professores.

Um último critério avaliado nesse levantamento diz respeito às temáticas abordadas 

nos artigos. Na seção MT foram os seguintes assuntos abordados com a respectiva frequência: 
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Formação de professores (14) e Metodologias de ensino (13). Na seção LCT os assuntos 

abordados e a respectiva frequência são: Metodologia de ensino (9), Formação de professores 

(4), Narrativa (2) e Literatura (1). Na seção CNT os assuntos abordados foram os seguintes, 

bem como a frequência: Metodologia de ensino (20), Prática pedagógica (10), Formação de 

professores (7), Estudo científico (3) e Política educacional (1). Os assuntos abordados na seção 

de CHT foram os seguintes com a respectiva frequência: Metodologia de ensino (7), Formação 

de professores (6), Política educacional (6), Prática docente (4), Violência (1) e Preconceito (1).

Os temas de interesse mais evidenciados em todas as seções são formação de 

professores e metodologias de ensino. Por meio desse panorama apresentado, é possível 

verificar que os periódicos tem um grande papel no palco científico, pois permitem conhecer e 

aprofundar leituras sobre a temática de interesse e veiculação. 

Freitas (2006) afirma que, com o surgimento de novos mecanismos que visam 

aprimorar técnicas para assegurar todos os conteúdos genuínos publicados. Para o autor, é 

preciso considerar a importância da difusão de conhecimentos na formação dos acadêmicos, 

esboçar uma importante conduta de acesso amplo e ilimitado das revistas científicas.

Além disso, Miranda e Pereira (1996) defendem que as revistas científicas são 

geradoras e multiplicadoras de inovações científicas, ajudando tanto no contexto acadêmico, 

quanto no âmbito profissional de pesquisadores. Fica claro que, a produção e a disponibilização 

dos periódicos científicos oferecem características próprias e asseguram a credibilidade no rigor 

notável de cada publicação.

Considerações Finais

Considerando que o objetivo desse estudo foi realizar o panorama da produção 

científica divulgada pela RPD em todas suas edições para assim refletir a importância da 

divulgação científica para os profissionais da educação, pode-se dizer que o estudo atendeu sua 

finalidade.

Em todas suas 6 edições foram publicados 109 artigos, sendo quase a metade deles 

publicados na seção Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Grande parte dos estudos 

socializados envolveram ou voltavam-se para a Educação Básica. Dentre os artigos publicados, 

46 deles foram de aplicações práticas e os assuntos mais recorrentes, inclusive contendo em 

todas as seções, foram formação de professores e metodologias de ensino.

A produção científica veiculada por esse periódico revela importantes aspectos do 

processo educativo, ainda mais tendo o viés prático, o que poderá contribuir para que outros 



257III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

Formação de professores (14) e Metodologias de ensino (13). Na seção LCT os assuntos 

abordados e a respectiva frequência são: Metodologia de ensino (9), Formação de professores 

(4), Narrativa (2) e Literatura (1). Na seção CNT os assuntos abordados foram os seguintes, 

bem como a frequência: Metodologia de ensino (20), Prática pedagógica (10), Formação de 

professores (7), Estudo científico (3) e Política educacional (1). Os assuntos abordados na seção 

de CHT foram os seguintes com a respectiva frequência: Metodologia de ensino (7), Formação 

de professores (6), Política educacional (6), Prática docente (4), Violência (1) e Preconceito (1).

Os temas de interesse mais evidenciados em todas as seções são formação de 

professores e metodologias de ensino. Por meio desse panorama apresentado, é possível 

verificar que os periódicos tem um grande papel no palco científico, pois permitem conhecer e 

aprofundar leituras sobre a temática de interesse e veiculação. 

Freitas (2006) afirma que, com o surgimento de novos mecanismos que visam 

aprimorar técnicas para assegurar todos os conteúdos genuínos publicados. Para o autor, é 

preciso considerar a importância da difusão de conhecimentos na formação dos acadêmicos, 

esboçar uma importante conduta de acesso amplo e ilimitado das revistas científicas.

Além disso, Miranda e Pereira (1996) defendem que as revistas científicas são 

geradoras e multiplicadoras de inovações científicas, ajudando tanto no contexto acadêmico, 

quanto no âmbito profissional de pesquisadores. Fica claro que, a produção e a disponibilização 

dos periódicos científicos oferecem características próprias e asseguram a credibilidade no rigor 

notável de cada publicação.

Considerações Finais

Considerando que o objetivo desse estudo foi realizar o panorama da produção 

científica divulgada pela RPD em todas suas edições para assim refletir a importância da 

divulgação científica para os profissionais da educação, pode-se dizer que o estudo atendeu sua 

finalidade.

Em todas suas 6 edições foram publicados 109 artigos, sendo quase a metade deles 

publicados na seção Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Grande parte dos estudos 

socializados envolveram ou voltavam-se para a Educação Básica. Dentre os artigos publicados, 

46 deles foram de aplicações práticas e os assuntos mais recorrentes, inclusive contendo em 

todas as seções, foram formação de professores e metodologias de ensino.

A produção científica veiculada por esse periódico revela importantes aspectos do 

processo educativo, ainda mais tendo o viés prático, o que poderá contribuir para que outros 

professores possam inserir nas práticas pedagógicas que adotarem em sala de aula. Portanto, a 

RPD é um importante veículo de divulgação científica para a área da Educação.
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Grupo de Trabalho 03 - Gestão, negócios e comunidade

Resumo: A história em quadrinhos deve ser utilizada na educação como uma ferramenta 
para a prática educativa, pois envolve leitura e produção textual.Este trabalho apresentara 
uma experiência oportunizada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), no subprojeto de pedagogia da UNEMAT/campus universitário do médio 
Araguaia/Núcleo pedagógico de Vila Rica/MT. Projeto de história em quadrinhos realizado 
com as turmas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual Vila Rica. A 
metodologia utilizada para a materialização dessa sequência didática no intuito de contribuir 
com o ensino aprendizagem desses alunos é de caráter qualitativo, que nos permite uma 
análise e compreensão de cada atividade desenvolvida pelos alunos. Considera-se 
satisfatório as experiências proporcionadas durante a realização das ações, atividades 
desenvolvidas tiveram resultados positivos, os alunos demostraram que é possível produzir 
e identificar HQs, uma construção do saber associando as imagens à escrita.

Palavras-Chave: História em quadrinhos (HQ); Leitura; Produção textual

Introdução

As histórias em quadrinhos podem ser utilizadas na educação como uma ferramenta 

para à prática educativa. A HQ tem sua própria sedução por apresentar uma sequência lógica 

de imagens. O sucesso dos quadrinhos está no uso de imagens em situação contextuais que 

facilitam o entendimento da leitura. A história em quadrinhos explora a linguagem não verbal, 

complementada pelo uso da linguagem verbal de forma clara e objetiva.

O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver o gosto pela leitura e 

produção do gênero textual (HQ), lendo e escrevendo as histórias em quadrinhos, observando 

as características desse gênero literário, fazendo com que a leitura tenha significado, e seja 

contextualizada, interpretando-o e atribuindo-lhe algum significado.

Apresenta ainda os objetivos específicos: Dominar e desenvolver as habilidades de 

leitura interpretação de texto e a escrita; respeitar a variação linguística que caracteriza a 

comunidade dos falantes da língua portuguesa; identificar as funções dos balões relacionados a 

(fala, pensamentos, idéias, cochicho, grito, choro, emoções, alegrias...); construir tiras de HQs, 

partindo das temáticas discutidas na escola e nas salas de aulas facilitando a compreensão de 

um mundo em constante movimento; Favorecer o domínio da linguagem em uso, oportunizando 

a conversa informal que trate do cotidiano dos alunos, das suas experiências em família e na 

própria comunidade; Desenvolver as habilidades de artes dos alunos; reconhecer as ações dos 
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as características desse gênero literário, fazendo com que a leitura tenha significado, e seja 

contextualizada, interpretando-o e atribuindo-lhe algum significado.

Apresenta ainda os objetivos específicos: Dominar e desenvolver as habilidades de 

leitura interpretação de texto e a escrita; respeitar a variação linguística que caracteriza a 

comunidade dos falantes da língua portuguesa; identificar as funções dos balões relacionados a 
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a conversa informal que trate do cotidiano dos alunos, das suas experiências em família e na 

própria comunidade; Desenvolver as habilidades de artes dos alunos; reconhecer as ações dos 

personagens, identificando a linguagem e a estrutura das histórias em quadrinhos; Criar e/ou 

(re) criar uma história em quadrinhos utilizando os recursos de linguagem desta modalidade; 

Enriquecer seu vocabulário por meio da linguagem oral e escrita; Conhecer e explorar novos 

recursos para a criação de uma história em quadrinho;

Desse modo, este artigo aborda a interação do gênero textual histórias em quadrinhos 

(HQ), visando despertar a criatividade, provocar a sensibilidade, a sociabilidade, o senso crítico 

e a imaginação criadora. Potencializar o desenvolvimento da habilidade de leitura e, 

consequentemente, de escrita dos alunos do 4º e 5º ano da Escola Estadual Vila Rica do 

município de Vila Rica, MT.

Iniciamos essa proposta de atividades com uma apresentação em slide de HQS, 

apresentando o gênero textual, história em quadrinhos e a função e formato que cada balão tem. 

Após essa apresentação fizemos uma roda de leitura com gibis para que os alunos 

familiarizassem com o gênero textual. Em um primeiro momento das aulas foi desenvolvido 

uma abordagem prévia dos alunos sobre o conhecimento que eles tinham do gênero textual 

história em quadrinhos e entender a organização do gênero textual, também foi apresentado um 

vídeo com dicas para criar HQS. Após esse momento de socialização com o gênero, iniciamos 

as produções das histórias em quadrinhos.

Acreditamos que o trabalho com as histórias em quadrinhos é um meio estimulante de 

comunicação e entretenimento, capaz de fazer com que a linguagem torne-se aprazível e mais 

próxima do aluno, fazendo do divertimento uma forma prática e eficiente de aprendizado 

concreto.

Desenvolvimento

Para a realização das aulas e de todas as atividades desenvolvidas com os alunos foi 

com base na sequência didática elaborado por nós bolsistas do PIBID juntamente com a 

supervisara e as professoras do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.

Inicialmente realizamos uma breve discussão sobre o entendimento dos discentes a 

respeito do gênero HQ, posteriormente foi apresentado as diferentes formas de balões.

Não existem regras para utilização de histórias em quadrinhos no ensino. Segundo 

Vergueiro: “pode-se dizer que o único limite para seu bom aproveitamento em qualquer sala de 

aula é a criatividade do professor e sua capacidade de bem utiliza-los para atingir seus objetivos 

de ensino”. (VERGUEIRO,2004, p.26). Além de uma opção de entretenimento muito aceita 

pelos alunos, as HQ fazem parte do universo dos meios de comunicação, que cada vez mais 
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influenciam a formação de crianças.

Após a apresentação do gênero história em quadrinhos e discutir um pouco a respeito 

das HQs, e ter apresentado aos alunos as diferentes formas de balões e que eles não significam 

apenas uma fala, como também pensamento, sentimento, idéia, cochicho, choro, enfim, cada 

balão tem sua forma de ser, uma função e expressão e isso implica diretamente na forma de 

leitura de cada situação demostrada. Para que os alunos conhecessem as diferentes formas de 

balões ouve a exposição e explicação dos seguintes balões.

Figura 01: balões

Fonte: https://www.bing.com/images

Foram diferentes atividades realizadas em sala de aula com os alunos do 4º e 5º ano, 

no intuito de fazer com que eles se sintam estimulados a ler e escrever e usando suas 

criatividades nas produções das atividades.

Figura 2: Momento de leitura dos alunos 5º ano “A” lendo gibis na área externa da escola

Fonte: arquivo das autoras/2019

Nessa imagem, mostram os alunos na área externa da escola para a leitura das histórias 
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Nessa imagem, mostram os alunos na área externa da escola para a leitura das histórias 

em quadrinhos, (os gibis) conhecendo sobre esse gênero textual, e a riqueza que podem ser 

trabalhadas através das HQs. Esta aula tive um grande rendimento e participação de todos os 

alunos. Ao finalizarem as leituras eles tiveram a oportunidade, de colocar em prática sua própria 

história em quadrinhos. Com a produção de cartazes.

Figura 03: cartazes de HQs produzidos pelos alunos do 5º ano “A”

Fonte: arquivo das autoras/2019

Na imagem acima demostrada são os cartazes produzidos pelos alunos do 5º e 4º ano 

abordando o tema: A importância da educação na sala de aula e a importância da água para 

nossa vida e também a importância de se preservar o meio ambiente. Onde podemos observar 

que a criatividade e o conhecimento que eles adquiriram foi surpreendente tornando as aulas 

prazerosa e divertida para todos.

Figura 04: atividades realizadas pelos alunos do 4º ano “A”

Fonte: arquivo das autoras/2019

Podemos observar nas imagens acima as atividades onde os alunos fizeram as 

produções com diálogos observando as imagens e as cenas dos personagens, promovendo o 

desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos, usando a imaginação e a 

criatividade para construir as produções de textos, também fazendo com que eles desenvolvam 

habilidades na leitura, escrita e interpretação. Ressalta-se que as histórias em quadrinhos 

exercitam diferentes habilidades cognitivas, unindo cultura e entretenimento por meio da 

linguagem verbal, atrelado à linguagem não verbal presente no gênero das HQs.
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As avaliações foram feitas de forma continua, pois, acreditamos que o aluno não deve 

ser avaliado apenas por um determinado momento, mas sim durante todo o processo sendo 

observados todos os pontos que podem indicar o seu desenvolvimento e aprendizado, pois todos 

nós somos capazes de aprender, mas em ritmos diferentes.

Quando os quadrinhos são utilizados adequadamente, permitem a reflexão crítica, que 

se constrói pela mediação do professor, devendo ir muito além “da simples leitura ou 

preenchimento de balões em branco como atividades para a escrita” (PIZARRO, 2005, p.45).

Considerações Finais

Ressaltamos que os objetivos da sequência didática como conhecer, desenvolver, 

compreender e criar o gênero textual história em quadrinhos como recurso didático em sala de 

aula foram atingidos. Esse gênero textual como recurso didático aguça a imaginação e 

curiosidade dos alunos, promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências, 

exercitando a criatividade de forma prazerosa e divertida, onde foi possível notar os progressos 

dos alunos a cada atividade feita, na leitura, escrita e interpretação de texto.

Considera-se satisfatório as experiências proporcionadas durante a realização das 

ações deste projeto, as atividades desenvolvidas tiveram resultados positivos, onde os alunos 

demostraram que é possível com a produção e identificação das HQs, uma construção do saber 

associando as imagens à escrita.
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE MARACUJÁ COM DIFERENTES 
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Resumo: O maracujazeiro vem se destacando entre as espécies frutíferas que se 
desenvolve bem em todas as regiões do Brasil, o sucesso da cultura vem de mudas bem
desenvolvidas e sadias. Objetivo deste estudo foi definir qual substrato promove melhor
incremento na cultura do maracujazeiro amarelo para a produção de mudas. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) sendo utilizado 3
substratos (1- solo + substrato, 2- solo + esterco de curral, 3- solo + esterco de curral + 
substrato) e nove repetições. Avaliou-se altura e o número de folhas (completamente 
expandidas) em cada tratamento, aos 30 e 60 dias e diâmetro do caule das mudas aos 60
dias. Para a produção de mudas de maracujazeiro amarelo a mistura substrato solo + 
substrato comercial obtiveram melhor resposta para todas as características avaliadas, 
sendo essa a combinação recomendada.

Palavras-Chave: Produção; mudas; substrato.

Introdução

O cultivo do maracujazeiro é uma atividade agrícola crescente em todas as regiões do 

Brasil, devido as condições edafoclimáticas favoráveis e grande aceitação tanto do seu fruto 

in natura quanto de indústria de polpa de frutas. Nos últimos anos, o seu cultivo vem sendo 

realizado principalmente por pequenos agricultores, na maioria dos casos com mão-de-obra 

familiar e poucos recursos financeiros para investir na cultura (Pires et al., 2008).

Segundo Caproni et al. (2013), são utilizados dois tipos de substratos para formar 

mudas, sendo eles substrato a base de solo: o qual normalmente é produzido pelo produtor, 

misturando solo, esterco de curral curtido, adicionando fertilizantes. Para preparar o segundo 

tipo de substrato, substrato comercial, utiliza-se casca de madeira, vermiculita e alguns outros 

ingredientes, que apresenta como vantagem ser esterilizado. Pode ser fertilizado ou não,

quando não fertilizado pode-se adicionar adubos minerais e orgânicos.

As misturas das diferentes composições de substratos interferem nos parâmetros de 

desenvolvimento da muda, por isso, estes devem apresentar características ideias para a 

produção como boa porosidade, aeração, retenção de água e nutrientes, além disso deve 

apresentar qualidade fitossanitária, pois para obter sucesso na produção do fruto do 

maracujazeiro amarelo, além do manejo adequado da cultura a campo, necessita de mudas 
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vigoras e bem nutridas.

Desta forma, há necessidade de informações que venha garantir o investimento com 

redução no custo de forma sustentável. Com isso este trabalho teve como objetivo definir qual 

substrato promove melhor incremento na cultura do maracujazeiro amarelo para a produção 

de mudas.

Desenvolvimento

O experimento foi conduzido na área experimental no Instituto Federal do Mato 

Grosso, campus-Confresa, latitude 10º38’38” sul, longitude 51º34'08" oeste com altitude de 

233 m, no Nordeste do Estado de Mato Grosso. Foram utilizadas plantas de maracujazeiro 

amarelo azedo (Passiflora edulis f flavicarpa) devido a sua importância, já que o 

maracujazeiro amarelo azedo é a espécie de maior interesse comercial, sendo a mais cultivada 

no Brasil e a mais adaptada aos dias quentes.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) sendo utilizado 3 

substratos (1- solo + substrato, 2- solo + esterco de curral, 3- solo + esterco de curral + 

substrato) e nove repetições.

A irrigação foi realizada por meio da gravimetria a partir da pesagem in loco das 

amostras e as lâminas de água necessárias foram aplicadas utilizando-se provetas 

volumétricas, com reposição do volume hídrico correspondente a capacidade de campo.

As sementes de maracujazeiro amarelo foram colocadas em sacos de polietileno 

medindo 1,272 dm3. A semeadura foi realizada utilizando-se três sementes/saco a 1,0 cm de 

profundidade. Após a germinação, as mudas foram desbastadas, deixando-se apenas a mais 

vigorosa por saco.

Foram feitas análises biométricas aos 30 e 60 dias após a semeadura, avaliando 

número de folhas e altura de plantas utilizando-se régua e diâmetro do colo com paquímetro 

digital.

Houve diferença significativa ao nível 5% de probabilidade segundo o teste F para as 

diferentes composições de substratos, para número de folhas, altura de plantas e diâmetro de 

colo (Tabela 1). Os resultados obtidos corroboram com Silva et al, (2010) que ao trabalhar 

com diferentes composições de substratos, obtiveram diferença significativa para as variáveis 

altura de plantas e número de folhas.
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Tabela 1. Valores de quadrado médio para número de folhas e altura de plantas aos 30 e 60 

dias, assim como para o diâmetro do caule aos 60 dias após a semeadura submetidas ao teste 

F.

Fator 
variação

GL N Folhas AP 
(cm)

N Folhas 
(cm)

AP 
(cm)

DC 
(cm)

30 dias 60 dias

Substrato2 42,91** 81,27** 141,57** 1193,75** 5,72**

Resíduo 24 0,11 1,59 0,74 8,92 0,05

CV(%) 7,56 13,71 12,13 13,20 9,43

Média Geral 4,53 9,21 7,12 22,62 2,43

DMS 0,4 1,49 1,02 3,52 0,27

** Significativo a 1%, * significativo a 5%.

Foi observado que a mistura solo + substrato, assim como solo + esterco de curral + 

substrato apresentaram número médio de folhas igual a 6,06 e 5,5 aos 30 dias e 9,72 e 9,08 

folhas aos 60 dias respectivamente. Para a variável altura de plantas o melhor resultado foi 

obtido com a mistura solo + substrato aos 30 dias e 60 dias correspondente a 12, 35 e 33,10cm 

respectivamente (Tabela 1).

Tabela 2: Médias de número de folhas (NF), altura de plantas (AP) e diâmetro do caule para 
as diferentes misturas de substratos aos 30 e 60 dias após a emergência

SUBSTRATO 30 dias 60 dias

NF AP (cm) NF AP (cm) DC (mm)

solo+ subst.. 6,06a 12,35a 9,72a 33,10a 3,11a

solo+ esterco 2,03c 6,36c 2,55b 10,29c 1,52c

solo+ esterco+ subst. 5,5b 8,92b 9,08a 24,47b 2,62b

Letras iguais na coluna não diferenciam entre si ao nível 5% de probabilidade segundo o teste 
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F,

Obteve também o melhor resultado com a mistura solo + substrato para diâmetro do 

caule aos 60 dias conforme (Tabela 2), apresentando 3,11 mm. Os resultados obtidos para 

diâmetro do caule aos 60 dias foram semelhantes aos encontrados por Lima et al. (2016), que 

ao trabalhar com diferentes composições de substratos, observou aos 50 dias o diâmetro de

caule das mudas de maracujá de 3,20 mm.

Considerações Finais

Para a produção de mudas de maracujazeiro amarelo o substrato solo + substrato 

comercial obtiveram melhor resposta para todas as características avaliadas, sendo essa a 

combinação recomendada.

Referências

CAPRONI, C. M. et al. Substratos e adubação nitrogenada na produção de mudas de 
maracujazeiro amarelo. Scientia Agrária, Curitiba, v.14, n.2, p.69-75, mar. 2013. 
Disponível em:< https://revistas.ufpr.br/agraria/article/view/40932/25026 >. Acesso em: 
20 set. 2019.

Lima, I. M.O. et al. Diferentes substratos e ambientes protegidos para o crescimento de 
mudas de maracujazeiro amarelo doce. Revista de Agricultura Neotropical, Cassilândia-
MS, v. 3, n. 4, p. 39-47, 2016. Disponível em:
<https://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo/article/view/1240/1120>. Acesso em: 27 
set. 2019.

PIRES, A. A. et al. Efeito da adubação alternativa do maracujazeiro amarelo nas 
características químicas e físicas do solo. R. Bras. Ci. Solo, 32:1997-2005, 2008.

SILVA, E. A. et al. Composição de substratos e tamanho de recipientes na produção e 
qualidade das mudas de maracujazeiro 'amarelo'. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.34, 
n.3, p.1-1, jun.2010. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413- 70542010000300009
>. Acesso em: 19 set. 2019.



268 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX) 

PRODUÇÃO DE RÚCULA EM FUNÇÃO DE TRATAMENTOS DE SEMENTES 
COM MICRONUTRIENTES E DIFERENTES LÂMINAS DE ÁGUA
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Henrique Ribeiro de Paula; Hellenn Thallyta Alves e Mendes.
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Resumo: A rúcula é uma olerícola produzida predominantemente no Brasil,
principalmente nas regiões sul e sudeste, e tem como destaques o sabor picante, odor 
agradável e acentuado. Objetivou-se avaliar influência do tratamento de sementes e 
diferentes lâminas de irrigação no número e comprimento das folhas na cultura da rúcula.
O experimento foi realizado em casa de vegetação da área experimental do IFMT -
Campus Confresa. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado (DIC) em
esquema fatorial 3 x 3, sendo 3 tratamentos de semente (TS 1- 100 ml L-1 de Broadacre 
Zm®, TS 2- embebição em água, TS 3- testemunha), 3 lâminas de irrigação (L1: 70%, 
L2: 100%, L3: 130%) e quatro repetições com três plantas por parcela. A metodologia
utilizada para determinação da irrigação foi o método gravimétrico. Para análise dos dados
realizou-se a análise de variância, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5 
% de probabilidade, utilizando o software SISVAR. Foi avaliado o desempenho da 
cultura da rúcula cv. Cultivada através do número e comprimento das folhas. Conclui-se
que as lâminas de irrigação não influenciaram no comprimento e número de folhas de
rúcula. Constatou-se que houve decréscimo no número de folhas e no comprimento de
folhas quando as sementes sofreram o processo de embebição com o produto Broadacre 
Zm® e embebição em água. Logo, de acordo com as condições avaliadas nesse trabalho, 
pode-se verificar que o processo de embebição prejudicou o desenvolvimento inicial da
rúcula.

Palavras-Chave: Eruca sativa L; Irrigação; Nutrição de plantas.

Introdução

A rúcula é uma olerícola produzida predominantemente no Brasil, principalmente nas 

regiões sul e sudeste, e tem como destaques o sabor picante, odor agradável e acentuado.

Entre os fatores mais limitantes a produção agrícola está a água, devido a sua 

essencialidade em inúmeros processos fisiológicos da planta (TAIZ et al., 2017).

Segundo Bandeira et al. (2011) o uso adequado da água de irrigação influencia na 

obtenção de produtividades maiores e produtos agrícolas com qualidade superior, 

principalmente para as cultivares de alto potencial produtivo.

Outro fator limitante à produção, é a disponibilidade de nutrientes, sejam eles macro 

ou micronutrientes. Nutrientes como o Zn e Mn são de extrema importância para o correto 

desenvolvimento das culturas.

O tratamento de semente é uma das técnicas mais comuns e talvez a mais econômicas 
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e eficientes para o controle de moléstias. Entre os muitos métodos fitossanitários, se encontra 

o tratamento de sementes por micronutriente como manganês e zinco (PARISI e MEDINA, 

2013).

A função do Zn é promover desenvolvimento das plântulas. Já o Mn tem papel 

importante nos processos inicias, a exemplo, o descolamento de elétrons na fotossíntese 

(DÖRR et al., 2015).

Para comercialização de hortaliças folhosas, características como forma, tamanho, cor 

e brilho da folha, são alguns dos principais aspectos de qualidade analisados pelo consumidor 

(NOVO et al., 2011). Desta forma o tamanho e número das folhas de hortaliças folhosas tem 

grande impacto na sua comercialização. De acordo com Schwab et al. (2014) a área foliar das 

plantas é dependente do número e comprimento das folhas. Figueiredo et al. 2010 comenta 

que a área foliar é tem grande importância por se tratar de um indicativo de produtividade e 

da vida econômica do cultivo.

A embebição é essencial para a germinação por que dá início a atividade metabólica, 

colaborando para assimilação e mobilização de reservas e crescimento posterior (MARCOS 

FILHO, 2015).

Neste contexto, o trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do tratamento de 

sementes com micronutrientes e diferentes níveis de lâmina de irrigação no desenvolvimento 

das plântulas da cultura da rúcula.

Desenvolvimento

O experimento foi realizado em casa de vegetação da área experimental do Instituto 

federal do Mato Grosso localizado na cidade de Confresa que está sob as coordenadas 

geográficas 10°38’38’’ latitude sul (S) e 51°34’08’’ Longitude Oeste (O) com altitude de 240 

metros (m).

No estudo do desenvolvimento inicial da rúcula (Eruca sativa L.) adotou-se um 

delineamento inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 3 x 3, sendo 3 tratamentos 

de semente (TS) (TS 1- 100 ml L-1 de Broadacre Zm®, TS 2- embebição em água, TS 3-

testemunha), 3 lâminas de irrigação (L1: 70%, L2: 100%, L3: 130%) e quatro repetições com 

três plantas por parcela.

A metodologia utilizada para determinação da quantidade de água a ser usada na 

irrigação foi o método gravimétrico, adaptado de BONFIM-SILVA et al. (2011).
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O estudo de produção de mudas foi realizado em casa de vegetação, em sacos plásticos 

para mudas, preenchidas com o substrato comercial Carolina Soil, o qual apresenta as 

seguintes características: composto de turfa, vermiculita e calcário; pH: 5,5; capacidade de 

retenção de água: 60% em massa (p/p), umidade máxima de 60% em massa (p/p). O 

Broadacre Zm® é um fertilizante líquido que possui em sua composição 14% de zinco e 

19,56% de manganês segundo Agrichem (2018). Anteriormente a semeadura foram 

realizados os tratamentos de sementes, onde para o TS-1 as sementes foram embebidas por 4 

horas em copo com 10 ml de água + 1 ml de Broadacre Zm®. Para o TS-2 as sementes foram 

embebidas por 4 horas em água. Para o TS-3 (testemunha) não se realizou tratamento de 

sementes. A semeadura foi realizada no dia 16 de agosto de 2019.

Para determinação da capacidade de campo foram utilizados sacos plásticos para 

mudas de 1 litro, preenchidos com substrato e irrigados até a saturação. Logo depois da 

saturação os sacos plásticos foram colocados em uma bancada para se observar a drenagem 

da água não retida. Ao cessar a drenagem (período de 1 hora) os sacos foram pesados para 

determinar a capacidade de campo.

No dia 21 de agosto de 2019, foi realizado desbaste das plântulas, deixando 3 plantas 

por parcela. Em seguida foram implantados os tratamentos com lâminas de irrigação, onde os 

sacos com substrato foram pesados e a diferença em gramas em relação a massa na capacidade 

de campo foi lançado na seguinte equação para definir a quantidade de água a ser aplicada em 

cada tratamento: Irrigação

= (PU – PS) * Lâmina. Onde o PU é o peso do saco na capacidade de campo, o PS é 

o peso do saco antes da irrigação e a Lâmina é o valor da lâmina de irrigação em decimal. 

Para execução da irrigação foi utilizado uma proveta de vidro de 100 ml. Essa metodologia 

foi repetida durante 28 dias até a colheita da rúcula. Aos 28 DAE (dias após a emergência) 

foi avaliada o número de folhas e comprimento de folha.

Para análise dos dados realizou-se a análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo este de Tukey a 5 % de probabilidade, utilizando o software SISVAR.

O quadro de análise de variância expresso na tabela 1, permite identificar que não 

houve significância estatística para o fator lâminas de irrigação sobre as variáveis estudadas. 

Para o fator tratamento de sementes (TS) verificou-se significância estatística para NF e CF a 

1% e 5% de probabilidade respectivamente. Contudo não se verificou interação para os fatores 

avaliados.
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para as variáveis número de folhas (NF) e 
comprimento de folha (CF) do experimento da rúcula em função de diferentes lâminas de 

irrigação e tratamento de sementes, Confresa, 2019.

F.V NF CF

Lâminas 1,009075ns 8.538036ns

TS 4,846575** 57.531969*

Lâminas x 
TS

0.101900ns 2.317611ns

C.V (%) 8,77 14,88

Média geral: 8,4416667 11,4536111

ns_ Não significativo. *_ significativo a 5% de probabilidade. **_ significativo a 1% de 
probabilidade.

Na tabela 2, pode-se observar que para a variável CF, o tratamento TS 3 (sem 

tratamento de sementes) se mostrou superior ao tratamento TS 1 (Broadacre Zm®). Esse 

resultado pode ser explicado em função do tempo de 4 horas de embebição que as sementes 

dos tratamentos TS 1 e TS 2 (água) foram submetidas.

Embora o processo de embebição possa ser um fator positivo sendo essencial para a 

germinação, pois dá início a atividade metabólica (MARCOS FILHO, 2015). De acordo com 

Peske; Peske (2011), o processo de embebição pode ser prejudicial pois dependendo da

espécie a rápida entrada de água ocasionam aumento de lixiviação de solutos da semente e 

redução no vigor devido ao rompimento das membranas celulares da semente.

Resultados semelhantes aos encontrados no presente trabalho, foram observados no 

trabalho de Bisognin et al. (2016) com hidrocondicionamento de sementes de tomate, repolho 

e alface, no qual os autores relatam que para a cultura do alface, o tempo zero resultou em 

melhores respostas, visto que o hidrocondicionamento, de maneira geral, não propiciou efeito 

positivo na qualidade fisiológica de sementes. Esses resultados corroboram para explicar os 

resultados encontrados nesse trabalho. Esses resultados também contribuem para explicação 

dos resultados encontrados para a variável NF.
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Tabela 2. Produção número de folhas (NF) e comprimento de folha (CF) do experimento da 
rúcula em função de diferentes tratamentos de sementes, Confresa, 2019.

F.V NF CF

Broadacre 
Zm®

7.719167 b 9.300000 c

Água 8.691667 a 11.383333 b

S/TS 8.914167 a 13.677500 a

Médias seguidas de mesma letra, na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.

Considerações Finais

Conclui-se que as lâminas de irrigação não influenciaram no comprimento e número 

de folhas de rúcula. Não houve respostas positivas da rúcula a tratamentos de sementes com o 

produto Broadacre Zm® e embebição em água. Logo, de acordo com as condições avaliadas 

nesse trabalho, pode-se verificar que o processo de embebição prejudicou o desenvolvimento 

inicial da rúcula.
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produto Broadacre Zm® e embebição em água. Logo, de acordo com as condições avaliadas 

nesse trabalho, pode-se verificar que o processo de embebição prejudicou o desenvolvimento 

inicial da rúcula.
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Resumo: As propriedades agrícolas, em geral, necessitam de alternativas que possam 
intensificar o uso da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de produção, com 
melhoraria da renda. Entre as possibilidades de intensificação, encontra-se a adubação 
de pastagens, com objetivos de maximizar racionalmente o uso da terra, da infraestrutura 
e da mão- de-obra, minimizar custos, diluir os riscos e agregar valores aos produtos 
agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que a adubação traz a atividade. Neste 
contexto, essa tecnica tem dispertado interesse crescente, gerando sustentabilidade e
divisas para o Brasil. O projeto tem como objetivo obter a resposta do crescimento em
biomassa das espécies forrageiras Brachiaria brizantha cv. Marandu, Andropogon 
gayanus cv. Planaltina e Panicum maximum cv. BRS Zuri em função de diferentes doses 
de P empregadas por meio das doses de fosforo empregadas (0, 80, 170, 340 e 680 kg/há). 
Conclui-se que a dose 85 kg/ha surtiu mais efeito, resultados superiores em todos os 
aspectos observados diante das outras doses, e por razão é a dose mais indicada para as 
condições testadas, independentemente das cultivares de forrageiras empregadas.

Palavras-Chave: Brachiaria brizantha cv. Marandu; Andropogon gayanus cv. Planaltina; 
Panicum maximum cv. BRS Zuri.

Introdução

No agronegócio brasileiro a pecuária bovina destaca-se como segmento de grande 

potencial na geração de divisas financeiras ao país. Porém historicamente a pecuária 

brasileira foi caracterizada como marginal, extensiva, onde até o final da década de 60 era 

usada por grandes latifundiários nas questões de reforma agrária, predominava um sistema 

de produção extrativista, sobre pastagens nativas, sem preocupação com investimentos e 

adoção de tecnologia.

Baseada no sistema de produção a pasto a pecuária bovina enfrenta problemas 

atualmente, devido ao fato de que boa parte de nossas pastagens estarem degradadas. 

Consequentemente, apesar da liderança no mercado de exportação, os índices zootécnicos da 

pecuária de corte demonstram baixa produtividade, devido a índices reprodutivos e abate de 

animais tardiamente.

Com isso, a reforma de pastagens torna-se rotina nos principais ambientes de 

produção pecuários. Contudo, altos custos de produção, estacionalidade na oferta de produto, 

dependência de mercado estrangeiro para compra de insumos e dos atravessadores para venda 
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da matéria prima determinaram uma modificação no perfil do produtor e das propriedades 

rurais, que gradativamente, têm-se caracterizado como empresas do agronegócio e os 

produtores como empresários. Esse novo perfil demonstra maior organização dos integrantes 

deste sistema produtivo à busca de alternativas para aperfeiçoar a produção, diminuir custos 

e aumentar os lucros (Moraes,1993).

Produzir bovinos a pasto de forma eficiente e competitiva requer conhecimentos 

sobre o sistema de produção e resultados obtidos através da utilização de técnicas que 

demonstram melhor relação custo/benefício do que as conduzidas atualmente.

Nesse sentido, este trabalho visa identificar espécies forrageiras mais eficientes em 

absorção de fósforo (P), visando a melhor relação custo/benefício na reforma de pastagens e 

menores custos de produção de bovinos à pasto.

No Brasil, a produção pecuária é predominantemente extensiva e sobre pastagens 

nativas ou cultivadas. Os índices zootécnicos da pecuária brasileira são baixos em razão, 

dentre outros fatores, da baixa qualidade e, principalmente, da pequena capacidade de suporte 

das pastagens. A baixa produtividade das forrageiras, ou a sua diminuição com o passar dos 

anos após o estabelecimento em solos tropicais, tem como causas principais: (a) a elevada 

acidez do solo (pH < 5,0), a toxidez de alumínio e manganês e a baixa disponibilidade de 

nutrientes, principalmente de fósforo e de nitrogênio (Rao et al., 1995); (b) o caráter 

extrativista com que se pratica a pecuária, ignorando-se a retirada de nutrientes do solo via 

produção animal (Zimmer e Correa, 1993), e (c) o inadequado manejo das pastagens 

(Macedo, 1995).

O fósforo desempenha papel importante no crescimento do sistema radicular, bem 

como no perfilhamento das gramíneas, que são fundamentais à maior produtividade das 

forrageiras. Embora o fósforo seja, de acordo com Holford (1997), o segundo nutriente 

essencial mais limitante à produção agrícola, depois do nitrogênio, nos solos tropicais, a 

“construção” da fertilidade do solo em fósforo torna-se particularmente importante, uma vez 

que esses solos apresentam baixa disponibilidade natural e alta capacidade de adsorção e de 

fixação desse nutriente. Somado a esses fatos, a absorção, assimilação e translocação de 

nitrogênio nas plantas podem ser restringidas pela deficiência de fósforo (Gniazdowska et 

al., 1999).

Essas considerações evidenciam que a adubação fosfatada é imprescindível à 

implantação e manutenção das forrageiras; no entanto, requer-se o estabelecimento de 

critérios mais exatos para sua recomendação, visando a uma maior eficiência econômica da 

pecuária. A determinação dos níveis críticos de fósforo no solo e na planta é necessária para 
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o estabelecimento das doses de fósforo a serem aplicadas e a avaliação do estado nutricional 

das plantas. Esses níveis críticos variam com as espécies, condições edafoclimáticas 

(temperatura, luminosidade, disponibilidade hídrica, tipo de solo), disponibilidade de outros 

nutrientes, manejo da adubação (forma, tipo e época de aplicação de fertilizantes), forma de 

amostragem do solo e idade da planta (ALVAREZ, 1996).

Desenvolvimento

O experimento foi conduzido no ambiente protegido no Instituto Federal de Mato 

Grosso – IFMT Campus Confresa, localizada nas coordenadas geográficas 10º39’40’’ S e 

51º33’11’’W, altitude de 230 m. As unidades experimentais do presente ensaio forão

compostas

por vasos de 5,5 dm3 preenchidos  com  argissolo.  Avaliou-se  a  resposta  das  espécies  

forrageiras  Brachiaria brizantha  cv. Marandu,

Andropogon gayanus cv. Planaltina e Panicum maximum cv. BRS Zuri a diferentes 

doses de P (0, 80, 170, 340 e 680 kg/há), combinados em esquema fatorial totalizando 15 

tratamentos. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro 

repetições.

Aos 30 dias, foi promovido um corte raso a 3 cm do solo, e o material vegetal 

resultante seco em estufa de circulação de ar à 60 oc até massa constante, medida em balança 

analítica com precisão de 0,01 g. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste 

F. Depois de verificado significância os dados foram submetidos ao teste de Tukey. 

Verificou-se diferença estatisticamente significativa a 1% de probabilidade entre as 

diferentes doses aplicadas nas forrageiras avaliadas, para a variável massa seca de raiz 

(MSR), o mesmo ocorrendo para a variável massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca 

total (MST) como mostra a tabela 1.

Os tratamentos com diferentes doses de P2O5 (0, 85, 170 340 e 680 kg/ ha de P2O5), 

houve diferenças estatisticamente significativas entre si no teste tukey. De acordo com Costa 

(2013), a aplicação de pequenas quantidades de P resulta, em pelo menos, no dobro da 

produção de forragem em pastagens degradadas. Embora se verifiquem aumentos gradativos 

no rendimento de forragem com a aplicação de doses maiores, pelo menos em curto prazo 

(um a dois anos), não há necessidade de adição de quantidades superiores a 50 kg de P2O5/h. 

Como podemos observar na tabela 2, a dose que mais surtiu efeito e mostrou significância 
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estatisticamente foi a dose de 85 kg/ha.

TABELA 1. Resumo da análise de variância para a variável massa seca de raiz (MSR), massa 

seca da parte aérea (MSPA) e massa seca total (MST).

Doses (D) 1.065135
**

0.416325** 2.611155**

Cultivar (C) 0.058482
NS

0.065522NS 0.247808NS

D x C 0.401377NS 0.192667NS 1.116363NS

CV (%) 45.63 45.63 28.82

Média geral 1.09 1.09 1.01

NS Não significativo. * Significativo a 5% de probabilidade. ** Significativo a 1% de 
probabilidade.

TABELA 2. Produção de massa seca em relação as doses, aos 30 dias após a semeadura (DAS).

85 1.667 a 1.297 a 2.964 a

170 0.999 b 0.929 ab 1.928 b

340 1.022 b 1.171 ab 2.193 ab

680 0.933 b 0.860 b 1.793 b

Médias acompanhadas com as mesmas letras não diferem entre si segundo o teste tukey.
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Considerações Finais

Conclui-se que a dose 85 kg/ha surtiu mais efeito, resultados superiores em todos os 

aspectos observados diante das outras doses, e por razão é a dose mais indicada para as 

condições testadas, independentemente das cultivares de forrageiras empregadas.
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intensificar o uso da terra e aumentar a sustentabilidade dos sistemas de produção, com
melhoria da renda. Entre as possibilidades de intensificação, encontra-se a adubação de
pastagens. O objetivo do trabalho foi avaliar a resposta das espécies forrageiras Brachiaria
brizantha cv. Marandu, Andropogon gayanus cv. Planaltina e capim Massai (Panicum
maximum x P. infestum) a diferentes doses de fósforo. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos casualizados, com cinco repetições, e cinco tratamentos
aplicados em vasos de 5,5 cm³. Os tratamentos utilizados foram diferentes doses de P2O5
ha-1 (0, 85, 170, 340, 680). Os tratamentos não foram estatisticamente significativos no 
teste Anava. Contudo, a variável cultivar foi significativo a 1% de probabilidade pelo 
teste Anava. A cultivar Marandu expressou o maior desempenho em relação às cultivares 
Massai e Planaltina, produzindo maior massa seca de raiz e parte aérea, 
independentemente das doses de fósforo.

Palavras-Chave: Marandu; Planaltina; Massai; recuperação de pastagens degradadas, 
desenvolvimento sustentável.

Introdução

No agronegócio brasileiro a pecuária bovina destaca-se como segmento de grande 

potencial na geração de divisas financeiras ao país. Baseada no sistema de produção a pasto 

a pecuária bovina enfrenta problemas atualmente, devido ao fato de que boa parte de nossas 

pastagens estarem degradadas. A reforma de pastagens torna-se rotina nos principais 

ambientes de produção pecuários. Esse perfil demonstra maior organização dos integrantes 

deste sistema produtivo à busca de alternativas para aperfeiçoar a produção, diminuir custos 

e aumentar os lucros (MORAES, 1993).

Produzir bovinos a pasto de forma eficiente e competitiva requer conhecimentos sobre 

o sistema de produção e resultados obtidos através da utilização de técnicas, como também 

de trabalhos destinados a identificar espécies forrageiras mais eficientes na absorção de 

fósforo (P). Tendo em vista a melhor relação custo/benefício na reforma de pastagens e 

menores custos de produção de bovinos.

No Brasil, a criação bovina é predominantemente extensiva utilizando-se pastos 

nativos ou cultivados. Os indicadores de produtividade da pecuária no Brasil são desprezíveis 
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em virtude, dentre outros fatores, da baixa qualidade dos pastos e, especialmente, da pequena 

condição de suporte de carga animal destes (SANTOS et al., 2002).

Segundo Santos et al., 2002, o elemento fósforo tem uma atuação de grande 

importância no desenvolvimento das raízes e perfilhos das gramíneas que são fatores 

primordiais para a maior produção das forrageiras.

A deficiência de P também está relacionado com a limitação da absorção, assimilação 

e translocação do elemento N nas plantas (GNIAZDOWSKA et al., 1999). Esses 

apontamentos mostram que a adubação fosfatada é indispensável à implantação e 

conservação das gramíneas (SANTOS et al., 2002).

As quantidades nutricionais exigidas por essas plantas alteram com a espécie, 

condições edafoclimáticas (temperatura, luminosidade, disponibilidade de água, espécie de 

solo), disponibilização de outros elementos, manejo da adubação (Como, tipo de adubo e 

época da adubação) forma de amostragem do solo e estádio fenológico da planta (ALVAREZ, 

1996).

O objetivo geral do trabalho foi obter a resposta das espécies forrageiras Brachiaria 

brizantha cv. Marandu, Andropogon gayanus cv. Planaltina, capim massai (Panicum 

maximum x P. infestum) e capim mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) a diferentes 

doses de P empregadas, identificar espécies forrageiras mais eficientes em absorção de 

fósforo (P), visando a melhor relação custo/benefício na reforma de pastagens e menores 

custos de produção de bovinos à pasto, treinamento dois bolsistas de graduação em agronomia 

em métodos e técnicas experimentais envolvidas.

Desenvolvimento

O experimento foi conduzido em ambiente protegido no Instituto Federal de Mato 

Grosso – IFMT Campus Confresa, localizada nas coordenadas geográficas 10º39’40’’ S e 51º 

33’11’’W, altitude 230m. O clima da região é, segundo a caracterização de Köeppen, do tipo 

Aw, tropical com estação seca de inverno (junho a agosto) e verão chuvoso (dezembro a 

fevereiro). O solo utilizado neste ensaio foi classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo, 

de textura média (SANTOS, 2013). O resultado da análise de solo pode ser observado na 

tabela 1.
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Tabela 1. Características químicas e textura do solo.

Características
pH (CaCl2) 5.0

M.O (%) 0.7

Ca2+ (cmolc/dm³) 0.6

Mg2+ (cmolc/dm³) 0.2

Al3+ (cmolc/dm³) 0.10

H+ + Al+ (cmolc/dm³) 1.9

CTC a pH 7 (cmolc/dm³) 2.77

P (mg/dm³) 1

K+ (mg/dm³) 28

V (%) 31

Sat. Al (%) 10

Areia (%) 56

Silte (%) 15

Argila (%) 29

Avaliou-se a resposta das espécies forrageiras Brachiaria brizantha cv. Marandu, 

Andropogon gayanus cv. Planaltina e Panicum maximum x P. infestum cv. Massai a diferentes 

doses de P2O5 ha-1 (0, 85, 170, 340, 680), onde as doses em gramas do fertilizante Super 

Simples (18% de P) foram 0g, 1,18g, 2,36g, 4,72g, 9,44g, respectivamente para os 

tratamentos T0, T1, T2, T3 e T4, combinados em esquema fatorial totalizando 15 tratamentos. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições, 

e os tratamentos aplicados em vasos de 5,5 cm³.

Anteriormente à instalação do experimento, foi realizada a coleta de amostra de solo 

para análise química conforme metodologia descrita por Raij et al. (1996). Antes do início da 

época chuvosa 2018/19, foi coletado um volume de solo conhecido, ao qual foi incorporado 

calcário para elevar o nível de saturação por bases a 60%, e este permaneceu incubado por 60 
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dias à capacidade de campo, para correção da acidez do solo.

Após o período de incubação, os tratamentos foram instalados em vasos plásticos de 

5,5 cm³ de capacidade, com a incorporação ao volume de solo da quantidade de P 

correspondente a cada tratamento, juntamente com os demais nutrientes conforme prescrito 

em Raij et al. (1996). Em seguida, as espécies forrageiras foram semeadas nas unidades 

experimentais, com posterior desbaste, com seleção de 5 plantas por vaso. Durante a 

condução do ensaio, foram realizadas irrigações a cada três dias até a capacidade de campo.

Aos 30 dias, foi promovido um corte raso a 3 cm do solo, e o material vegetal 

resultante seco em estufa de circulação de ar 60ºC até massa constante, medida em balança 

analítica com precisão de 0,01g. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste 

F. Depois de verificado significância os dados foram submetidos ao teste de Tukey.

Os tratamentos com diferentes doses de P2O5 ha-1 (0, 85, 170, 340, 680), não foram 

estatisticamente significativos no teste Anava.

Portanto as diferentes doses de P2O5 não diferiram entre si.  Contudo verificou-se 

diferença estatisticamente significativa entre a s  diferentes espécies forrageiras avaliadas. Para 

o fator massa seca de raiz (MSR), verificou-se significância a 1% de probabilidade, o mesmo 

ocorre para os fatores massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca total (MST) como mostra 

a tabela 2.

Tabela 2. Resumo da análise de variância para os fatores massa seca de raiz (MSR), 
massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca total (MST) aos 30 dias após a 
semeadura.

F.V MSR MSPA MST

30 D 30 D 30 D

DOSE (D) 0.913ns 1,726ns 4,815ns

ESPÉCIE (E) 13.834* 22,874* 71,472*

D x E 1,059ns 1,599ns 5,372ns

C.V (%) 200,00 229,14 210.69

Média geral: 0,50 0,62 1,14

ns_ Não significativo. *_ significativo a 5% de probabilidade. **_ significativo a 1% de 
probabilidade.
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Conforme os resultados, na tabela 3, pode-se verificar que o capim-Marandu se 

mostrou superior na produção de massa seca de raiz, aérea e total, em relação aos cultivares 

Planaltina e Massai. Em experimento com diferentes espécies de capim sob irrigação e doses 

de nitrogênio, Cunha et al. (2010) concluíram que as cultivares Marandu e Xaraés 

apresentaram maior densidade de raiz, e no quesito profundidade efetiva do sistema radicular 

o capim Marandu proporcionou a maior dentre as espécies avaliadas. Os resultados expressos 

pelo autor demonstram a grande eficiência na produção de raiz do capim Marandu, o que 

corrobora a superioridade desta espécie sobre as demais verificada nesse trabalho.

Tabela 3. Produção de massa seca aos 30.

F.V MSR MSPA MST

30 D 30 D 30 D

PLANALTINA 0,0588
b

0,0764 b 0,1692
b

MASSAÍ 0,0996
b

0,0780 b 0,1760
b

MARANDÚ 1,3672
a

1,7340 a 3,1012
a

Médias seguidas de mesma letra, na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.

Considerações Finais

Conclui-se que a cultivar Marandu desempenhou resultado superiores em todos os 

aspectos observados diante as cultivares Massai e planaltina. Portanto é a cultivar mais 

indicada para as condições testadas, independentemente das dosagens de fósforo.
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Resumo: A evapotranspiração de referência (ETo) é importante para a agricultura
irrigada, pois sua determinação auxilia produtores no manejo correto da aplicação de água 
necessária para suprimento hídricos das plantas, uma vez que a partir da sua relação com 
o Kc da cultura determina a Evapotranspiração da cultura (ETc). A Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) determinou como padrão o
método de Penman Monteith para estimativa de ETo, porém existem diferentes fórmulas
empíricas para tal aplicação, sendo assim o presente trabalho tem como objetivo avaliar a
estimativa da evapotranspiração de referencia (ETo) pelo método de Hargreaves em
relação ao método padrão de Penman-Monteith no município de Confresa-MT. Esse 
modelo foi utilizado para estimativa da ETo por requerer poucos elementos 
meteorológicos, temperatura e radiação no topo da atmosfera, alem disso os elementos 
utilizados são de fácil obtenção. Os dados climatológicos diários necessários para 
determinação da ETo foram obtidos pela estação meteorológica instalada na área 
experimental do IFMT- Campus Confresa durante o mês de setembro de 2019. De acordo 
com os dados apresentados no presente trabalho podemos considerar que a equação de 
Hargreaves necessita de um fator de correção para determinação mais precisa na região
de Confresa-MT, bem como ampliação do estudo na com maior período de dados, pois a
estimativa tem variações de acordo com a região de atuação, sendo assim é necessário 
fazer um ajuste no resultado da estimativa da equação de Hargreaves-Samani, pois a
mesma necessita de poucos elementos climáticos para estimativa, sendo de total
relevância para os pequenos produtores da região.

Palavras-Chave: Manejo de irrigação; necessidade hídrica; Estação meteorológica; métodos 
empíricos.

Introdução

Existem diferentes fórmulas empíricas para determinação de evapotranspiração de 

referência (ETo), criados por vários cientistas e pesquisadores, utilizando diferentes 

elementos climáticos. No entanto, tais métodos somente estimam de forma satisfatórias a 

evapotranspiração nas condições de clima em que são desenvolvidos, e quando utilizados em 

condições diferentes podem proporcionar grandes erros e gerar grandes perdas nas produções 

ou desperdícios de recursos hídricos. Com isso a FAO observou a necessidade de se obter um 

método padrão que se adaptasse a diferentes localidades e climas, criando o método Penman-

Monteith FAO 56 (Allen et al., 1998).

O método de Penman-Monteith FAO 56, no entanto não pode ser utilizado caso falte 

algumas variáveis, como temperatura do ar, umidade relativa, pressão atmosférica, 
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velocidade do vento, precipitação e radiação solar.

O modelo de Hargreaves é uma alternativa bastante viável para circunstância em que 

haja restrição de dados meteorológicos, além disso os elementos utilizados são de fácil 

obtenção, temperatura e radiação no topo da atmosfera. Entretanto, o mesmo necessita de 

calibração regional para estimar adequadamente a evapotranspiração.

Assim, esse estudo tem como objetivo avaliar a estimativa da evapotranspiração de 

referencia (ETo) pelo método de Hargreaves em relação ao método padrão de Penman-

Monteith no município de Confresa-MT.

Desenvolvimento

O presente trabalho tem como região de atuação o munícipio Brasileiro localizado no 

Nordeste do Estado de Mato Grosso, denominado Confresa, situado na região Araguaia-

Xingu latitude10º38'38" sul e a uma longitude 51º34'08" oeste, estando a uma altitude de 233 

metros.

O munícipio de Confresa-MT de onde é extraído os dados meteorológicos utilizados neste 

trabalho é caracterizado por duas estações bem definidas, inverno e verão, onde apresenta 

clima de floresta tropical, com período de seca de três meses, de junho a agosto, podendo se 

estender até setembro, possui precipitação anual de 2000 mm com intensidade maior nos 

meses de janeiro, fevereiro e março. A temperatura média é de 28 °C, sendo a máxima 41 °C 

e a mínima 15 °C.

Os dados climatológicos diários necessários para determinação da ETo utilizados 

neste estudo foram coletados da estação meteorológica convencional pertencente ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso- Campus Confresa durante o mês 

de setembro de 2019.

O método utilizado como padrão para avaliação da estimativa de evapotranspiração 

de referência foi o modelo de Penman-Monteith (equação 1) que é determinado pela FAO-56

(Allen et al., 1998).

Em que: EToPM é a evapotranspiração de referência por Penman-Monteith, em mm 

dia-1; Rn é a radiação líquida total, em MJ m-2 dia-1; G é a densidade do fluxo de calor no 
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solo, em MJ m-2 dia-1; Tméd é a temperatura média diária do ar, em ºC; u2 é velocidade do 

vento média diária a 2 m de altura, em m s-1; es é a pressão de saturação de vapor, em kPa; 

ea é a pressão parcial de vapor, em kPa; es-ea é o déficit de saturação de vapor, em kPa; Δ é 

a declividade da curva de pressão de vapor no ponto de Tméd, em kPa ºC-1; γ é o coeficiente 

psicrométrico, em kPa ºC-1.

O método empírico utilizado no estudo para estimativa de evapotranspiração de 

referência (ETo) foi o método de Hargreaves-Samani. Segundo Pereira, Sediyama e Villa 

Nova (2013, apud Hargreaves e Samani, 1985), este método também é definido como 

equação de Hargreaves (equação 2).

Em que, Tmax é a temperatura máxima do ar, °C; Tmin é a temperatura mínima do ar, 

°C; Tc é a temperatura média do ar, °C (para o período) e Ra é a radiação solar no topo da 

atmosfera, mm d-1 .

Para comparações das estimativas de evapotranspiração de referência (ETo) foram 

utilizadas regressão linear simples, do tipo y=ax, bem como os indicativos estatísticos, RMSE 

(raiz quadrada da média dos quadrados dos erros), “d” (índice de concordância de Willmott) 

e Ef (eficiência do modelo), conforme Sant’Ana et al. (2012).

Observa-se na Tabela 1 que a estimativa da ETo pelo método de Hargreaves-Samani 

apresentou coeficiente angular de 1,42 quando comparada com a estimativa da ETo de 

Penman-Monteith FAO 56, indicado que houve uma superestimativa da evapotranspiração 

para o município de Confresa. O R² demostra que houve um bom ajuste para regressão linear 

simples, do tipo ax, com do r² próximo de 1,0 (r²=0,9).

De acordo com SENTELHAS et al. (2010) a estimativa pelo método de Hargreaves-

Samani foi elaborada para clima semiárido, assim espera-se que este método superestime a 

ETo em climas úmidos.

A estimativa da ETo apresentou dados aceitáveis, com RMSE baixo, valor de 2,01, já 

que quanto menor esse valor, melhor é o ajuste para a estimativa, sendo corroborado pelo 

índice de concordância e eficiência do modelo com valores muito próximo de 1,0, sinalizado 

bom desempenho para estimativa da evapotranspiração pelo método de Hargreaves-Samani 

(Tabela 1).
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Tabela 1. Valor do coeficiente angular (b) e dos indicativos estatísticos, RMSE (raiz 
quadrada da média dos quadrados dos erros), “d” (índice de concordância de Willmott) e Ef 
(eficiência do modelo) para estimativa da ETo pelo método de Hargreaves-Samani para o 
município de Confresa-MT.

O método Hargreaves-Samani por requerer um número de dados climáticos reduzido, 

obteve uma estimativa razoável para bom, conforme indica os dados estatísticos do estudo, 

necessitando de uma equação de ajuste para melhor relacionar os dados com a equação 

Padrão Penman-Monteith FAO 56.

Dessa forma, foi feita uma regressão linear simples com intuito de ajustar os 

valores estimados pelo método de Hargreaves-Samani com a ETo de Penman-Monteith 

FAO 56 (Figura 1).

Figura 1. Valores de evapotranspiração diária de referência (mm d-1), estimada pela 

equação de Penmam-Monteith/FAO 56, Hargreaves- Samani e a estimativa da ETo ajustada 

pela regressão linear simples (ETo = 0,7.ETo(HS)).

Verificam-se na Figura 1 que os valores de evapotranspiração obtidos pelo modelo de 

Hargreaves-Samani obtiveram sempre maiores valores quando comparado com os valores 

obtidos pelo modelo de Penmam-Monteith/FAO 56, caracterizado assim uma 

superestimativa dos dados de ETo. No entanto quando o resultado dos valores obtidos pelo 

modelo de Hargreaves-Samani sofre um ajuste, os valores se aproximam ao longo de todo 

mês de setembro, validando assim a equação utilizada no ajuste.
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Considerações Finais

De acordo com os dados apresentados no presente trabalho podemos considerar que 

a equação de Hargreaves necessita de um fator de correção para determinação mais precisa 

na região de Confresa-MT, bem como ampliação do estudo na com maior período de dados, 

pois a estimativa tem variações de acordo com a região de atuação, sendo assim é necessário 

fazer um ajuste no resultado da estimativa da equação de Hargreaves-Samani, pois a mesma 

necessita de poucos elementos climáticos para estimativa, sendo de total relevância para os 

pequenos produtores da região.
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ANÁLISE BIOMÉTRICA DE DIFERENTES CULTIVARES DE 
BANANEIRA NA REGIÃO DE CONFRESA-MT

Jair Rodrigues de Salles Junior; Flavio Abel Novatvoski; Beatriz Santos 
Conceição do Vale; Jose Antonio do Vale Sant´Ana; Gabriel Henke Vieira.

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: A região nordeste do Mato Grosso é carente de informações técnicas sobre o
manejo da cultura da bananeira. O presente estudo teve como objetivo avaliar 
característica biométrica de cultivares de bananeira. O delineamento experimental em 
blocos casualizados com quatro tratamentos (diferentes cultivares) e vinte repetições, as 
cultivares de bananeira utilizada foram: Princesa; Thap Maeo; Fhia-18 e Fhia-Maravilha. 
O controle de irrigação ocorreu com base nos dados climáticos a partir da determinação 
diária da evapotranspiração da cultura. Foram avaliadas as seguintes característica 
biométrica: altura, diâmetro de caule, número de folha e área foliar. Dentre as cultivares 
avaliadas, destaca-se a Thap Maeo e Fhia- Maravilha cultivares que podem servir como 
boa alternativa ao produtor por apresentar resistência à Sigatoka-Negra e ao mal-do-
Panamá, sendo estas as principais doenças que comprometem a cultura na região, porém
requer um solo bem drenado e que apresente boa fertilidade.
Palavras-Chave: Crescimento; Musa spp.; Confresa-MT

Introdução

A banana (Musa spp) origem no sudoeste asiático e oeste do pacifico, a qual foi 

introduzida por todos os continentes. Deste modo conquistou popularidade e importância 

econômica servindo como alimento para milhares de pessoas. A maioria das cultivares de 

bananeiras tem origem do cruzamento natural entre as espécies diplóides M. acuminatacolla

e M. balbisianacolla, através delas diversas cultivares de bananeiras apresentam genoma com 

vários níveis de ploidia (DANTAS et al., 2016).

O panorama é favorável, a fruticultura brasileira vem ganhando espaço no mercado 

mundial e o sucesso da produção fruteira está ligada ao bom manejo hídrico e nutricional. O 

avanço do Brasil na produção mundial de frutas, tem se dado em função principalmente da 

possibilidade de utilizar solos considerados inadequados à agricultura tradicional 

(HERNANDES, 2012).

A produção de bananeiras está presente em todo território nacional, e tem 

significância e importância na agricultura de todos os estados, por ser caracterizada uma das 

dez principais culturas produzidas, isso levando em conta produção estadual (SOUZA; 
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TORRES, 1997).

Uma das maiores dificuldades do plantio da cultura da banana no Brasil é a falta de 

cultivares comerciais produtivas, com porte apropriado e resistência às fundamentais pragas 

e doenças da cultura, além da indevida maneira de manejo do sistema solo-água- planta 

(SILVA; BOLIANI; CORRÊA, 2016).

Para o município de Confresa a produção de frutas, pode ser uma alternativa rentável 

que venha a contribuir com a renda familiar principalmente nas pequenas propriedades, 

segundo Castro (2018) o município de Confresa já teve um papel importante na produção de 

banana na década de 90, o qual á foi um dos grandes produtores de banana da variedade 

maça, mas devido ao aparecimento de doenças como mal-do-panamá Fusariumoxysporum f. 

sp. Cubense, desmotivou os produtores da região substituindo os bananais pela pastagem.

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar característica biométrica 

de diferentes cultivares de bananeira no município de Confresa-MT.

Desenvolvimento

O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal do Mato 

Grosso Campus Confresa, latitude 10º38’38” sul, longitude 51º34'08" oeste com altitude de 

233 m, no Nordeste do Estado de Mato Grosso.

O delineamento experimental em blocos casualizados com quatro tratamentos 

(diferentes cultivares) e vinte repetições, sendo as cultivares de bananeira: Caipira, Thap 

Maeo, Fhia-18 e Fhia-Maravilha. Utilizou-se o sistema de irrigação por gotejamento (método 

de irrigação localizada) para repor a necessidade hídrica das plantas, composta por um motor 

bomba centrifuga de 3,0 cv, linha de recalque de 50 mm, linha de derivação de 25 mm, linha

lateral com fita gotejadoras com vazão de 1,5 l/h por gotejador, com espaçamento de 30 cm,

sendo uma linha de irrigação por linha de planta de bananeira. As irrigações foram realizadas 

com turno de rega fixo (segunda, quarta e sexta-feira), sendo as laminas de irrigações obtidas 

a partir dos dados climáticos por meio da determinação diária da evapotranspiração da cultura 

(ETc), sendo os dados climáticos diários necessários para determinação da evapotranspiração 

obtida de uma estação meteorológica automática instalada na área do experimental do 

IFMT/Campus Confresa.

O plantio foi realizado no início de novembro de 2018, período das chuvas na região

(outubro a março), o sistema de irrigação foi implantado apenas no mês de junho de 2019, 

sendo a cultura plantadas em fileiras simples no espaçamento de 2,0 x 2,5 m com mudas 
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micropropagadas obtidas da Embrapa Mandioca e Fruticultura, a adubação foi realizada 

conforme análise do solo e a recomendação para as cultivares. Durante o experimento os 

tratamentos fitossanitários ocorreram conforme a necessidade para as cultivares. No controle 

das ervas daninhas foram realizados por controle manual, por meio de capina das plantas 

infestantes. Sendo realizada a retirada dos filhotes mais jovens até o sexto mês, momento que 

selecionou a planta “filha”. Os restos culturais foram utilizados entre as fileiras como 

cobertura morta.

No mês de julho, oito meses após a implantação do experimento foram avaliados os 

parâmetros biométricos: altura de planta, diâmetro do pseudocaule, número de folhas 

fotossinteticamente ativas e área foliar. Os dados das variáveis obtidas foram submetidos à 

análise de variância pelo teste F até 5% de significância à qual, quando apresentou resultados 

significativos, foi aplicado teste de Tukey (5%).

Houve diferenças significativas para cultivares de bananeira ao nível de 5% de 

probabilidade segundo o teste F. Em geral a cultivar Thap Maeo apresentou desempenho 

superior as demais cultivares, isso está atrelado conforme relata SILVA et al. (2016) ao porte

do cultivar e por se tratar de uma planta rústica, que se adapta bem a solos de baixa fertilidade. 

Desta forma a Thap Maeo foi a cultivar que apresentou melhor desenvolvimento em quase 

todos os parâmetros avaliados exceto em número de folhas (Tabela 1).

Tabela 1. Valores médios de diâmetro de caule, altura de plantas, número de folhas e área 
foliar da terceira folha em diferentes cultivares de bananeira oito meses após o plantio no 
município de Confresa MT.

Cultivar Diâmetr
o de 
Caule 
(m)

Altura de Plantas (m) Nº de 
Folhas

Área 
Folia
r
(m²)

Fhia-18 0,12 b 1,
04
b

8,
6
b

0,31
b

Princesa 0,13 a b 1,
32
b

10,35 a 0,52
b

Fhia-
Maravilh
a

0,15 a 1,
32
b

10,98 a 0,55
b

Thap 
Maeo

0,16 a 1,
76
a

10,35 a 0,95
a

Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, não diferem entre si, pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade.
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Fonte: Autores.

A cultivar Fhia-Maravilha apresentou resultados similares a cultivar Thap Maeo para 

as variáveis diâmetro de caule e número de folhas. A cultivar Fhia-18 apresentou os menores 

desempenhos em todos os aspectos avaliados. A Cultivar Princesa apresentou desempenho 

superior a cultivar Fhia-18 para o número de folhas e não diferenciou os seus valores médios 

para as variáveis diâmetro de caule, altura de planta e área foliar.

Esses resultados diferiram do trabalho de Donato et al. (2010), que obteve resultados 

significativo para a cultivar Fhia-Maravilha e Fhia- 18 no que diz respeito a todos os 

parâmetros de análise biométrica em Guanambi, Bahia. Porém assemelha-se ao trabalho de 

GONÇALVES, et al. (2008), em que a cultivar Thap Maeo apresentou valor médio superior 

a Fhia-Maravilha e Fhia 18 para número de folhas vivas; circunferência do pseudocaule e 

altura de planta na região norte de Minas Gerais.

Quando comparadas a cultivar Thap Maeo no trabalho de Camolesi et al (2012), teve 

resultados biométricos superiores as cultivares Fhia-Maravilha e Fhia18 assim como as 

avaliadas no presente experimento cuja as análises biométricas que se sobressaíram foram o 

número de folhas vivas; circunferência do pseudocaule e altura de planta, tendo como a 

cultivar Fhia-Maravilha a cultivar com os menores desempenhos em todos os aspectos 

avaliados no município de Assis São Paulo.

Considerações Finais

Dentre as cultivares avaliadas, destaca-se a Thap Maeo e Fhia-Maravilha são 

cultivares que podem servir como boa alternativa ao produtor por apresentar resistência à 

Sigatoka-Negra e ao mal-do-Panamá, sendo estas as principais doenças que comprometem a 

cultura na região, porém requer um solo bem drenado e que apresente boa fertilidade.
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AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA DE MARACUJAZEIRO AMARELO NO 
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Resumo: O maracujazeiro é uma frutífera muito cultivada e apreciada sob diversas 
formas nas mais variadas regiões do Brasil, em franca expansão tanto para produção de
frutas para consumo "in natura" como para a produção de suco. Assim, propôs o estudo
do desenvolvimento da cultura para obter mais informações e conhecimento sobre o 
desenvolvimento do maracujazeiro amarelo no município de Confresa – MT. O objetivo 
deste trabalho foi analisar os parâmetros biométricos da cultura do maracujazeiro 
amarelo no período de formação da cultura. Para isso, foram avaliados diâmetro de caule,
número de folhas e comprimento de ramo. Para o processamento das variáveis avaliadas
utilizou-se a estatística descritiva: valores mínimos e máximos, média (m), desvio-padrão
(D.P) e coeficiente de variação (C.V). Observou-se que o valor médio de comprimento
de ramo foi 1,92 m e o diâmetro de caule 12,11 mm. Em relação ao número de folhas, o
valor médio foi de aproximadamente 33 folhas. No município de Confresa-MT a um 
considerável número de famílias com atividades referentes à agricultura familiar, dentre 
as culturas trabalhadas pode ser indicada o maracujá amarelo normalmente cultivado em 
diversas regiões em nosso país, e que conforme o estudo teve um bom desenvolvimento 
para período de formação da cultura.
Palavras-Chave: Maracujá; Biometria; Desenvolvimento.

Introdução

O maracujazeiro é uma frutífera muito cultivada e apreciada sob diversas formas nas 

mais variadas regiões do Brasil, devido a isso o pais se tornou o maior produtor dessa 

frutífera, mais isso só foi possível, pois essa planta é de clima tropical com distribuição por 

todo o país, sendo que a cultura do maracujá está em franca expansão tanto para a produção 

de frutas para consumo "in natura" como para a produção de suco (EMBRAPA, 2017).

O maracujá pertence à família Passiflorácea denominado cientificamente de 

Passiflora edulisSims, com alguns nomes populares entre eles maracujá amarelo azedo, o 

mesmo pode ser cultivado na maioria das regiões tropicais e subtropicais, tem preferência 

por solos arenosos ou levemente argilosos, profundos e bem drenados (PIRES; JOSÉ; 

CONCEIÇÃO, 2011).

A planta de maracujazeiro amarelo caracteriza-se por crescimento indeterminado por 
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ser uma herbácea de trepadeira (presença de gavinha), este é definido como o um aumento 

irreversível sendo que o maior componente deste é a expansão celular. (TAIZ; ZEINGER, 

2004).

O brasil ocupou a colocação de líder mundial na produção de maracujá no ano de 

2018, com uma área total plantada de 41.090 hectares alcançando uma produção no total de 

554.598 toneladas com rendimento de 13,50 toneladas por hectare (RAMOS, 2017).

Para plantio do maracujazeiro recomendasse fazer uma adubação aos 30 ,60 e 90 dias 

em diante, podendo ser fertirrigada, deve se fazer uma análise de solo e fazer uma correção 

com base na mesma. Indicado cerca de 40 kg/ ha gramas por plantas com 30 dias, aos 60 dias 

o indicado 60 kg/ ha por indivíduo, e acima de 90 dias indicasse 80 kg/ha (KRAUSER et al.,

2015).

Este estudo serviu para obter mais informações e conhecimento sobre o 

desenvolvimento do maracujazeiro amarelo no município Confresa – MT. O objetivo deste 

trabalho foi analisar os parâmetros biométricos da cultura do maracujazeiro amarelo no 

período de formação da cultura no município de Confresa – MT.

Desenvolvimento

O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal do Mato 

Grosso, campus-Confresa, latitude 10º38’38” sul, longitude 51º34'08" oeste com altitude de 

233 m, no Nordeste do Estado de Mato Grosso. Para o arranjo do estudo foi utilizada plantas 

de maracujazeiro amarelo azedo (Passiflora edulis f flavicarpa) devido a sua importância, já 

que o maracujazeiro amarelo azedo e a espécie de maior interesse comercial, sendo a mais 

cultivada no Brasil e a mais adaptada aos dias quentes.

O Plantio foi realizado no espaçamento 3,0 x 5,0 m, a correção e adubação do solo 

foi feita de acordo com os resultados de análise do solo que foram realizadas preliminarmente 

com o acompanhamento do boletim 100. O controle de pragas e doenças, de acordo com o 

recomendado para a cultura. No controle das ervas daninhas foi feito controle manual, por 

meio de capinas das linhas de plantas e roçagem na entre linhas de plantas da cultura.

No período de formação da cultura (1º a 4º meses, Borges e Sousa, 2009) os dados 

biométricos do maracujazeiro foram avaliados, para isso, foram medidas com um paquímetro 

digital a altura e diâmetro do caule, além dessas variáveis, também foi avaliado o número de 

folhas (completamente expandidas).

Para o processamento das variáveis avaliadas utilizou-se a estatística descritiva:
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valores mínimo e máximo, média (m), desvio-padrão (D.P) e coeficiente de variação (C.V).

Os valores médios de comprimento de ramo do maracujazeiro amarelo variaram entre 

0,85 m e 2,87 m, sendo o valor médio para o período de formação da cultura 1,92 m. Os

valores médios de diâmetro de caule oscilaram de 9,55 mm a 15,37 mm, sendo o valor médio 

no período de estudo de 12,11 mm. Em relação ao número de folhas o valor médio foi de 

aproximadamente 33 folhas completamente expandida e ativa, com valor máximo e mínimo 

aproximadamente de 55 e 10 folhas, respectivamente (Figura 1).

Os valores de desvio padrão foi cerca de 0,52 m para comprimento de ramo, 1,72 para 

o diâmetro de caule e 11,35 para o número de folha, o que indica que os valores observados 

variaram mais de forma não muito alta. O que pode ser visto nos valores do coeficiente de 

variação, em torno de 27%, 14% e 34% para comprimento de ramo, diâmetro de caule e o 

número de folha, respectivamente.

O número de folhas é uma característica que no maracujazeiro pode sofrer muitas 

variações devido a fatores não controlados, segundo (NOGUEIRA, et al. 2005). Devido a 

isso possui poucos trabalhos com relação ao número de folhas envolvendo o método de 

avaliação descritivo.

Com relação ao crescimento, Silva (2016) ao realizar estudo em plantas de 

maracujazeiro azedo enxertadas sobre o P. foetida observou- se valores de 46,87 cm e 170,63 

cm aos 30 e 60 dias, respectivamente, e concluíram que as plantas apresentaram boas 

características fenológicas e bom desempenho agronômico.

Considerações Finais

No município de Confresa a um considerável número de famílias com atividades 

referentes à agricultura familiar, dentre as culturas trabalhadas pode ser indicada o maracujá 

amarelo normalmente cultivado em diversas regiões em nosso país e que conforme o estudo 

teve um bom desempenho para período de formação da cultura.
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BIOESTIMULANTES E MICRONUTRIENTES (Zn e Mo) EM 
TRATAMENTOS DE SEMENTES DE FEIJÃO COMUM
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Resumo: O tratamento de sementes é um método que consiste na aplicação de produtos
químicos e/ou biológicos às sementes que tem por intenção o maior desempenho do 
potencial genético. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos do tratamento de 
sementes de feijão comum (Phaseolus vulgaris) com micronutrientes e Bioestimulantes
sobre as variáveis comprimento da raiz, comprimento da parte aérea, massa seca da raiz ,
massa seca da parte aérea e emergência .Por essa razão foi conduzido no laboratório de 
solos e na casa de vegetação do IFMT - campus Confresa, um trabalho com 4 tratamentos 
(testemunha, Stimulate®, Broadacre® e Biozyme®) e 4 repetições, com delineamento 
inteiramente casualizado. Obteve-se resultados significativos em massa seca da raiz e 
emergência. Para massa seca da raiz o Biozyme® foi melhor que o Stimulate®. Já para
emergência, Broadacre® e testemunha não apresentaram diferenças entre si, porém
tiveram efeitos superiores ao Biozyme®.
Palavras-Chave: Phaseolus vulgaris; hormônio vegetal; plântula; massa seca de raiz.

Introdução

Apesar que o feijão comum sendo um dos principais alimentos da mesa brasileira, o 

investimento em sua produção ainda é baixo. Foi feito um levantamento em que a produção 

brasileira de feijão-comum tem apenas um quarto do seu potencial, e a taxa de utilização de 

sementes certificadas é abaixo de 20% (CASTRO et al, 2014). O tratamento de sementes é 

umas das alternativas viáveis, que visa a melhoria e/ou manutenção da qualidade das plantas 

(CUNHA et al, 2015). Esse método consiste na aplicação de processos e substâncias que 

garantem ou melhorem o desempenho das sementes, tornando assim possível o desempenho 

máximo do potencial genético (PARISI et al., 2014). No processo utiliza-se os 

bioestimulantes, que são compostos orgânicos que quando utilizados em dosagens corretas 

atuam na promove, inibe ou modifica processos morfológicos e fisiológicos das plantas, que 

disponibilizam nutrientes fundamentais para o pleno desenvolvimento de mudas e plântulas 

(CERIBOLLA, 2015).

Os micronutrientes também são utilizados no tratamento de sementes e são fator 

limitante na produção. O Zn e Mn são micronutrientes e desempenham um papel fundamental 

para o desenvolvimento das culturas. O Zn age na síntese e conservação de auxinas, 
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hormônios vegetais envolvidos no crescimento, também auxilia na formação das sementes. 

E o manganês é essencial na produção de clorofila, dentre suas funções a principal está 

relacionada a ativação enzimática. (DECHEN et al., 2018).

Esse trabalho tem como objetivo analisar a ação de diferentes tipos de bioestimulantes 

e micronutrientes nos tratamentos de semente nas plântulas do feijão comum (Phaseolus 

vulgaris), avaliando assim o comprimento da raiz, comprimento da parte aérea, massa seca 

da raiz, massa seca da parte aérea e emergência.

Desenvolvimento

O trabalho foi conduzido no laboratório de solos e na casa de vegetação do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) campus Confresa, com 

localização a latitude 10º 38’ 38’’sul, longitude 51º 34’ 08’’ oeste com altitude de 240 m, no 

Nordeste do Estado de Mato Grosso. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente 

casualizados com quatro tratamentos e quatro repetições, sendo esses: Testemunha (T0), 

Stimulate® (T1), Broadacre® (T2) e Biozyme® (T3), descritos na Tabela 1. Foi avaliado 

comprimento da raiz (CR), comprimento da parte aérea (CA), massa seca da raiz (MSR), 

massa seca da parte aérea (MSA) e emergência (E).

Tabela 1 – tratamentos, composição e doses recomendadas pelo fabricante utilizadas em cada 
tratamento de feijão comum. Confresa, 2019.

TRATAMENTO
S

COMPOSIÇÃO DOSE

Testemunha (T0) - 0

Stimulate® (T1) Ácido 
4-

indol-
3-

ilbutíric
o 0.05 

g/L 
Ácido 

giberéli
co 0.05

g/L
Cinetina 0.09 g/L 4% Mo

20 mL.Kg-
1*
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Broadacre® (T2) 2,3% Mo;
3,5% Zn;
3,0% Cu;

20
mL.Kg

-1*

* De acordo com MAPA (2019)

A semeadura foi realizada na casa de sombra do campus em bandejas de forma manual 

com 25 sementes por parcela a profundidade de 3 cm. Utilizou-se como substrato a areia 

umedecida. A temperatura média durante o período experimental (07 a 16 de setembro de 

2019) foi de 26,6 ºC e a umidade de 17,8% (dados de acordo com a estação meteorológica 

do IFMT campus Confresa). As bandejas foram molhadas diariamente para manter a umidade 

constante.

Aos 8 dias após a emergência (DAE) foram colhidas 10 plântulas que foram lavadas, 

com água potável e cortadas com estilete para efetuar a medição, sendo, o corte, executado 
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Verifica-se na Tabela 2 que entre as variáveis analisadas houve efeito significativo 

para MSR e E, para as demais variáveis não houve diferenças significativas.

Biozyme® (T3) 1% N;
5,0% K2O
0,08% B
0,4% Fe
1,0% Mn
1,0% S
2,0% Zn

20 mL.Kg-1*
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Tabela 2 – Análise de variância das variáveis comprimento da raiz (CR), comprimento da 
parte aérea (CA) (cm), massa seca da raiz (MSR), massa seca da parte aérea (MAS) (gr.) e 
emergência (E) de plântula, submetidas ao tratamento de sementes no feijão comum. 
Confresa, 2019.
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ns= não significativo; **significativo a 1%; * significativo a 5% de probabilidade de erro 
pelo teste F.

Pôde-se observar na Tabela 3 que para a variável MSR o T3 (Biozyme®) foi 

superior ao T1 (Stimulate®). Isso provavelmente se deu devido uma fitotoxidade, 

provocada pela dosagem utiliza. Resultados semelhantes foram constatados por Junqueira 

et al (2017), em que na dosagem de 15 mL L-1 kg-1 de sementes do Biozyme® houve 

acréscimo na produção de massa seca de raiz na cultura do girassol. Em tal trabalho 

observou-se ainda que o Stimulate® não apresentou resultados significativos para a 

variável MSR. Santos et al (2017) também não obteve resultados significativos na cultura 

do feijão utilizando Stimulate® no desenvolvimento do sistema radicular.
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Tabela 3 – Massa seca das raízes (MSR) e número de plântulas emergidas (E) de 
plântulas submetidas ao tratamento de sementes do feijão comum. Confresa, 2019

TRATAMEN
TOS

MSR (gr.) E
(
%
)

Testemunha 0,1012 ab 9
1
,
0
a

Stimulate® 0,0928 b 8
2
,
0
a
b

Broadacre® 0,1162 ab 9
4
,
0
a

Biozyme® 0,1503 a 7
1
,
0
b

CV (%) 2
2
,
5
0

8
,
8
0

Fonte: Os autores

Nota: Médias seguidas de letras diferentes entre as colunas se diferem entre si pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade.

Os resultados demonstraram que as sementes utilizadas obtiveram boa porcentagem 

de emergência, visto que, de acordo com (Mapa, 2013) porcentagem de emergência igual ou 

superior a 70% demonstram boa qualidade das sementes. Para a variável E, também na Tabela

3, Testemunha e Broadacre Zm® foram iguais entre si e superiores ao Biozyme®. Isso pode 

ser explicado em função da dose elevada de Zn para o Broadacre. É provável que tal efeito 

seja devido a fitoxidade ocasionada por excesso de Zn em células vegetais. Em altas 
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dosagens, o Zn promove oxidação e peroxidação de lipídeos e outros compostos na planta 

(Malavolta, 2006).

Considerações Finais

Em geral obteve-se resultados significativos em massa seca da raiz e emergência. Para 

massa seca da raiz o Biozyme® foi melhor que o Stimulate®. Já para emergência, 

Broadacre® e testemunha não apresentaram diferenças entre si, porém tiveram efeitos 

superiores ao Biozyme®.
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BIOESTIMULANTES E MICRONUTRIENTES NO TRATAMENTO DE 
SEMENTES DE ALGODÃO

Raylan Henrique Ribeiro de Paula; Samandha Godoi Santiago; Robson Virgulino 
Xavier; Danilo Nogueira dos Anjos; Hellenn Thallyta Alves e Mendes.

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: O algodoeiro é uma das culturas mais importantes no Brasil, pelo seu valor 
econômico dentro da produção de fibras. Este trabalho foi desenvolvido co objetivo de 
avaliar os efeitos dos bioestimulantes e micronutrientes no tratamento de sementes, 
expressos em comprimento de raiz e parte aérea das plântulas trabalho foi conduzido no 
laboratório de solos e em casa de vegetação (FMT) campus Confresa-MT, utilizando 
sementes de algodão da variedade comercial I 6501B2RF. O delineamento experimental 
utilizado foi o inteiramente casualizado, contendo cinco tratamentos: Testemunha, 
biorregulador Stimulate®, Biozym fertilizante mineral Broadracre Zm® e a junção do 
Stimulate® + Broadracre Zm® nas dosagens recomendadas da empresa fabricante, com 
quatro repetições tratamento de sementes com o produto aplicado individualmente 
promoveu um decréscimo no comprimento das raízes nas dosagens utilizadas, 
provavelmente função de fitotoxidez. No entanto, quando aplicados de forma associada na 
metade das dosagens recomendadas não apresentou fitotoxidade.
Palavras-Chave: Gossypium hirsutum; hormônios vegetais; nutrientes; crescimento 
radicular.

Introdução

O algodão desempenha grande importância na agricultura brasileira. Estudos 

mostram que entre os anos-safra de 2006/07 a 2016/17 o Brasil responsável em média 

por 6% da produção mundial de algodão em pluma, colocando-o na quinta posição após 

China, Índia, Estados Unido Paquistão, respectivamente. (CONAB 2017).

No cultivo do algodoeiro utiliza-se alta tecnologia e a produtividade alcançada 

está entre as melhores no mundo (CONAB 2019). O algodão é uma planta de 

aproveitamento mais completo e que oferece variada gama de produtos de utilização 

universal (ABREU 2017). Nesta cultura, a adubação é uma das práticas mais importantes.

Dentre as formas de fornecer nutrientes à planta, tem-se o uso do tratamento sementes à

base de micronutrientes como Zn e Mn, no princípio de que a reserva da semente desses

nutrientes é importante fonte para a prevenção aparecimento de sintomas iniciais de 

deficiência na planta (ABREU 2017).

Também é usado bioestimulantes na cultura do algodão promovendo melhor 
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rendimento do algodoeiro, melhoria na qualidade da pluma, além influenciar na 

germinação das sementes e o desenvolvimento inicial das plântulas dessa cultura pois 

tem efeito no potencial das sementes de diversas espécies, podendo favorecer a 

germinação, uniformizando e aumentando a velocidade de emergência, além de melhorar 

o vigor das plântu (VENDRUSCOLO 2015).

Castro (2016) aponta que os bioestimulantes vegetais são substâncias sintetizadas

que, aplicadas corretamente possuem ações similares à dos grupos fitormônios conhecidos 

os quais estimulam, inibem ou modificam processos fisiológicos e morfológicos do 

vegetal. Podendo trazer benefícios com melhoria da performance das plântulas, o

emprego de novos produtos para a adição de aditivos às sementes aumenta a cada ano

(CARVALHO 2015).

A principal característica do tratamento de sementes é a aplicação de pequenas 

doses de produtos com ressalta precisão, contribui par redução de custos e produtos 

químicos lançados ao meio ambiente (CARVALHO 2015). Diante do exposto, o trabalho 

tem como objetivo avaliar o efeito do tratamento de sementes utilizando bioestimulantes 

e micronutrientes.

Desenvolvimento

O trabalho foi conduzido no laboratório de solos e na casa de vegetação do Instituto 

Federal de Ciência, Educação e Tecnologia (IFMT) Campus Confresa-MT, nas 

coordenadas latitude 10º 38’ 38’’sul, longitude 51º 34’ 08’’ oeste com altitude de 240 m.

A temperatura média diária na condução do experimento entre os dias 18/08 a 26/08 

de 2019 foi de 26,5 ºC, e umidade relativa do ar de 18,4 %, da obtidos pela estação 

meteorológica do IFTM campus Confresa. Para os tratamentos utilizou sementes de 

algodão da variedade comercial I 6501B2RF.

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, contendo 5 tratamentos, 

sendo eles: biorregulador Stimulate® 15 mL.Kg-1, Biozyme® 5 mL.K Broadracre zm® 

15 mL.Kg-1 e com objetivo de testar a mistura dos dois produtos e evitar a ocorrência de 

superdosagem foi utilizado o Stimulate Broadracre zm® na metade das dosagens 

recomendadas pelo fabricante de cada produto comercial (7,5 e 2,5 mL.Kg) 

respectivamente e a sementes tratamento (testemunha), com 4 repetições. Para escolha das 

doses utilizou-se o site Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (2019) no q
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existem os registros dos produtos comerciais.

O substrato utilizado foi areia colocado em bandejas 40 x 40 cm, umedecidos até a 

saturação com água previamente à semeadura. Em cada parcela semeado 25 sementes 

realizada manualmente, na profundidade de 3 cm de profundidade. As avaliações foram 

realizadas segundo as recomendações das Regras para Análise de Sementes (2017), 

descritas a seguir.

Massa seca das partes aéreas e das raízes (MSR) e (MSPA): as partes aéreas e

sistema radicular das plântulas, após ser lavado corretamente com á corrente foram 

colocadas em sacos de papel e levadas para estufa. A estufa foi regulada a temperatura 

de 65°C e circulação forçada de ar. Os materiais permaneceram na estufa até atingir massa 

constante, após a secagem foram calculadas a massa seca de parte aérea e raiz, e o 

resultado expresso gramas. Estas análises foram realizadas aos 10 dias após a emergência

(DAE).

Altura da parte aérea e comprimento de raízes (CA) e (CR): foram utilizadas 

10 plântulas do teste de emergência realizado no ensaio experimental sendo medidas com 

o auxílio de uma régua e os valores encontrados expressos em cm. planta-1. Estas análises 

foram realizadas aos 10 dias após emergência (DAE).

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo

teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software SISVA. O quadro de 

análise de variância na tabela 1, pode-se identificar que não houve significância nas 

variáveis (MSR) e (MSPA), já as variáveis (C.A) e (C houve significância estatística para 

os diferentes tratamentos de sementes.

Tabela 1. Resumo da análise de variância para as variáveis massa seca de raiz (MSR), 
massa seca de parte aérea (MSPA), comprimento de raiz (CR comprimento da parte aérea 
(CA), em resposta aos tratamentos com bioestimulantes e micronutrientres, obtidos em 
Confresa-MT no ano de 2019.
F.V MSR MSR C

R
C
A

TRA
T.

0,000
044ns

0,0000
11ns

4,52** 1,15**

C.V 
(%)

28,06 17,50 14,15 9,25

Médi
a
geral
:

0,017 0,046 4,27 4,25
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nsNão significativo. *_ significativo a 5% de probabilidade. **_ significativo a 1% de 
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Na Tabela 2, nota-se que para a variável C.R o tratamento Stimulate® +

Broadracre zm® foi igual a testemunha e superior aos demais tratamento apresentaram 

médias superiores em relação aos demais, tendo 90% de incremento em relação ao 

tratamento com Biozyme, porém não foi superior testemunha.

O uso dos tratamentos nas doses recomendadas pelo fabricante de forma isolada 

na variedade IMA 6501B2RF causou fitotoxidade nas plântulas redução pode ser 

justificada pois a fitotoxidez, promove um desbalanço hormonal em altas doses utilizadas 

de biorregulador via tratamento sementes (MORTELE et al., 2008).

Os tratamentos com Stimulate® + Broadracre zm®, mostram que a junção da 
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fitotoxidade, possivelmente pela utilização da metade das doses recomendadas, podendo 
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radicular e da parte aérea, Ceribolla (2015) também avaliou os efeitos colaterais de 
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algodão (Gossypium hirsutum) 10 dias após o plantio, tratamentos testados, em Confresa-
MT ano de 2019.

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade.

Considerações Finais

Conclui-se que o tratamento de sementes com o produto aplicado de forma 

individual promoveu um decréscimo no comprimento das raízes e de pa aérea das plântulas 

nas dosagens utilizadas.

A associação do bioestimulante com micronutrientes na metade das dosagens não 

apresentou fitotoxidade, porém não promoveu incremento de vi nas sementes.

Recomenda-se estudos com doses dos produtos para aumentar a compreensão sobre 

o efeito do tratamento de sementes nesta cultivar.

Referências

AGROLINK. Agrolinkfito bulas de defensivos agrícolas. 2019. 

BRASIL - Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Defesa
Agropecuária. Regras Para Análise de Sementes. Brasília: MAPA/ACS, 2017. 399 p..

CASTRO, L. Aplicações de reguladores vegetais na agricultura. Aplicações de 
reguladores, [S. l.], p. 32, 11 Maio 2016.

ERIBOLLA, E.C. Bioestimulante na cultura da soja (Glycine max L.). 2015. 23f.
Monografia (Graduação em Agronomia). Universidade Regional do Noroe do Estado do 
Rio Grande do Sul. Mai. 2015. Disponível em:
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3352/eduardo
%20ceribolla%20-%20tcc.pdf?sequence=1Acessoem:25se 2019.

CÉSAR C., Rodrigo. Bioestimulante e umidade do substrato no desempenho fisiológico
de sementes de algodão. Bioestimulande, [s. l.], 6 jul. 2015. Disponível em: 
<https://pap.emnuvens.com.br/pap/article/download/pap.2014.015/50. >
Acesso em: 26 set. 2019.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. Ministério da Agricultura – Pecuária 
e Abastecimento MAPA. Brasília, 2019.

CONAB. Utilização de fitormônios no algodoeiro. Fitormônios, [S. l.], p. 1-40, 8 abr.
2019. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/brag/v67n4/11.pdf Acesso em: 23 set.



311III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

 

 

algodão (Gossypium hirsutum) 10 dias após o plantio, tratamentos testados, em Confresa-
MT ano de 2019.

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade.

Considerações Finais

Conclui-se que o tratamento de sementes com o produto aplicado de forma 

individual promoveu um decréscimo no comprimento das raízes e de pa aérea das plântulas 

nas dosagens utilizadas.

A associação do bioestimulante com micronutrientes na metade das dosagens não 

apresentou fitotoxidade, porém não promoveu incremento de vi nas sementes.

Recomenda-se estudos com doses dos produtos para aumentar a compreensão sobre 

o efeito do tratamento de sementes nesta cultivar.

Referências

AGROLINK. Agrolinkfito bulas de defensivos agrícolas. 2019. 

BRASIL - Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Defesa
Agropecuária. Regras Para Análise de Sementes. Brasília: MAPA/ACS, 2017. 399 p..

CASTRO, L. Aplicações de reguladores vegetais na agricultura. Aplicações de 
reguladores, [S. l.], p. 32, 11 Maio 2016.

ERIBOLLA, E.C. Bioestimulante na cultura da soja (Glycine max L.). 2015. 23f.
Monografia (Graduação em Agronomia). Universidade Regional do Noroe do Estado do 
Rio Grande do Sul. Mai. 2015. Disponível em:
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3352/eduardo
%20ceribolla%20-%20tcc.pdf?sequence=1Acessoem:25se 2019.

CÉSAR C., Rodrigo. Bioestimulante e umidade do substrato no desempenho fisiológico
de sementes de algodão. Bioestimulande, [s. l.], 6 jul. 2015. Disponível em: 
<https://pap.emnuvens.com.br/pap/article/download/pap.2014.015/50. >
Acesso em: 26 set. 2019.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. Ministério da Agricultura – Pecuária 
e Abastecimento MAPA. Brasília, 2019.

CONAB. Utilização de fitormônios no algodoeiro. Fitormônios, [S. l.], p. 1-40, 8 abr.
2019. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/brag/v67n4/11.pdf Acesso em: 23 set.

 

 

2019.

FERREIRA, L. A. et al. Bioestimulante e fertilizante associados ao tratamento de
sementes de milho. Revista Brasileira de Sementes, v. 29, n. 2, 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-
31222007000200011&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 22 set. 2019.

MOTERLE, L. M.; SANTOS, R. F.; BRACCINI, A. L.; SCAPIM, C. A.;
BARBOSA, M. C. Efeito da aplicação de biorregulador no desempenho agronômico
e produtividade da soja. Acta Scientiarum Agronomy. Maringá, v. 30, n. 5, p. 
701-709, 2008.

SOUZA A J. Recobrimento de sementes de algodão com zinco: efeitos imediatos e após o
armazenamento. Zinco, [S. l.], p. 24, 1 mar. 2017. Disponível e
<https://www.researchgate.net/publication/323686313_Recobrimento_de_sementes_de_algod
ao_com_zinco_efeitos_imediatos_e_apos_o_armazenamen Acesso em: 22 set. 2019.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. In: TAIZ, L.; ZEIGER, E. 
Fisiologia Vegetal. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 888. 

VENDRUSCOLO, E. P. et al. Biorregulador na germinação e desenvolvimento inicial de
algodoeiro. Revista de Ciências Agroambientais, Alta Floresta, v. 1 n. 2, p.35-40, 28 
jul. 2015. Disponível em: 
<https://periodicos.unemat.br/index.php/rcaa/article/download/1180/1254>. Acesso em: 
03 out. 2019.



312 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

 

 

CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS DO LAGO MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI – MT 
SOB A ÓTICA DE CONTAMINANTES DERIVADOS DE AGROTÓXICOS

Davi Oliveira da Mota; Fábio Junior Paes de Morais; Felipe Cristiano Follmann; 
Marco Antonio Boff Lazaron; Wesley Melli Moreira

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: Este trabalho é parte de uma sequência didática da disciplina de geografia com 
estudantes do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual Carlos Irigaray Filho –
CIF/SEDUC-MT, que tem por tema Contaminação das águas do Lago Municipal de Alto 
Taquari – MT, sob a ótica de contaminantes derivados de agrotóxicos. Escolher esta
temática para pesquisa e estudo, tem por objetivo principal comparar ecossistemas
lacustres no que diz respeito ao nosso lago e os agrotóxicos, vale considerar que o lago é 
dentro do perímetro urbano e é usado das mais diversas formas pelos munícipes. A
pesquisa foi bibliográfica. Foram usados como fontes teóricas, Requena (1990),
Gargantini et al., (1957), Lanchote et al., (2000), Gloeden et al., (1991), Prata et al., 
(2000), Gil (2002) e outras fontes como sites. Este estudo é de suma importância para 
nosso município, pois através dele podemos deduzir e inferir que no lago municipal de 
Alto Taquari com as mesmas condições de outros lagos já pesquisados, podem ter os 
mesmos contaminantes.

Palavras-Chave: Contaminação das águas; Agrotóxicos; Lago Taquari

Introdução

Este trabalho tem como finalidade mostrar ao leitor as consequências ambientais que 

os agrotóxicos causam em ambientes lacustres e por conseguinte comparar com o caso do 

lago municipal de Alto Taquari. Durante o desenvolvimento iremos falar sobre a água no 

mundo, no Brasil e em Mato Grosso, juntamente de gráficos e índices sobre a água.Nossa 

pesquisa foi bibliográfica, para entender sob a ótica de pessoas formadas na área da 

agricultura e que sabem como são utilizados os agrotóxicos e seus efeitos no meio ambiente.

O Brasil possui privilegiada dimensão e localização, quanto à disponibilidade de 

recursos hídricos. É o país com maior quantidade de recursos hídricos endógenos, gerados 

tanto na superfície quanto subterrâneos. Alguns exemplos são a vasta quantidade de lagos e 

rios no território brasileiro e o grande número de lençóis freáticos e principalmente os 

aquíferos, como o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o maior aquífero do mundo.

Com tanta água disponível, também se faz comum a contaminação dessas águas, que 

quando estudados com especificidade observamos que a contaminação de águas subterrâneas 

que foi proposta pelo manual da Organização Pan-Americana de Saúde (Foster & Hirata, 

1991; Foster et al., 1987), apresenta um mapa da vulnerabilidade dos aquíferos brasileiros e 
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os riscos de contaminação de nossas águas subterrâneas.

Mato Grosso é um dos lugares com maior volume de água em todo o Brasil, ficando atrás 

somente do Amazonas e do Pará. Abriga em seu território três das doze bacias hidrográficas 

existentes no Brasil. No decorrer do trabalho, iremos apresentar fatos sobre recursos hídricos 

em vários espaços, discorrer sobre a questão da contaminação das águas do lago municipal 

de Alto Taquari.

Desenvolvimento

Alto Taquari se localiza no extremo sul do estado de Mato Grosso e possui uma 

posição geográfica que favorece os seus recursos hídricos. O Rio Taquari é um dos 

formadores da extensa planície pantaneira, e em sua trajetória, até desaguar suas águas no 

Rio Paraguai, vai agregando inúmeros tributários, dentre os quais o Rio Coxim.

Quanto a Contaminação das águas do lago municipal de Alto Taquari - MT sob a ótica 

de contaminantes derivados de agrotóxicos, podemos assim dizer que Alto Taquari é uma 

cidade que tem sua economia baseada em agricultura, devido às áreas férteis de seu território. 

Já que é praticada a agricultura em grande escala, é necessário o uso de agrotóxicos, que 

intensificam a produção e protegem a plantação contra pragas.

O Lago Municipal de Alto Taquari se localiza em uma região próxima a fazendas e 

lavouras que utilizam agrotóxicos. Caso algum destes venha a contaminar o lago, pode 

provocar um desastre ambiental que afetaria toda a cidade de Alto Taquari. Além disso, caso 

haja uma contaminação do Lago Municipal, os responsáveis pela utilização dos agrotóxicos 

seriam punidos de acordo com a legislação sobre agrotóxicos, a lei nº7.802/1989. Sendo 

assim, os donos das lavouras que se localizam próximas ao lago devem estar alertas sobre 

como são administrados seus agrotóxicos e tentar proteger ao máximo o meio ambiente.

O Lago do Complexo Parque Taquari tem uma área de mais de 33 hectares e mais de 

8 metros de profundidade, ou seja, permite que embarcações de pequeno porte como lanchas 

e jet-skis. Tem duas praias artificiais e uma área de banho delimitada, para impedir que 

embarcações transitem próximas aos banhistas. O lago também é utilizado para atividades, 

como um clube de remo.

No que diz respeito aos agrotóxicos contaminantes em regiões de lavoura como é a 

região que o Lago Taquari está, muitos mudam a nomenclatura chamando também de 

defensivos agrícolas, são produtos químicos utilizados nas lavouras para protegerem as 

plantas de pragas e intensificam o cultivo. Estes trazem benefícios ao cultivador, porém, 
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podem representar significativos riscos ambientais e à saúde humana.

Um dos problemas mais comuns causados por agrotóxicos é a contaminação do solo, 

lençóis freáticos e rios. Quando é utilizado, a chuva ou o próprio sistema de irrigação da 

plantação facilita a chegada dos pesticidas aos corpos de água.

Em Rodrigues (1998), podemos observar que não é nova essa discussão e busca por 

disseminar informações dos mais diversos tipos de contaminações da água por agrotóxicos, 

Requena, (1990), abordou o assunto considerando que deveria ter mais estudos relativos ao

risco de agrotóxicos lixiviarem de solos agrícolas, assim como antecedeu a Gargantini et al., 

(1957).

Uma pesquisa feita pela PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of 

United States of America) concluiu que o uso de pesticidas contribui para o empobrecimento 

do solo. Esses estudos mostram que a eficiência da fixação de nitrogênio realizada por micro-

organismos é diminuída com o uso dos pesticidas.

No Brasil a legislação sobre os agrotóxicos através da Lei nº7.802/1989 tem como 

principal assunto a normatização de agrotóxicos e afins, tanto em composição permitida, 

comercialização, armazenamento e outros assuntos. O que está sendo muito questionado pela 

população desde o início da atual gestão federal.

Ainda há Lei das Águas (Lei nº 9.433/1997), que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (Singreh). Ela foi criada como necessidade de proteger as águas dentro da estrutura 

global ambiental para garantir o desenvolvimento sustentável e a manutenção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.

Quanto ao município de Alto Taquari, há uma lei que institui o código de Meio 

Ambiente de Alto Taquari – MT (Lei nº287/2001). Essa lei teve como objetivos a 

normatização no território municipal da utilização dos recursos ambientais de interesse local. 

Essa lei também comenta sobre os direitos e deveres do cidadão relacionadas ao meio 

ambiente. Alguns dos direitos são: ter um ambiente de boa qualidade de vida e saúde e opinar, 

no caso de obras e atividades perigosas à saúde e ao meio ambiente. Alguns dos deveres são: 

conservar e manter todos os espaços abertos públicos e informar ao Poder Público Municipal 

a respeito de atividades poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente.

Especula-se que o Lago Municipal de Alto Taquari possa ser contaminado, mesmo 

tendo uma área determinada que impede que defensores agrícolas sejam utilizados. Para 

dados comparativos os maiores riscos estariam associados ao uso intensivo de herbicidas, 

principalmente nas áreas de cultivo de cana de açúcar (Hirata et al., 1 995; São Paulo, 1997), 
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esses dados se aplicam a nossa realidade tendo em vista que a maioria da agricultura de nossa 

cidade hoje são plantações de cana de açúcar.

Apesar de não ser contaminado por agrotóxicos, o lago municipal é contaminado por 

outros fatores, como fezes de animais. Também são despejados dejetos humanos 

provenientes de fossas. Neste caso, são despejados próximos à nascente do lago, 

contaminando o próprio lago e também o lençol freático.

Considerações Finais

Ao final deste trabalho, concluímos que a água é um recurso vital para todos, e assim 

devemos utilizá-la de modo racional e com mais economia. Tanto no mundo, como no Brasil 

há lugares onde existe a escassez de água e isso causa diversos problemas, como conflitos 

por fontes de água.

O Lago Municipal de Alto Taquari é uma das principais fontes de lazer do município. 

Caso ele seja contaminado por agrotóxicos, apesar de o risco ser baixo, poderá interferir na 

vida de muitos moradores. Desse modo, os proprietários de lavouras devem ficar atentos para 

que quando utilizem agrotóxicos, eles não contaminem o lago, pois receberão uma multa por 

isso e causariam um desastre ecológico.

Problemas com recursos hídricos sempre ocorrerão no mundo e em todos os locais, 

então devemos utilizá-los da forma mais racional possível, dando acesso deles a todos e 

zelando deles para que nada de ruim aconteça tanto aos recursos hídricos, tanto para a 

população.
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo a construção inicial do banco de sementes do 
IFMT - Campus de Confresa. Neste trabalho, utilizamos o procedimento simples de 
coleta de sementes, que foi feita de forma direta em plantas em fase de produção e através 
do repasse de sementes pelos agricultores. As primeiras sementes foram coletadas em 
sítios, fragmentos ainda preservados do cerrado e em assentamentos de Confresa, com a 
participação e apoio de agricultores familiares. Logo após a coleta, as sementes foram
identificadas e classificadas segundo sua origem, nome popular e científico e armazenadas
em embalagens plásticas individuais de 300 gramas de capacidade cada. Até o presente
momento podemos considerar que muitas espécies tradicionais, como a Fava o Feijão de
corda e o Feijão guandu, já não são mais cultivadas com frequência e vem perdendo
importância significativa. Frente a essas condições, a criação do banco pode oportunizar
o resgate de sementes de valor alimentar, cultural e econômico de muitas espécies que
atualmente não fazem parte do plano de cultivo anual de uma grande maioria de
agricultores de base familiar. Diversas espécies já foram coletatadas até o presente 
momento, totalizando 33 e novas coletas serão realizadas de forma continua para 
ampliação do banco de sementes que servirá de apoio a capacitação de estudantes, 
agricultores e a comunidade em geral, além de poder futuramente ser fonte de pesquisa 
e estudos da composição florística, da diversidade de espécies de nossa região, da botânica
de suas sementes e de sua capacidade de multiplicação.

Palavras-Chave: Banco de sementes, agricultura familiar, preservação de espécies.

Introdução

Grandes melhorias foram realizadas nos materiais genéticos das variedades de 

sementes mais cultivadas, como o milho e a soja, importantes na exportação e economia 

externa. Todavia, essas atividades não atendem a demanda de pequenos agricultores, que na 

maioria das vezes não tem condições financeiras para adquirir essas variedades melhoradas 

e sequer atender as suas necessidades para o seu cultivo como adubação, mecanização e o 

uso de defensivos agrícolas.

Diante das dificuldades de muitos agricultores em manter sementes viáveis e de 

importância alimentar, muitas comunidades e municípios vem criando o chamado BSC 

(Banco de sementes comunitário), onde sementes crioulas (sem alteração genética artificial) 

são catalogadas e armazenadas corretamente de maneira que esses produtores possam 

adquiri-las e cultivá-las ao longo dos anos agrícolas.



317III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

 

 

CRIAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES DO IFMT CAMPUS DE CONFRESA -
PRIMEIRAS INICIATIVAS

Erico Nascimento Cavalcante Luz; Gustavo Reis Lima; Luiz Henrique de Jesus 
Francisco; Yasmim de Souza Guedes; Ney de Freitas Marinho

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: Este trabalho teve como objetivo a construção inicial do banco de sementes do 
IFMT - Campus de Confresa. Neste trabalho, utilizamos o procedimento simples de 
coleta de sementes, que foi feita de forma direta em plantas em fase de produção e através 
do repasse de sementes pelos agricultores. As primeiras sementes foram coletadas em 
sítios, fragmentos ainda preservados do cerrado e em assentamentos de Confresa, com a 
participação e apoio de agricultores familiares. Logo após a coleta, as sementes foram
identificadas e classificadas segundo sua origem, nome popular e científico e armazenadas
em embalagens plásticas individuais de 300 gramas de capacidade cada. Até o presente
momento podemos considerar que muitas espécies tradicionais, como a Fava o Feijão de
corda e o Feijão guandu, já não são mais cultivadas com frequência e vem perdendo
importância significativa. Frente a essas condições, a criação do banco pode oportunizar
o resgate de sementes de valor alimentar, cultural e econômico de muitas espécies que
atualmente não fazem parte do plano de cultivo anual de uma grande maioria de
agricultores de base familiar. Diversas espécies já foram coletatadas até o presente 
momento, totalizando 33 e novas coletas serão realizadas de forma continua para 
ampliação do banco de sementes que servirá de apoio a capacitação de estudantes, 
agricultores e a comunidade em geral, além de poder futuramente ser fonte de pesquisa 
e estudos da composição florística, da diversidade de espécies de nossa região, da botânica
de suas sementes e de sua capacidade de multiplicação.

Palavras-Chave: Banco de sementes, agricultura familiar, preservação de espécies.

Introdução

Grandes melhorias foram realizadas nos materiais genéticos das variedades de 

sementes mais cultivadas, como o milho e a soja, importantes na exportação e economia 

externa. Todavia, essas atividades não atendem a demanda de pequenos agricultores, que na 

maioria das vezes não tem condições financeiras para adquirir essas variedades melhoradas 

e sequer atender as suas necessidades para o seu cultivo como adubação, mecanização e o 

uso de defensivos agrícolas.

Diante das dificuldades de muitos agricultores em manter sementes viáveis e de 

importância alimentar, muitas comunidades e municípios vem criando o chamado BSC 

(Banco de sementes comunitário), onde sementes crioulas (sem alteração genética artificial) 

são catalogadas e armazenadas corretamente de maneira que esses produtores possam 

adquiri-las e cultivá-las ao longo dos anos agrícolas.

 

 

Para Almeida & Freire (2003 apud VELOSO 2018 p.2), a razão de se usar sementes 

crioulas está no fato de que elas apresentam maior resistência aos efeitos adversos do

ambiente e mesmo não apresentando alta produtividade quanto as sementes melhoradas, são 

capazes de suprir a necessidade de comunidades que podem cultivá-las com custos mais 

baixos de produção.

A medida que tem se tornado mais difícil encontrar sementes de espécies crioulas, 

fica evidenciado a necessidade de se armazenar essas espécies através do banco de sementes 

evitando a extinção ou sua perda, tornando possível a preservação de traços genéticos e 

culturais que essas sementes guardam ao longo da história.

Santos et al. (2017 apud VELOSO 2018 p.3), afirmam que os bancos de semente 

promovem uma garantia de continuidade das espécies, um estoque de sementes crioulas, 

assim como o compartilhamento de resultados e conhecimentos.

Esse trabalho teve como objetivo a construção inicial do banco de sementes do IFMT 

- Campus de Confresa, a partir de coletas em áreas do cerrado e junto aos agricultores 

familiares nas áreas de assentamentos de Confresa e região.

Desenvolvimento

A construção do banco de sementes do IFMT Campus de Confresa teve início 

mediante projeto de ensino desenvolvido inicialmente na disciplina de Produção e Tecnologia 

de Sementes pela turma de formandos do curso de Agronomia que ingressaram no ano de 

2015. Por ocasião do desenvolvimento do projeto, foram feitas coletas de sementes e 

catalogação para início da criação do banco de sementes.

Os procedimentos de coleta seguiram a proposta de Oliveira (2016), que apresenta 

diferentes métodos, desde os mais simples como coleta de sementes ou frutos no chão aos 

mais avançados, com o uso de máquinas. Neste projeto, a coleta de sementes foi realizada 

diretamente em plantas em fase de produção e o recebimento de doações diretamente de 

agricultores familiares da região, o que viabilizou a construção do banco. A coleta das 

sementes se deu da seguinte forma: procurou-se em sítios, em locais de natureza ainda 

preservada do cerrado e em assentamentos do município com a participação e apoio dos 

agricultores familiares. Logo após a coleta, as sementes foram identificadas e classificadas 

segundo sua origem, nome popular e científico e armazenadas em embalagens plásticas 

individuais de 300 gramas de capacidade cada. A diversidade de espécies, caracterizadas 

através de suas respectivas sementes, encontram-se relacionadas na tabela 1.
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Tabela 1 - Diversidade das sementes coletadas e identificadas em áreas do cerrado e de 
assentamentos de Confresa
Nome popular Nome cientifico Nome popular Nome cientifico

Abóbora Curcubita spp Mamão do mato Vasconcellea quercifolia

Amendoim roxo Arachis hypogaea Maracujá do mato Passiflora cincinnata

Bucha do mato Luffa Cylindrica Milho crioulo Zea mays

Cajazeira Spondias mombin Milho Branco Zea mays

Café Bourbon Coffea Canephora Milho vermelho Zea mays

Fava Vicia faba Mìlheto Pennisetum americanum 
L.

Sucupira Pterodon pubescens 
Benth

Merindiba Lafoensia glyptocarpa, 
Koehne

Falso pau brasil Adenanthera pavonina 
L.

Murici Byrsonima crassifólia

Feijão guandu branco Cajanus cajan Mucuna preta Stizolobium aterrimum 
L.

Feijão guandu preto Cajanus cajan Nim/Neem Azadirachta indica

Feijão de porco Canavalia ensiformis

Feijão de corda Vigna unguiculata Periquiteira-
Candiuva

Trema micrantha (L.) 
Blume.

Fruta-do-conde Annona squamosa Feijão roxinho Phaseolus vulgaris L.

Graviola Annona muricata Urucum Bixa orellana

Gergelim Sesamum indicum Crotálaria Crotálaria spectabilis

Imburana Commiphora 
leptophloeos

Melão d`água Cucumis melo L

Jatobá Hymenaea courbaril Mamona Ricinus comminus

Fonte: Arquivo pessoal (2019)

A construção do banco de sementes e de crucial importância para preservação de 

espécies e pode se tornar um componente importante de fixação do homem no campo, 

especialmente os que sobrevivem da agricultura de base familiar. Sustentado nesse propósito, 

o projeto do banco das sementes deverá atender as seguintes demandas: produzir e fornecer 

sementes crioulas para as comunidades e guardar sementes para garantir a sua multiplicação.

Coletas serão realizadas de forma continua para ampliação do banco de sementes que 
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servirá de apoio a capacitação de estudantes, agricultores e a comunidade em geral, além de 

poder futuramente ser fonte de pesquisa e estudos da composição florística, da diversidade 

de espécies de nossa região, das particularidades de suas sementes e de sua capacidade de 

multiplicação.

Considerações Finais

Podemos considerar que, espécies tradicionais como a Fava o Feijão de corda e o 

Feijão guandu, já não são mais cultivadas com frequência em áreas da agricultura familiar e 

vem perdendo importância significativa. Frente a essa condição, o banco de sementes pode 

oportunizar o resgate de sementes de valor alimentar, cultural e econômico de muitas espécies 

que atualmente não fazem parte do plano de cultivo anual de uma grande maioria de 

agricultores de base familiar.

Diversas espécies já foram coletadas até o presente momento, totalizando 33 e novas 

coletas serão realizadas na região durante a época de produção das mesmas, com o propósito 

de abastecer o banco de sementes que servirá de apoio a capacitação de estudantes, 

agricultores e a comunidade em geral, além de poder futuramente ser fonte de pesquisa e 

estudos da composição florística, da diversidade de espécies de nossa região, da botânica de 

suas sementes e de sua capacidade de multiplicação.
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Resumo: A soja é uma cultura em plena expansão no Território Araguaia-Xingu. Sabe-se
que o fornecimento de nitrogênio para essa cultura, a Fixação Biológica de Nitrogênio é
primordial. Além disso, tem-se adotado na região a prática de coinoculação, utilizando a
as estirpes inoculantes dos gêneros Bradyrhizobium e Azospirillum. O presente trabalho 
avaliou o desenvolvimento da cultura da soja coinoculada com estirpes de 
Bradyrhizobium japonicum e Azospirillum brasiliense, no município de Confresa – MT. 
Foi conduzindo um ensaio a campo, testando os seguintes tratamentos: T1 – Não
inoculado (NI); T2 – uma dose de B. japonicum 50 ml/ha; T3 – uma dose de B. Japonicum
50 ml/ha + uma dose de A. brasiliense 100 ml/ha; T4 – uma dose de B. japonicum 50
ml/ha + duas doses de A. brasiliense 200 ml/ha; T5 – uma dose de B. Japonicum 50 ml/ha
+ três doses de A. brasiliense 300 ml/ha. Determinou-se que não houve diferencia
significativa estatisticamente entre os tratamentos nas avaliações de massa verde e seca
da parte aérea, massa seca das raízes e número de nódulos por plantas.

Palavras-Chave: fixação biológica de nitrogênio; produtividade da soja; inoculação

Introdução

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é considerada a principal oleaginosa cultivada no 

mundo. Esta cultura devido ao alto teor de óleo e proteína contida em seu grão é bastante 

utilizada na alimentação humana e de animais. Por isso, uma das principais commodities 

comercializadas no Mundo.

O Mato Grosso é o maior estado produtor de soja do Brasil. Sabe-se que dentre vários 

fatores, o sucesso da cultura da soja está intimamente relacionado ao seu potencial de 

produção com uso de bactérias fixadoras de nitrogênio, reduzindo a utilização de fertilizantes 

químicos nitrogenados. Existem diversos gêneros de fixadores de nitrogênio, que contribuem 

com o processo de conversão de N2 atmosférico em forma utilizável pelas plantas. Dentre 

estes micro-organismos, encontram-se bactérias do gênero Azospirillum, que promovem o 

crescimento vegetal. As bactérias promotoras de crescimento vegetal, especificamente a 

espécie A. brasilense apresenta grande potencial agronômico a serem estudados, por exercer 

efeitos fisiológicos benéficos durante o crescimento das plantas que pode resultar em aumento 

de produtividade.

Enfatiza-se, que a espécie A. brasilense é uma bactéria que pode ajudar a diminuir a 

utilização de insumos químicos, auxiliando na fixação biológica de nitrogênio e na supressão 
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de nematoides. Esses benefícios biológicos, que além de reduzir custo de produção que é 

muito importante para o produtor, vêm de encontro a uma exigência do mercado consumidor 

de grãos, consumir produtos que tenham menor utilização de produtos químicos em sua 

produção. Contribui com a redução do potencial de impacto ambiental, por substituir o 

fornecimento de N na forma de fertilizantes químicos, que podem poluir o ar, a água e o solo.

Avaliou-se o desenvolvimento da soja, a partir da coinoculação com A. brasilense 

associado à inoculação com B. japonicum com diferentes doses de inoculante.

Desenvolvimento

O experimento foi conduzido no campo experimental do Instituto Federal de 

Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso Campus Confresa, nas coordenadas 

geográficas 10°39'33.2"S 51°33'19.3"W. Foi empregado delineamento experimental

inteiramente casualizado, aplicando um esquema fatorial 4 x 5; sendo quatro blocos com 

cinco parcelas de 3 m x 10 m. Em cada parcela foram semeada a semente de soja com um 

tratamento específico.

Os tratamentos foram constituídos pelas estirpes bacterianas fixadoras de nitrogênio 

selecionadas de Bradyrhizobium japonicum produto comencial TotalNitro FULL TS, dose 

recomendada pelo fabricante 50 ml/ha e Azospirillum brasilense produto comercial AzoTotal, 

dose recomendada pelo fabricante 100 ml/ha, coinoculados as sementes de soja do cultivar 

74178RSF IPRO BRASMAX EXTRA IPRO. Para cada tratamento, quando se mencionar o 

termo dose, refere-se à concentração recomendada pelo fabricante do inoculante. Seguindo 

os tratamentos: T1 – Não inoculado (NI); T2 – uma dose de B. japonicum 50 ml/ha; T3 – uma 

dose de B. Japonicum 50 ml/ha + uma dose de A. brasiliense 100 ml/ha; T4 – uma dose de B. 

japonicum 50 ml/ha + duas doses de A. brasiliense 200 ml/ha; T5 – uma dose de B. Japonicum 

50 ml/ha + três doses de A. brasiliense 300 ml/ha. A adição de bases foi calculada com base 

em uma análise de solo composta coletada na profundidade de 0-20 cm de profundidade. A 

adubação no suco de plantio foram a mesma para todos os tratamentos, com base na análise 

do solo da área de cultivo. Os inoculantes testados no experimento foram os mesmos 

utilizados pelos agricultores da região.

Foram coletadas dez plantas por parcela útil, no estádio fenológico V6 para avaliação 

dos seguintes parâmetros diretamente relacionados com a fixação biológica de nitrogênio 

(FBN): número de nódulos (NN), matéria seca de parte aérea (MSPA), matéria seca de raiz 

(MSR). Para separação da parte aérea foi utilizado como ponto de corte o local da inserção 
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(MSR). Para separação da parte aérea foi utilizado como ponto de corte o local da inserção 

 

 

do cotilédone, tanto as amostras de raiz e parte aéreas foram secas em estufa de circulação 

forçada de ar a 65 °C por 72 horas.
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que promovem o crescimento vegetal. Sabe-se que dentre vários fatores, o sucesso da cultura 

da soja está intimamente relacionado ao seu potencial de produção com uso de bactérias 

fixadoras de nitrogênio, reduzindo a utilização de fertilizantes químicos nitrogenados.

Dentre estes micro-organismos, encontram-se bactérias do gênero Azospirillum, que 

promovem o crescimento vegetal. As bactérias promotoras de crescimento vegetal, 

especificamente a espécie A. brasilense apresenta grande potencial agronômico a serem 

estudados, por exercer efeitos fisiológicos benéficos durante o crescimento das plantas que 

pode resultar em aumento de produtividade.

Tabela – 1. Produtividade de massa verde e seca da parte aérea, número de nódulos e massa 
seca das raízes nos diferentes tratamentos.

TratamentosMassa verde 
parte aérea 
(gramas)

Massa seca 
parte aérea 
(gramas)

Número de 
nódulos

Massa seca raiz 
(gramas)

T1 389,94a 87,00b 528,50c 14,25d

T2 358,99a 78,05b 538,75c 17,13d

T3 260,45a 59,85b 567,50c 14,67d

T4 365,16a 82,06b 674,50c 19,87d

T5 303,12a 66,38b 635,25c 13,28d

Médias seguidas por uma mesma letra, na coluna, não diferem entre si 
pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade

A massa verde e massa seca da parte área coletada em estádio vegetativo V6 não 

apresentou diferencia significativa estatisticamente entre os tratamentos. Pardinho e Primieri 

(2015) relataram que os tratamentos cujas sementes de soja foram inoculadas com 

Bradyrhizobium + Azospirillum, não diferiram estatisticamente dos que usaram apenas 

Bradyryzobium, semelhantemente não verificou diferencia estatisticamente significativa nos 

tratamentos inoculados apenas com uma dose de B. japonicum dos coinoculados com ambos 
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A. brasiliense e B. Japonicum, e o tratamento sem inoculação. De mesma forma Bulegon et 

al. (2016), relatam que o A. brasiliense promove um aumento na parte aérea da planta, mais 

quando inoculados apenas com B. japonicum os resultados não diferiram estatisticamente

O número de nódulos nas plantas também não se diferenciou estatisticamente entre 

tratamentos. Incrementos estatisticamente significativos foram conseguidos pela 

coinoculação com Azospirillum no sulco, resultando em incrementos no rendimento de grãos 

de 152 kg ha-1 (4,5%) em Londrina e de 278 kg ha-1 (10,7%) em Ponta Grossa (HUNGRIA; 

NOGUEIRA; ARAUJO, 2013). Entretanto os pesquisadores Schneider et al. (2017), 

trabalhando com soja, demonstraram que a coinoculação utilizando B. japonicum e A. 

brasiliense promoveu aumento significativo no rendimento de grãos, elevando em até 13,3%, 

comparativamente a não inoculada.

Já Gitti (2015), constatou que a coinoculação de sementes com as bactérias dos 

gêneros Bradyrhizobium + Azospirillum, embora sem diferenças de produtividade em relação 

à inoculação apenas com o Bradyrhizobium, pode contribuir com o aumento de número de 

nódulos por planta.

Segundo Chibeba et al. (2015), o Azospirillum é a BPCP “bactérias promotoras de 

crescimento de plantas” mais estudada e um dos seus efeitos é o aumento da produção de 

pelos radiculares e crescimento radicular, beneficiando as plantas com melhor absorção de 

água e nutrientes. Entretanto a matéria seca das raízes não se diferenciou estatisticamente 

entre os tratamentos analisados.

Considerações Finais

Não houve diferencia significativa estatisticamente entre os tratamentos analisadas, 

quando se comparado massa seca e verde da parte aérea, massa seca das raízes e número de 

nódulos por planta.
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CORAL IFMT - CAMPUS CONFRESA
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Resumo: O projeto “Coral do IFMT – campus Confresa” propôs uma vivência artístico-
musical através do canto coletivo. Tal prática vem sendo apontada como uma relevante 
ferramenta de socialização e desenvolvimento interpessoal, contribuindo para o 
aprimoramento de habilidades cognitivas, tanto de maneira interdisciplinar quanto 
especificamente na área da educação musical. Tendo em vista estas possibilidades, além 
da demanda trazida por alunos da instituição, este projeto teve como objetivo principal a 
criação de um coral que envolva tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa 
ao campus. Outros objetivos desta proposta foram fomentar uma prática artístico-musical 
no âmbito escolar, oportunizar uma visão crítica a partir do enriquecimento e da 
diversidade do repertório da música brasileira, desenvolver uma atividade de ensino-
aprendizagem no campo da música e realizar apresentações musicais nos âmbitos local e 
regional, por meio de eventos promovidos pela própria instituição ou por outras entidades.
A metodologia utilizada passou inicialmente por uma pesquisa de repertório que
proporciou a tomada de decisões em relação às músicas que estão sendo interpretadas ao 
decorrer do projeto. Tal pesquisa também abordou questões ligadas à teoria e às técnicas 
envoltas à prática do canto coral. Posteriormente foram realizados ensaios que tiveram, 
dentre outras, a função de musicalização, agregando elementos da aprendizagem musical
de maneira gradativa. Com isso o Coral contribuiu para a fruição musical de seus
integrantes, além de fortalecer os laços de sociabilidade que possibilitaram ainda mais a 
proximidade da instituição com a comunidade, somando essa ação às manifestações 
artístico-culturais já existentes na cidade.

Palavras-Chave: Coral; Campus Confresa; Canto Coletivo.

Introdução

Este projeto teve como objeto a criação de um coral no IFMT Campus Confresa. 

Como já explicitado por Barbosa (1998, p. 16) “a arte capacita um homem ou uma mulher a 

não ser um estranho em seu meio ambiente nem estrangeiro em seu próprio país”. Tal 

afirmação contribui para situar e embasar a importância das práticas artísticas como uma das 

vivências fundamentais à vida em sociedade.

As práticas coletivas de música vêm sendo tratadas, por autores desta área, como 

importantes ferramentas de ensino-aprendizagem musical. Isso por envolverem dinâmicas 

que fomentam as relações interpessoais entre os participantes, criam uma metodologia de 

ensino da música, que facilita o aprendizado em grupo, e oportuniza a disseminação dos 

resultados dos processos vivenciados no cotidiano dos encontros de maneira prazerosa, por 

meio de apresentações nos mais variados ambientes.
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Tendo por base alguns destes preceitos e a prática do canto coral, este projeto se 

justificou pelo fato de o campus Confresa ainda não desenvolver uma prática voltada à 

música, com exceção às breves atividades propostas ao decorrer da disciplina Artes/Música, 

que, por si só, não são suficientes para suprir de maneira adequada a demanda por práticas 

musicais. Endossando a preocupação em relação a esta observação pode-se, ainda, evidenciar 

que tal prática partiu de uma demanda trazida por discentes do campus Confresa, que, com 

esta busca, chamam a atenção para questões já tão debatidas acercar do lugar e da função da 

arte, o quanto ela poderia ser mais vivenciada e o quanto ainda falta para a consideramos parte 

integrante de uma formação diversificada. Outro relevante aspecto a ser observado é que não 

só o IFMT – campus Confresa ganharia a oportunidade de vivencia esta prática, mas, também, 

a comunidade de Confresa de modo geral. É desconhecido, no âmbito local, alguma promoção 

da atividade coral, pelo menos em relação à esfera pública.

Os primeiros passos em relação à prática do canto coletivo no âmbito escolar no Brasil 

começaram a ganhar destaque a partir da década de 1930 com o compositor brasileiro Heitor 

Villa-Lobos (1887-1959), considerado um dos principais compositores das Américas. A 

prática do canto coral – assim como a largada dada pelo canto orfeônico de Villa-Lobos, 

guardados seus devidos contextos e épocas – traz em sua essência a oportunidade de um 

aprendizado musical marcado por questões que passam pela interdisciplinaridade, pela 

convivência em grupo, que permite encontros e interinfluências socioculturais, e pelo 

desenvolvimento de habilidades múltiplas. Ao expor alguns aspectos elementares da prática 

coral, Figueiredo (2010, p. 3) evidencia esta teia dinâmica de interações dizendo que:

Um coro é uma espécie de tribo, com personagens essenciais, tais 
como os cantores e o regente; rituais típicos, tais como ensaios e 
apresentações; e objetos culturais imprescindíveis, tais como a música 
e a partitura, sua representante material. Há, ainda, o público para o
qual se canta, os representantes das eventuais sociedades ou 
empresas mantenedoras, as gravações realizadas, o professor de 
técnica vocal, etc.”

Tais características conferem a esta prática um caráter socializador onde todos 

contribuem para seu crescimento e consolidação, o que pode ser notado quando Kerr (2010) 

se refere aos ensaios de um coro como sendo um modo de convívio vocal. Para este autor “a 

convivência coral é sempre terapêutica e capaz de provocar a eclosão de qualidades e 

vibrações sonoras que definem o repertório escondido dentro de cada pessoa” (KERR, 2010, 

p. 122). Além disso, Barros (2015) expõe o canto coral como um mediador nas relações entre 

as representações institucionalizadas e os membros da comunidade em que se insere tal 
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prática.

Pensando mais especificamente a prática do canto, pode-se trazer novamente ao 

diálogo Amato (2007) e Gomes (2015). Este último expõe que a atividade do canto coral no 

âmbito escolar transcende às práticas da sala de aula, transformando o “fora da sala” também 

em um contexto educativo. Tal contexto inclui não só o ensino da música, mas também os 

cuidados para com a voz.

O presente projeto tem como objetivo a criação de um coral que envolva tanto a 

comunidade interna quanto a comunidade externa ao IFMT – campus Confresa, fomentando 

a prática artístico-musical no âmbito escolar, oportunizando uma visão crítica a partir do 

enriquecimento e da diversidade do repertório da música brasileira e desenvolvendo uma 

atividade de ensino-aprendizagem no campo da música que culminará em apresentações 

musicais nos âmbitos local e regional.

Desenvolvimento

A metodologia de execução deste projeto foi dividida, de maneira geral, em quatro 

etapas: ensino-aprendizagem de aspectos envolvendo a prática coral e pesquisa de repertório; 

musicalização; ensaios geral e de naipes; e apresentações públicas. A primeira etapa pôde ser 

compreendida como uma atividade preliminar. Nela a equipe executora do projeto se reuniu, 

no primeiro e no   segundo mês de execução, para dialogar, estudar e pesquisar aspectos 

ligados ao canto coral, tais como: o que é, de fato, um coral, engrenagens essenciais para o 

fazer funcionar, repertório que melhor se adeque ao idiomatismo da prática coral, técnica 

vocal, aparelhos auditivo, fonador e respiratório, teoria musical, dente outros aspectos.

A segunda etapa ocorreu de maneira integrada à terceira, a partir do terceiro mês de 

execução. Por ser um grupo amador, composto em maior número por integrantes que não têm 

um domínio da linguagem musical de forma sistematizada, foi necessário o desenvolvimento 

de atividades no campo da musicalização. Tais atividades tiveram a finalidade de dialogar 

sobre conceitos básicos da música, e da emissão da voz, como: teoria musical, leitura de 

partitura, parâmetros do som, elementos básicos da música, técnica   vocal, dentre outros.

Os ensaios se constituíram como a terceira etapa da proposta metodológica deste 

projeto, que também ocorreu a partir do terceiro mês de execução. São realizados dois ensaios 

por semana. Neste momento, além das atividades envolvendo a musicalização, como foi 

exposto na etapa anterior, é ensaiado o repertório proposto para as apresentações. Esta etapa 
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projeto, que também ocorreu a partir do terceiro mês de execução. São realizados dois ensaios 

por semana. Neste momento, além das atividades envolvendo a musicalização, como foi 

exposto na etapa anterior, é ensaiado o repertório proposto para as apresentações. Esta etapa 

 

 

se consolida como sendo de grande valia para que se coloque em prática os conhecimentos 

obtidos de forma gradativa durante o projeto.

A quarta e última etapa se consiste nas apresentações musicais, que começaram a 

ocorrer a partir do quinto mês de execução. Todas as etapas anteriores não teriam tanto 

propósito se não fosse a mostra dos resultados por meio de apresentações artísticas. Tais

apresentações consolidarão o trabalho desenvolvido ao longo dos meses anteriores e, claro, 

se mostraram mais amadurecidas com o decorrer dos meses seguintes.

A execução deste projeto contribuiu para o desenvolvimento de uma tradição em canto 

coral e o fortalecimento do fomento de atividades artístico-culturais no IFMT – Campus 

Confresa e também na comunidade. Além disso, ressalta-se a intenção de aproximar a 

instituição a outras entidades, agrupamentos e movimentos, organizados ou não, que já 

promovam ações voltadas à música, e até outras que tenham o interesse em se envolver em 

atividades relacionadas.

Ao evidenciar os resultados obtidos constatou-se o envolvimento em torno de vinte 

participantes, entre discentes e servidores do IFMT – campus Confresa. Isso pensando 

somente nos que participam de forma ativa, como cantores do coro. Ademais ainda tem a 

grande esfera, representada pela sociedade confresense, que se beneficia com as 

apresentações do coral, tendo oportunidade de vivenciar e conhecer este tipo de manifestação 

sociocultural, ampliar o leque de repertório musical e interagir de maneira a fomentar novas 

práticas como está na cidade, podendo ser expandido também aos municípios limítrofes.

Os resultados das atividades desenvolvidas durante a execução do projeto foram 

disseminados por meio de apresentações em eventos promovidos pelo campus, por outros 

campi do IFMT ou por instituições externas, principalmente na cidade ou em cidades 

vizinhas. Tais apresentações ocorreram frente à públicos diversificados e locais, também 

diversificados, importando, neste caso, a oportunidade de levar à comunidade as vivências e 

práticas desenvolvidas durante o processo. A divulgação ainda ocorreu através de momentos 

de ensaios e apresentações registrados e divulgados em redes sociais, como o Facebook.

Considerações Finais

A execução do projeto evidenciou que as práticas desenvolvidas foram bem-sucedidas

uma vez que o coro continuará como projeto voluntário no campo da extensão. Observa-se 

que o grupo está criando uma identidade própria que contribui com a aproximação e as inter-

relações entre os participantes. Tendo isso em vista ainda vale chamar a atenção que parte dos 
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discentes participantes residem na moradia do campus, sendo o coral uma opção de atividade 

extracurricular para aqueles que não tem acesso a outras atividades na cidade. No que diz 

respeito ao ensino musical o projeto também teve êxito por ser possível notar um avanço entre 

os coralistas, que estão tendo a oportunidade de terem contato com um ensino teórico da 

música de maneira elementar, além de expandir os conhecimentos em relação ao repertório 

da música popular brasileira.

Por fim, tal prática contribui para a consolidação de práticas artísticas no âmbito do 

IFMT, divulgando a instituição e contribuindo com e a interação com outros campi, uma vez 

que são realizadas apresentações em outras unidades do IFMT, como: Campo Novo do 

Parecis e Rondonópolis.
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Resumo: Devido às tecnologias estarem em constante avanço no meio rural, é importante
saber quais benefícios elas proporcionaram no campo e se elas ocasionam desvantagens
devido a sua utilização. Assim, o objetivo desse artigo é apresentar as tecnologias
utilizadas nas propriedades rurais da “região do Beleza” de Vila Rica-MT, bem como 
identificar os benefícios e os malefícios que a tecnologia trouxe para o trabalho no campo, 
constatando a quantidade de produtores que utilizam maquinários para agricultura e 
pecuária e ao mesmo tempo verificar se os produtores e funcionários possuem curso de
aperfeiçoamento para a utilização dos maquinários. O resultando de um questionário
aplicado a 135 pessoas, mostrou que as tecnologias presentes nas propriedades têm um 
significativo uso, pois auxiliam na gestão e organização da produção e da propriedade 
rural, visto que é mais utilizada na pecuária de corte.

Palavras-Chave: Tecnologia, Produção, Formação, Produtor Rural.

Introdução

Os enormes avanços tecnológicos referentes aos maquinários e equipamentos para o 

trabalho no campo evoluíram em um curto tempo, desse modo às práticas de trabalho mudaram 

bastante em relação ao modo que se cultivava ou criava animais. Dessa forma, as 

possibilidades da população da zona rural, já possuir e utilizar desses recursos é maior, pois 

hoje em dia, a demanda desses equipamentos tecnológicos para a revenda no mercado cresceu 

e essas tecnologias quando bem utilizadas proporcionam o aumento da produtividade, a 

redução dos custos de produção e a oferta de alimentos com qualidade.

Além de maquinários e equipamentos, os produtores podem utilizar-se de outras 

tecnologias, como o melhoramento genético, piqueteamento, sementes melhoradas etc. Pois 

de acordo com o dicionário Michaelis (2018), tecnologia agropecuária é aquela que procura 

desenvolver meios de aumentar a produção dos recursos agrícolas e pecuários, utilizando os 

conhecimentos científicos e técnicos voltados às necessidades específicas de uma região.

Pensando nos aparatos tecnológicos frente às necessidades de integração entre as 

demandas expostas pelas novas diretrizes do mundo do trabalho ao currículo da educação do 

campo é que a Escola Estadual Vila Rica através do grupo de professores que atuam nas salas 
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anexas que estão acopladas na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida propuseram-se a 

desenvolverem um projeto na comunidade escolar, em que o tema escolhido era de interesse 

dos próprios alunos do ensino médio. Devido uma atividade realizada no ano de 2017, a qual 

era denominada como “Campo: o lugar onde vivo”. Desse modo os alunos manifestaram o 

desejo em continuar com essa temática, porém escolheram “Tecnologias no campo” como um 

subtema.

Nesse sentido, os alunos elegeram como problemática da pesquisa os impactos das 

tecnologias nas atividades do campo a partir de algumas indagações: Quais tecnologias são 

utilizadas pela população rural da “região da Beleza” de Vila Rica-MT? Quais os benefícios e 

os malefícios que a tecnologia trouxe para o trabalho no campo? Os produtores rurais e 

empregados possuem curso de aperfeiçoamento para a utilização dos maquinários?

Ressalta-se que a pesquisa teve como objetivo identificar quais as tecnologias são 

utilizadas nas propriedades rurais da “região do Beleza” de Vila Rica-MT, bem como 

identificar quais os benefícios e os malefícios que a tecnologia trouxe para o trabalho no 

campo, constatando a quantidade de produtores que utilizam maquinários para agricultura e 

pecuária e ao mesmo tempo verificar se os produtores e funcionários possuem curso de 

aperfeiçoamento para a utilização dos maquinários.

Consideramos ser importante destacar que esta pesquisa foi coordenada pelos 

professores do ensino médio do campo e realizada pelos os alunos da Escola Estadual Vila 

Rica das salas anexas a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Onde primeiramente foi 

construído o projeto de pesquisa juntamente com os alunos, depois foram distribuídos o total 

150 questionários com perguntadas fechadas, os alunos realizaram a pesquisa com os 

familiares e seus vizinhos. Após a aplicação dos questionários foi realizado a tabulação dos 

dados pelos alunos sob a coordenação dos professores e posteriormente os dados da pesquisa 

foram apresentados no seminário organizado na escola sede.

Ponderamos ainda que a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida onde funcionam 

as salas anexas da Escola Estadual Vila Rica está localizada na comunidade do Projeto Beleza 

no município de Vila Rica – MT, sendo esse projeto oriundo do processo de colonização 

privada executada pela Colonizadora Vila Rica Ltda.

Desenvolvimento
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A partir da metade do século XX o Brasil começou a sofrer influência de outros países, 

no sentido de modernização e industrialização. Devido a isso o país começou a adotar políticas 

que desenvolvesse a economia, um exemplo foi a Revolução Verde e Marcha para o Oeste que 

foi utilizado para que empresas e indústrias se instalassem nos estados do Centro-Oeste, devido 

essa região ter poucos investimentos e com isso as empresas ganhavam crédito fácil e ficam 

livres de alguns impostos, como mostra o autor:

A partir da década 1990, instituíram-se legislações nacionais específicas para este setor 

da economia. Promoveram-se isenções, e em alguns casos, a redução da carga tributária; 

criaram- se linhas de financiamento com juros reduzidos para o custeio da produção e 

aquisição de maquinários modernos e outros implementos agrícolas. (SOARES, SOUSA, 

2017, p.1, no prelo)

Devido a isso a revolução verde ganhou força, e os agricultores que tinham condições 

financeiras passaram a adotar a utilização de técnicas e equipamentos modernos. Desse modo, 

aqueles que não tinham condições financeiras ficaram excluídos dessa revolução.

Com a exclusão desses agricultores menos favorecidos, ocorreu o êxodo rural para 

cidade, pois já não havia lugar para essa classe e exigiam uma formação qualificada para 

trabalhar com os maquinários e mesmo assim não havia emprego para todos, conforme o autor:

Quanto à expansão da motorização-mecanização, ela não é em si 
mesma um meio para aumentar significativamente os rendimentos e a 
produção. Além do mais, ela custa tão caro que é sempre inacessível à 
maioria dos camponeses dos países em desenvolvimento, ainda que 
sua adoção pelas grandes propriedades que possuem mão de obra 
assalariada reduzirá em 90% as necessidades de mão de obra agrícola, 
o que aumentará ainda mais a miséria rural, o êxodo e o desemprego
(MAZOYER, ROUDART, 2010, p. 33).

A revolução verde trouxe também os fertilizantes químicos que de certa forma ajudam 

na resistência da produção, porém contamina os lençóis freáticos e a biodiversidade de seres 

vivos.

Além de poluir e contaminar, as matérias ativas dos agrotóxicos perturbam 

enormemente a atividade biológica no interior dos solos, em geral já afetada pela baixa da taxa 

de matéria orgânica e o excesso de trabalho mecânico o que provoca, entre outros problemas, 

dificuldades para a realização de uma fertilização equilibrada (ROMEIRO, 2014. p. 520).

Mas além desses pontos negativos, há os positivos, com a revolução tecnológica foi 

possível aumentar a produção de alimentos, reduzir o gasto e o tempo de produção, diminuir 

o trabalho braçal, melhorar a qualidade dos produtos da agropecuária graças a pesquisas da 
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Embrapa, a economia do país do cresceu, e consequentemente o Produto Interno Bruto (PIB) 

do país aumentou, pois de acordo com Barros (2014, p. 17) o setor agropecuário é um 

segmento muito grande e em 2014 representava em torno de 25% do PIB.

É importante destacar que a gestão da propriedade e a mão de obra qualificada 

contribuem de modo significativo nos rendimentos da produção, pois quando estes não são 

bem desempenhados, gera prejuízos ao proprietário da terra, mas quando bem desenvolvido:

O gerenciamento dos estabelecimentos e das técnicas de produção pode gerar ganhos 

imediatos de rendimento graças à redução do uso excessivo e desnecessário de insumos, 

notadamente fertilizantes e defensivos, à intervenção tempestiva para conter pragas e corrigir 

problemas ao longo da safra; e também ganhos cumulativos, na medida em que a gestão 

adequada evita a degradação ambiental e preserva o potencial produtivo dos recursos naturais 

e da infraestrutura, e também os equipamentos do estabelecimento (BUAINAIN, 2014, p.

229).

Cabe ressaltar também a importância das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), pois a mesma está impregnada na sociedade contemporânea facilitando a vida de muitas 

pessoas, e na agropecuária não é diferente, pois de acordo com os autores:

O uso de TIC na agropecuária pode trazer como benefícios agrícolas e econômicos a 

melhoria da gestão da produção e da propriedade rural, a disseminação de importantes 

informações do setor, melhoria no planejamento, monitoramento e acompanhamento de 

produção integrada e o acesso aos mais recentes resultados de pesquisa na área (GELB; VOET 

(2009) apud MENDES; BUAINAIN; FASIABEN, 2014, p. 25).

Percebe-se que a tecnologia vem ganhado espaço no meio rural, e quando bem 

gerenciadas e utilizadas contribuem muito com as atividades no campo e com a economia do 

país, porém há os pontos negativos que devem ser minimizados o quanto possível.

Conforme já dito anteriormente essa pesquisa teve como objetivo identificar quais as 

tecnologias são utilizadas nas propriedades rurais da “região do Beleza” de Vila Rica-MT, 

bem como identificar quais os benefícios e os malefícios que a tecnologia trouxe para o 

trabalho no campo, constatando a quantidade de produtores que utilizam maquinários para 

agricultura e pecuária e ao mesmo tempo verificar se os produtores e funcionários possuem 

curso de aperfeiçoamento para a utilização dos maquinários.

Nesse sentido apresentamos os dados relacionados ao uso das tecnologias no campo, 

tomando como referência a comunidade rural denominada como “região do Beleza”.

Os dados obtidos através da pesquisa, teve como metodologia a aplicação de 135 

questionários com os produtores rurais da comunidade rural da “região do Beleza”. A pesquisa 
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analisa questões sobre a influência do uso das tecnologias que de certa forma estão 

relacionados ao perfil socioeconômico das famílias. A maioria dos produtores pesquisados 

tem o ensino fundamental incompleto, sendo esse um fator que influencia na aquisição de 

equipamentos, produtos e técnicas de melhoramento de produção o que implica na falta e na 

“má” utilização dos recursos tecnológicos, a renda familiar mensal da maioria (33%) possuem 

renda de 2 salários mínimos, 74% dos pesquisados disseram que a terra é escriturada, isso 

porque a comunidade rural da “região do Beleza” em sua maioria são propriedades oriundas 

da Colonizadora Vila Rica. Enquanto 26% são propriedades vinculadas ao programa reforma 

agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Em relação ao modo de organização do trabalho na prática da agricultura e pecuária 

desenvolvido nas propriedades, 71% dos pesquisados disseram ser agricultura familiar, isso 

pode ser explicado pelo fato das propriedades serem de pequeno porte, sendo 36% de 5 a 20 

alqueires e 30% de 20 a 50, representando assim 66% as pequenas propriedades.
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e em segundo lugar a produção de leite. Ao saber o tipo de atividade econômica desenvolvida 

pelos proprietários fez-se necessário a produção de uma análise não só das técnicas, mas 

também da tipologia dos equipamentos e maquinários que são utilizados nas propriedades.

Gráfico 01. Equipamentos e maquinários utilizados na propriedade

Fonte: Resultado, elaboração própria/2018

Com o gráfico 01 podemos perceber que a maioria dos equipamentos utilizados estão 



336 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

 

 

direcionados os cuidados da terra, visando a melhoria das condições de produção de renda no 

que se refere à criação do gado de corte, visto que é a principal atividade econômica. E quando 

pesquisado onde eram empregados os serviços feitos com os maquinários, à maioria disse 

utilizar nos serviços de pastagens.

Como observado, os proprietários fazem uso de equipamentos e maquinários em 

diversas atividades, por isso é interessante saber se os proprietários rurais e funcionários 

possuem algum tipo de curso profissionalizante que os capacitam a fazer uso desses recursos, 

e segundo os dados 87% dos pesquisados disseram não possuir. Isso mostrar a necessidade de 

uma parceria entre a educação, secretaria de agricultura e outros órgãos para realizarem cursos 

de formação profissional, visto que a mão de obra qualificada melhora e muito o nível a 

produção no campo.

Considera importante destacar a existência de outras tecnologias que também são 

importantes, uma vez que auxiliam no sentido de facilitar o modo de organização do trabalho 

e da produção no “meio rural”, como é o caso das tecnologias de informação e comunicação, 

as quais colaboraram para melhorar a gestão da propriedade, fazendo com que os produtores 

se mantenham atualizados a respeito das informações agropecuária. Diante disso foram 

investigadas quais tecnologias de informações que os produtores rurais utilizam.

Gráfico 02. Tecnologias de informações que os produtores rurais utilizam

Fonte: Resultado, elaboração própria/2018.

Como mostra o gráfico 02, o meio de informação e comunicação mais utilizado é a 

telefone celular, visto que dos 135 pesquisados, 112 o possuem e em segundo lugar vem à 
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televisão com 110 investigados, em terceiro o rádio com 75 e em quarto a internet com 52 

pesquisados. Devido à internet ser utilizada por 52 pesquisados, ou seja, 40% das propriedades 

rurais, buscou-se identificar se a mesma é empregada para auxiliar no trabalho do campo e 

somente 35% a utilizam com essa finalidade.

Diante dessas tecnologias apresentadas, buscou-se saber dos produtores rurais os 

principais benefícios que a tecnologia trouxe para as propriedades pesquisadas. Conforme os 

dados do gráfico 03, dos 135 pesquisados, 55 afirmam que a tecnologia beneficia todos os 

itens apresentados no gráfico, e essa mesma quantidade consideraram que favoreceu também 

quanto à diminuição do trabalho braçal, visto que os equipamentos e maquinários auxiliam no 

trabalho que era feito antes de maneira tradicional, que se exigia mais esforço físico.

Gráfico 03. Os principais benefícios que a tecnologia trouxe para propriedade

Fonte: Resultado, elaboração própria/2018.

Outros benefícios mais assinalados pelos pesquisados foram o aumento da 

produtividade e a redução do gasto e tempo empregado na produção, diante disso nota-se que 

a tecnologia realmente contribui com o trabalho no campo, já que a maioria de suas finalidades 

foi alcançada. Além dos benefícios, há as desvantagens quanto à utilização da tecnologia. 
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Gráfico 04. Principais desvantagens que a tecnologia trouxe para propriedade

Fonte: Resultado, elaboração própria/2018

Conforme mostra o gráfico 04, onde 50 dos pesquisados assinalaram como a principal 

desvantagem o aumento do desemprego, seguido de 43 que marcaram todas as alternativas, ou 

seja, assinalaram todas as opções oferecidas, já 41 dos investigados apontam o aumento do 

uso de agrotóxicos, enquanto 31 consideram que há um aumento nos problemas ambientais.

Considerações Finais

Com essa pesquisa foi possível compreender os desafios e possibilidades que os 

produtores da comunidade rural da “região do Beleza” vivenciam frente as necessidades 

impostas pelo processo de inovação tecnológico em que evidência a ausência de cursos de 

formação profissionalizante voltados para aquisição de métodos e técnicas para o 

melhoramento de produção.

Percebe-se que o uso diversificado das tecnologias nas propriedades é bem 

significativo, e diante disso analisou-se que os pesquisados reconhecem os benefícios que a 

inovação tecnológica proporciona ao desenvolvimento nas atividades agropecuárias, mas 

reconhecem também que a mesma traz consigo alguns problemas sociais e ambientais.

Dada à importância da tecnologia no campo, é necessário que essa prática seja 

incentivada, que o governo proporcione condições de acesso e permanência delas, tanto para 

o grande, médio e pequeno produtor rural. De modo que, os mesmos tomem consciência em 

relação as potencialidades que essas inovações têm e dos problemas de saúde, social e 

ambiental que elas podem causar quando não bem organizadas ou utilizadas.
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EXPERIMENTAÇÃO EM MICROBIOLOGIA

Pedro Martins Sousa; Pedro Henrique Ribeiro de Abreu; Edileuza Maria da 
Silva; Alan Soares Nascimento; Janecleia Soares de Aragão

Grupo de Trabalho 02 – Educação

Resumo: A presente proposta teve como objetivo desenvolver práticas experimentais de
microbiologia com turmas de Agronomia e Licenciatura em Biologia, do IFMT Campus
Confresa. Pretende-se elaborar, executar e validar propostas de trabalhos experimentais
relacionadas a conteúdos básicos de microbiologia, que constam nas ementas das 
disciplinas dos dois cursos. As atividades foram desenvolvidas nos laboratórios de 
Microbiologia, Química e de Solos e em casa de vegetação. Foi adotada a metodologia 
investigativa, em que os estudantes (em grupos de até cinco pessoas) foram estimulados 
à experimentação, construção e reconstrução de conhecimentos, para que os conteúdos de 
microbiologia sejam aprendidos por meio da prática. Foi realizado um estudo
bibliográfico relacionado à ao desenvolvimento de experimentos e práticas em
microbiologia, com foco em cultivo de plantas com micro-organismos, avaliação
microbiológica de água de consumo doméstico e esterilização de solo com métodos
alternativos. Espera-se que os estudantes bolsistas e os participantes, percebam a 
importância dos microorganismos e que aprendam significativamente os conceitos básicos
relacionados à microbiologia. Redação de trabalhos de ensino contendo os resultados das
práticas em microbiologia, enfatizando a contribuição na aprendizagem dos alunos, para
publicação, em eventos do IFMT. Ao final foi realizado um seminário de práticas em
microbiologia para socialização dos resultados.

Palavras-Chave: Ensino; Experimentação; Práticas de laboratório

Introdução

O presente projeto fundamentou-se na necessidade de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem de microbiologia, nos cursos de Agronomia e de Licenciatura em Biologia do

Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Confresa. Acredita-se que é de grande importância 

a instrumentação, de tal modo de o projeto foi conduzido baseado no desenvolvimento de 

práticas experimentais por estudantes do Ensino Superior, a partir dos saberes construídos 

relacionando com os pressupostos teóricos.

O trabalho foi desenvolvido mediante a elaboração, implementação, avaliação e 

validação de trabalhos e práticas experimentais de laboratório, focando em conceitos básicos 

de microbiologia, para fortalecer processo de ensino e a aprendizagem de estudantes de 

Agronomia e Licenciatura em Biologia. Foi voltado para o atendimento das necessidades de 

aprendizagens em Microbiologia Geral, com suporte prático por parte de técnicos e docentes 

da área. Para tal fim, foram realizadas basicamente com atividades experimentais inter-

relacionando aos conteúdos das ementas das disciplinas dos cursos supracitados.
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Com a realização de um trabalho, por meio do desenvolvimento de prática 

experimentais de em casa de vegetação, obteve-se aprendizado significativo e contextualizado. 

Que desta forma estabeleceu-se uma relação direta dos conteúdos ministrados com questões 

do dia a dia. Foram apresentados a importante de reconhecer que os micro-organismos estão 

em toda parte e realizam processos relevantes para a manutenção dos ecossistemas. Estes estão 

diretamente relacionados à agricultura, saúde, meio ambiente e indústria. Dentre vários 

aspectos, destaca-se que esses organismos estão envolvidos em associações simbióticas

mutualísticas com plantas e outros seres vivos, como também estão relacionados a questões 

de saúde, como contaminantes de água.

Portanto, o presente projeto foi desenvolvido com o objetivo de realizar práticas 

experimentais em microbiologia, sobre esterilização de solo, cultivo de leguminosas 

inoculadas com micro-organismos e avaliação de qualidade microbiológica de água de 

diferentes fontes. Vislumbra-se contribuir com o projeto contribuir com a aprendizagem e 

relacionar o trabalho com questões do cotidiano e do mundo do trabalho.

Desenvolvimento

O projeto foi executado no IFMT campus Confresa, nos de Laboratórios de 

Microbiologia, Química e de Solo e nas casas de sombra/vegetação na UEP. Os trabalhos 

foram organizados em grupos de estudantes de 5 pessoas, que desenvolverão práticas sob a 

supervisão de docente e técnicos de laboratório. A organização em grupos ocorreu antes do 

desenvolvimento das práticas.

Foram adotadas neste trabalho a metodologia investigativa (ARIZA, 1987; 

GONZALEZ et al., 2006; VILAS BÔAS et al., 2015), objetivando facilitar que os conteúdos 

sejam mais interessantes e concretos para os estudantes.

Foram realizados estudos bibliográficos relacionados ao desenvolvimento de 

atividades práticas experimentais de microbiologia, voltados para o ensino superior. No qual 

foi estabelecido relação das práticas de microbiologia com os conteúdos e contexto atual da 

sociedade. Posteriormente realizou-se por meio de avalições dissertativa o nível de 

conhecimento dos estudantes que abordem os conteúdos nos tópicos elencados: cultivo de 

planta leguminosa, inoculada com micro-organismos do gênero Bradyrhizobium; esterilização 

de solo, com metodologias alternativas; análises microbiológicas de água de consumo 

doméstico, de diferentes fontes.

Sucintamente, a execução do projeto ocorreu pelo desenvolvimento de ações de 
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divulgação e inscrição de estudantes de licenciaturas em Biologia e do curso de agronomia, 

tendo como os alunos preferencialmente, turma 2018. Em seguida, realizou-se estudos 

formativos com os estudantes bolsistas e demais membros da equipe.

Após as ações de divulgação e inscrição dos estudantes e profissionais, foi realizado 

uma avaliação, por meio da aplicação de um questionário diagnóstico, acerca do conhecimento 

e do acesso a atividades experimentais. A avaliação também foi realizada ao final do projeto. 

Ao final do projeto elaborou-se um seminário de ensino de microbiologia, para serem 

publicados os resultados práticos do projeto, aberto a quem se interessar.

O cultivo de plantas de Soja (Glycine max) inoculadas ocorreu em vasos, com solo 

(esterilizado pelos bolsistas) estéril e não estéril, previamente preparado para plantio. Foi 

adotado delineamento experimental com três tratamentos e 3 repetições. Avaliou-se os 

seguintes parâmetros relacionados ao cultivo, em que se avalia o efeito do processo de fixação 

biológica de nitrogênio (FBN): número de nódulos (NN), matéria seca de parte aérea (MSPA), 

matéria seca de raiz (MSR). Para separação da parte aérea será utilizado como ponto de corte 

o local da inserção do cotilédone, tanto as amostras de raiz e parte aéreas foram secas em estufa 

de circulação forçada de ar a 65 °C por 72 horas.

Determinou-se o peso de mil grãos, expresso em gramas, utilizando balança de 

precisão. A partir dos valores médios referentes à produção das parcelas de cada tratamento, 

calcular-se-á a produção expressa em Kg ha-1 (sendo os valores corrigidos a 13% de umidade). 

Além disso, foram realizados testes de germinação utilizando rolos de papel toalha (Papel 

Germitest) umedecidos com 2,5 do seu peso em água, sendo quatro repetições com cinquenta 

sementes cada (BRASIL, 2009).

Os resultados de todos os parâmetros foram submetidos à análise de variância, 

utilizando-se o pacote computacional SISVAR, versão

5.6. Os estudantes foram orientados a elaborarem seus trabalhos, seguindo normas-padrão.

Durante a execução do projeto e as práticas necessárias, foram realizados esterilização 

de solo utilizando diferentes alternativas: forno de fogão, estufa de secagem, lona transparente. 

Estabelecendo diferentes tratamentos. Observou-se a efetividade dos métodos, por meio da 

contagem microbiana em diferentes estágios do processo, realizando a prática de plaqueamento, 

cultivo de micro-organismos e diluição seriada.

Realizou-se os métodos de análises microbiológicas de água de consumo doméstico, 

que se têm acesso no laboratório de microbiologia. Foram utilizados kits que existem nos 

laboratórios e outros selecionados pela equipe. Com objetivo de observar os coliformes fecais 

e se atende aos parâmetros mínimos aceitáveis para consumo seguro. A partir destas análises 
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contagem microbiana em diferentes estágios do processo, realizando a prática de plaqueamento, 

cultivo de micro-organismos e diluição seriada.

Realizou-se os métodos de análises microbiológicas de água de consumo doméstico, 

que se têm acesso no laboratório de microbiologia. Foram utilizados kits que existem nos 

laboratórios e outros selecionados pela equipe. Com objetivo de observar os coliformes fecais 

e se atende aos parâmetros mínimos aceitáveis para consumo seguro. A partir destas análises 

 

 

foram inferidos o nível de qualidade da água potável consumida pela população, e 

concomitantemente aprenderam técnicas de cultivo de micro-organismos que causam 

problemas intestinais. É importante ressaltar, que o campus tem sido procurado para o 

desenvolvimento deste tipo de análise e que além do desenvolvimento das práticas, foram 

avaliados os métodos utilizados.

Os resultados serão tabulados e apresentados na forma de resumos simples/pôster, 

resumos expandidos como comunicação oral, etc., para o público que se interessar ao final do 

projeto em formato de seminário e/ou em eventos do IFMT.

Considerações Finais

Com a realização deste trabalho foram alcançados os seguintes resultados: Domínio 

básico sobre os conceitos de células de procarioto e eucarioto, reconhecendo sua estrutura 

básica interna e externa, e que há implicações ao organismo em função do tipo celular.

Aprenderam as técnicas básicas em microbiologia, tais como: cultivo de microrganismo, 

diluição seriada, plaqueamento, inoculação. Identificar as diferenças nos parâmetros: teor de 

matéria seca total, altura de plantas, matéria verde e no número de nódulos, entre os tratamentos, 

percebendo quais fatores influenciam. 

Além disso, reconhecendo o papel dos micro-organismos fixadores de nitrogênio para 

a promoção do crescimento vegetal. Reconhecimento por parte dos estudantes de que aprender 

sobre micro-organismo é importante, e que todo o ecossistema depende do mesmo. Além disso, 

estabeleceu-se a relação do que é aprendido nas disciplinas, com o trabalho e o contexto atual.

Publicação de trabalhos com resultados do projeto em eventos do IFMT. A realização de um 

seminário de trabalhos de práticas desenvolvidas em microbiologia. Elaboração e publicação 

de 1 artigo.
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INCLUSÃO DIGITAL POR MEIO DAS TICS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTO

Eliana José da Veiga Almeida; Luziene Alves Rodrigues Oliveira, Vânia Horner 
Almeida

Grupo de Trabalho 02 – Educação

Resumo: Devido os grandes avanços da tecnologia dos últimos anos a necessidade do seu
domínio é cada vez maior, sendo necessário a formação e informação disponível aos 
alunos. O objetivo deste é apresentar os resultados de uma oficina desenvolvida no projeto 
Educarte, realizado com os alunos do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos. As 
ações foram realizadas na Escola Estadual Vila Rica, desenvolvida pelas as bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do curso de Filosofia da 
Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT, de Vila Rica–MT. Foi aplicado uma 
sequência didática foi de abril a junho de 2019, com estimativa de 40 (quarenta) horas no 
horário das 18 às 19 horas. Com objetivo de refletir, verificar as contribuições da inclusão
digital aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, mostrando os grandes avanços da
tecnologia dos últimos anos e a necessidade de cada vez mais dominar essas ferramentas 
com a finalidade da formação inicial diferenciada dos acadêmicos, e continuação dos
professores das escolas parceiras. O resultado obtido foi positivo pois muitos
desempenharam exercendo com qualidade.

Palavras-Chave: Tecnologia; comunicação; informação.

Introdução

Este trabalho apresenta os resultados do projeto Educarte desenvolvida pelas as 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. o referido programa 

proporcionou o desenvolvimento dessas ações, no ambiente, no decorrer do ano letivo de 2019, 

as bolsistas juntamente com a supervisora, Vânia Horner de Almeida, na qual desenvolvemos 

uma sequência didática com tema “Introdução das tecnologias na EJA” tendo este contato com 

o planejamento, e desenvolvimento de ações, enriquecendo o nosso conhecimento e 

aperfeiçoando, aprendizado na área da educação. Tem como a meta de promover e interagir 

entre a educação básica a educação superior, contribuindo entre teoria e prática na formação 

de docentes levando qualidade nas ações acadêmicas. 

A sequência didática foi desenvolvida com os alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio 

da EJA da Escola Estadual Vila Rica. A aplicação da sequência didática foi de abril a junho 

de 2019, com estimativa de 40 (quarenta) horas no horário das 18 às 19 horas. Todas as terça, 

quarta e quintas feiras. Inicialmente aplicamos um questionário referente a tecnologia 

contendo quatorze (14) questões envolvendo alguma alternativa objetiva. Devido os grandes 

avanços da tecnologia dos últimos anos e a necessidade cada vez maior de adquirir o máximo 
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de informação disponível, neste sentido propomos para o aluno compreensão do projeto de 

digitação de forma facilitadora o acesso a todos os alunos. Segundo Santo (2008 p. 37), 

destaque que: “Hoje em dia, o ponto de vista sobre a transferência de experiências é que ambos 

os conhecimentos, abstratos e concretos, podem ser transferidos de uma situação para outra”.

Desenvolvimento

As atividades foram aplicadas aos alunos do Ensino Médio da EJA no período de março 

a maio de 2019, na Escola Estadual Vila Rica, todas as atividades foram realizadas no 

laboratório de informática da referida escola. As atividades foram divididas em lições das 

aulas, totalizando 40 horas aulas de atividades aplicadas aos alunos: a seguir apresentaremos 

os relatos das atividades desenvolvidas:

1º momento: Passamos nas salas de aula do Ensino Médio da EJA Inicialmente, 

convidando para participar do curso de digitação, fazendo a seguinte justificativas da 

importância de dominar as tecnologias, principalmente a digitação. O curso de digitação é 

imprescindível em campos de trabalho, na atualidade cada vez mais estamos interligados a 

tecnologia em nossos trabalhos diários, escolas, faculdades, até mesmo em múltiplos hobbies, 

sendo assim, é extremamente respeitável dominar essa agilidade tão requisitada em quase 

todas as tarefas que executamos.

Compreende-se que aprender a digitar corretamente é muito relevante para as 

desenvolturas profissionais que irão destacar as pessoas no mercado de trabalho atual. Ao fazer 

entrevistas de emprego para diversos cargos hoje em dia são realizados testes para avaliar a 

capacidade do candidato em digitar simples documentos, mas apesar da simplicidade do 

conteúdo a ser digitado pelo candidato são avaliados aspectos como a velocidade com que se 

digita, a quantidade de erros cometidos e a qualidade do produto final. Tudo isso acaba sendo 

decisivo para competir com outros candidatos que podem estar tão bem preparados quanto e 

pode acabar sendo uma característica decisiva para a escolha dos empregadores.

Além da importância de se destacar profissionalmente, aprimorando sua capacidade 

com diversos métodos e dicas, um bom curso de digitação também irá ajudar ao estudante 

melhorar a própria técnica já utilizada, ampliando o conhecimento e permitindo que praticante 

se torne cada vez melhor nessa função. Outra característica das vantagens de um bom curso 

de digitação. É a própria saúde da pessoa que agora irá se tornar um digitador profissional, 

com a posição correta das mãos e movimentos precisos o usuário não precisará se preocupar 

com futuros problemas ou doenças relacionadas ao movimento repetitivo excessivo. 



347III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

 

 

de informação disponível, neste sentido propomos para o aluno compreensão do projeto de 

digitação de forma facilitadora o acesso a todos os alunos. Segundo Santo (2008 p. 37), 

destaque que: “Hoje em dia, o ponto de vista sobre a transferência de experiências é que ambos 

os conhecimentos, abstratos e concretos, podem ser transferidos de uma situação para outra”.

Desenvolvimento

As atividades foram aplicadas aos alunos do Ensino Médio da EJA no período de março 

a maio de 2019, na Escola Estadual Vila Rica, todas as atividades foram realizadas no 

laboratório de informática da referida escola. As atividades foram divididas em lições das 

aulas, totalizando 40 horas aulas de atividades aplicadas aos alunos: a seguir apresentaremos 

os relatos das atividades desenvolvidas:

1º momento: Passamos nas salas de aula do Ensino Médio da EJA Inicialmente, 

convidando para participar do curso de digitação, fazendo a seguinte justificativas da 

importância de dominar as tecnologias, principalmente a digitação. O curso de digitação é 

imprescindível em campos de trabalho, na atualidade cada vez mais estamos interligados a 

tecnologia em nossos trabalhos diários, escolas, faculdades, até mesmo em múltiplos hobbies, 

sendo assim, é extremamente respeitável dominar essa agilidade tão requisitada em quase 

todas as tarefas que executamos.

Compreende-se que aprender a digitar corretamente é muito relevante para as 

desenvolturas profissionais que irão destacar as pessoas no mercado de trabalho atual. Ao fazer 

entrevistas de emprego para diversos cargos hoje em dia são realizados testes para avaliar a 

capacidade do candidato em digitar simples documentos, mas apesar da simplicidade do 

conteúdo a ser digitado pelo candidato são avaliados aspectos como a velocidade com que se 

digita, a quantidade de erros cometidos e a qualidade do produto final. Tudo isso acaba sendo 

decisivo para competir com outros candidatos que podem estar tão bem preparados quanto e 

pode acabar sendo uma característica decisiva para a escolha dos empregadores.

Além da importância de se destacar profissionalmente, aprimorando sua capacidade 

com diversos métodos e dicas, um bom curso de digitação também irá ajudar ao estudante 

melhorar a própria técnica já utilizada, ampliando o conhecimento e permitindo que praticante 

se torne cada vez melhor nessa função. Outra característica das vantagens de um bom curso 

de digitação. É a própria saúde da pessoa que agora irá se tornar um digitador profissional, 

com a posição correta das mãos e movimentos precisos o usuário não precisará se preocupar 

com futuros problemas ou doenças relacionadas ao movimento repetitivo excessivo. 

 

 

Apresentar aos alunos a importância da digitação, para que eles estimularem o interesse em 

participar, levar algumas informações a respeito da digitação, para compreender o quanto e 

necessário no mercado de trabalho.

2º momento: Formar a turma; Na formação da turma não foi tão fácil, pois muitos tinha 

interesse em fazer o curso mais devido a necessidade do trabalho não havia disponibilidade de 

tempo para fazer, pois a grande maioria dos alunos que estuda no período noturno trabalha 

durante o dia. Trabalho o tempo é muito curto e já tem que ir para a escola, geralmente muitos 

prefere ficar este tempinho que tem, em casa com a família, pois muitos deles concilia a família 

trabalho e escola, devido essa falta de tempo muitos não conseguiu fazer o curso.

3º momento: instalar o programa DigiMaster nos computadores do laboratório; neste

processo de instalação do programa fomos acompanhadas pelo o técnico o qual contribuindo 

para a instalação do programa DigiMaster, qual para nós era um programa novo, não havia

habilidade com o mesmo, mas fomos praticando para que as aulas acontecessem com a turma.

4º momento: Iniciar a criação do cadastro da turma no programa de digitação, aplicar. 

Um dos primeiros contatos dos alunos no laboratório foram de reconhecimento da máquina, 

conhecimentos básicos, mas importantes para o aluno de EJA, até mesmo para que se 

sentissem confiantes diante do novo aprendizado, um questionário com a turma para verificar 

os conhecimentos do uso das tecnologias em sala de aula. O programa DigiMaster é umas das 

melhores técnicas para datilografia computadorizada e treino de digitação para aprender 

rapidamente a digitar. 
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O DigiMaster vem com 52 lições com mais de 1200 exercícios. Muito útil para escolas, 

pois permite controlar vários alunos. Os primeiros momentos do curso foram bastante difícil 

para os alunos, muitos deles falavam até em desistir do curso, por não ser uma tarefa tão fácil 

para eles, não tinha habilidade para manusear a ferramenta, tinha dificuldade em posicionar as 

mãos corretamente, e demorava bastante para passar de fase devido não estar fazendo correto, 

para eles isso era constrangedor dizia que não iria conseguir que era muito difícil.

Considerações Finais

Os resultados dessa sequência didática demostrou um bom desenvolvimento pois teve 

muitas etapas a serem cumprida, entre elas teve um questionário para obter informação sobre 

o aluno conforme a tecnologia, sendo assim tem facilitado o nosso trabalho conhecendo o 

perfil de cada aluno pois esse conhecimento é necessário para trabalhamos com cada um, 

começamos com a digitação básica com a turma para obter conhecimento do teclado e 

agilidade com as mãos, passando as etapas cada aluno terá mais visibilidade para digitar um 

texto que será essencial na vida do estudante até mesmo para o trabalho escolares. 

Quanto o desenvolvimento teve bons resultados, pois eles tinham vinculo agradável 

nas aulas, algumas dificuldades encontradas foram em relação ao manuseio do computador 

pois havia alunos que ainda não tinha contado com o computador, mais no decorrer do tempo 

foram sanando as dificuldades encontradas por cada aluno foi adquirindo conhecimentos, 

muitos deles terminaram as etapas da digitação básicas e a próxima fase foram a digitação e 

formatação dos textos.
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MONITORIA CENTRAL: ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA 
MELHORIA DO ENSINO

Adriana Borges dos Santos, Ana Clara Conti Santos, Yvan Barreira Dias.

Grupo de Trabalho 02 – Educação

Resumo: A monitoria representa uma atividade complementar de ensino aprendizagem,
que auxiliam os alunos em situação de aprendizagem, desta forma neste ano de 2019 é 
destinada aos alunos regularmente matriculados na Escola Municipal Central com 
objetivo de implantar e fomentar no cotidiano escolar um novo instrumento pedagógico, 
pois a monitoria como procedimento tem demonstrado sua utilidade nas dimensões 
política, técnica e humana da pratica pedagógica. O processo de ensino aprendizagem no
contexto escolar é facilitado através de atividades que garantam uma aproximação entre 
aluno, professor e projeto. Desta forma no exercício de monitoria os alunos exercitam 
outras formas de envolvimento escolar, ou seja, realizam outras formas de atividades
extracurriculares tendo como aliados nas atividades os alunos monitores, com isso criarem 
vínculos antes esquecidos e consequentemente novas oportunidades de ensino são 
concebidas. Este projeto de monitoria abrange outros projetos que são desenvolvidos na 
escola como: Horta e Xadrez escolar, Literatura: eu compartilho e Rádio Juventude 
Central, o projeto consta com 10 alunos monitores que auxiliam nas atividades que são
desenvolvidas na escola, tendo como carga horária duas horas semanais de atividades, 
envolvendo planejamento e desenvolvimento das atividades.

Palavras-Chave: Monitoria, aprendizado, atividades extracurriculares.

Introdução

O projeto de Monitoria implantado no início de 2019 na Escola Central com as turmas 

do Ensino Fundamental II com atividades no contra turno, desenvolvidas nos espaços da 

biblioteca, horta e pátio escolar tendo como objetivo fomentar no ambiente um novo 

instrumento  pedagógico, em que  alunos  monitores  desenvolvem  atividades  

extracurriculares  no   qual   aproximação   entre   aluno- professor e aluno-aluno seja ainda 

mais prazerosa ,e que a troca de experiência e conhecimento mútuo e ainda com intuito da 

melhoria no rendimento escolar e auxílio nas atividades já desenvolvidas na escola. 

Dentro destas características buscando articular na proposta pedagógica e a melhoria 

do ensino, os 10 alunos monitores seguem um cronograma específicos de atividades para 

serem desenvolvidas.

Desenvolvimento

As monitorias acontecem no contra turno com atividades planejadas e acompanhadas
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pelo professor orientador e dividas e duas horas semanais. Para que o aluno monitor 

ingressasse no projeto foi realizado um edital de convocação. 

Os alunos selecionados participam de reuniões quinzenais par estudo, planejam 

atividades de roda de leitura, manejo da horta, reunião de pauta para rádio e estudo novas 

estratégias para cria jogadas no xadrez. Os alunos que frequentam as atividades ofertadas 

assinam lista de presença e segue um regulamento pré-estabelecido em cada monitoria, 

podendo ser alterado conforme planejamento individual de cada projeto ofertado.

Considerações Finais

De acordo com resultados percebemos que nos meses que foram desenvolvidos a 

monitoria, o cenário no qual os projetos estão envolvidos houve mudança significativa de 

postura, envolvimento e sentimento de pertença tendo um maior interesse dos demais alunos.

Desta forma ,conclui-se que a monitoria é uma excelente instrumento pedagógico para 

oportunizar aos alunos.
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O CONCEITO DA ÉTICA DA ALTERIDADE EM LÉVINAS: UM DEBATE COM 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO MUNICÍPIO DE VILA 

RICA/MT

Angela Maria Santana

Grupo de Trabalho 02 – Educação

Resumo: O presente trabalho procurou abordar conceitos filosóficos importantes para 
alunos diversificados dentro da rede de ensino estadual do município de Vila Rica- MT, 
além de alunos de programas desenvolvidos pela Universidade do Estado de Mato Grosso 
da cidade. Por meio de uma aula realizada com os alunos, foi apresentada um curta 
metragem e a partir dela foram feitos diálogos e debates sobre ações cotidianas foi possível 
transmitir a eles o conceito de alteridade de Emanuel Lévinas, um importante filosofo. Foi 
notado a partir do diálogo que os alunos não conhecem por nomes técnicos, os conceitos 
filosóficos, porém já vivenciaram situações que elesocorrem.

Palavras-Chave: Filosofia; Alteridade; Emmanuel Lévinas.

Introdução

Este trabalho busca abordar de modo introdutório a teórica da filosofia de Emmanuel 

Lévinas tendo em vista que o filósofo traz a ética da alteridade como conhecimento que deve 

ser necessário para todos os outros conhecimentos e para nossas relações cotidianas no mundo. 

Emmanuel Lévinas, nasceu em Paris no ano de 1905 e falece na mesma cidade no dia 25 de 

dezembro de 1995. Na França por volta de 1923 iniciou seus estudos de filosofia em 

Strasbourg. Mais tarde conduziu-se para Friburgo, na Alemanha, por volta de 1929 quando se 

tornou aluno de Edmund Husserl e Martin Heidegger. 

Tendo eclodido a Segunda Guerra Mundial, Emanuel Lévinas foi capturado como um 

prisioneiro pelos alemães ficando exilado assim por 5 anos, sendo esse período muito marcante 

em sua vida, pois jamais esqueceu a marca do ódio do homem contra o outro homem deixada 

pela violência nazista. No período que esteve preso aproveitou o seu tempo escrevendo sua 

obra, publicada por volta de 1947. A guerra dizimou sua família, que foi brutalmente 

assassinada pelos soldados nazistas, sendo este o motivo principal para construção da filosofia 

Lévinasiana, que analisa o homem contra os seus próprios semelhantes. Traz assim a teoria da 

ética onde o respeito e a responsabilidade pelo outro passa a ser o ponto central.

Desenvolvimento

O presente estudo teve como objetivo apresentar a alunos das escolas públicas de 
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diferentes faixas etárias o conceito de alteridade do filósofo Emmanuel Lévinas, bem como 

abordar situações em que há sua ocorrência.

A metodologia aplicada a este trabalho consistiu primeiramente em levantamento 

bibliográfico acerca da filosofia do autor, mais precisamente do conceito da ética da 

alteridade. Buscou-se também conhecer o contexto histórico do autor e do surgimento da 

teoria.

A partir do conhecimento obtido através da revisão bibliográfica e estudo, elaborou-se 

uma aula expositiva para alunos de faixa etária diferente (entre 9 anos e 17 anos), do ensino 

fundamental das escolas estaduais Vila Rica e Maria Esther Peres, além dos alunos do

Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da UNEMAT de Vila 

Rica.

Foram realizadas as apresentações e durante a exposição também era exibido um 

vídeo- a História da menina Malak, um curta-metragem que abordava o conceito de alteridade.

Após a apresentação foi aplicado um questionário aos alunos, o qual continha perguntas acerca 

do assunto abordado com a finalidade realizar reflexão e sistematização das ideias. A última 

etapa consistiu num debate aberto acerca do tema alteridade com os alunos.

A partir da exposição de conceitos para os alunos foi possível perceber que eles 

desconheciam o termo conceitual, porém a partir da exemplificação de coisas do dia eles 

puderam assimilar que já viram ou vivenciaram uma situação que o conceito se aplica. Os 

alunos receberam bem a proposta do trabalho e dialogaram com argumentos, dando suas 

opiniões acerca do que acham a respeito de pôr-se no lugar do outro, de ter sensibilidade para 

com o outro. Foram também questionados a atual sociedade em que vivemos em que as 

pessoas não se preocupam tanto com os demais, ou seja, existe muita desigualdade.

A partir desses fatores eles entenderam a importância e a necessidade a revalorização 

dos sentimentos éticos do humano e do respeito as diferenças convidando assim todos assumir 

uma sociedade plural fraternal e pacífica.

Considerações Finais

A partir do trabalho com os alunos notou-se que eles quase não possuem conhecimento 

de termos conceituais filosóficos, mas que, no entanto, conhecem as situações a que se 

referem, assim pode-se analisar a possibilidade de abordar mais profundamente a disciplina 

de filosofia nos estudos da educação básica, independente do grau de escolaridade. No tocante 

ao conceito de alteridade viu que é imprescindível que eles possuam maior conhecimento em 
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relação aos conceitos filosóficos e isto pode ser em decorrência de não se dar uma maior 

importância a disciplina dentro da rede de ensino.
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Resumo: A criação de hortas escolares oferece melhorias à comunidade escolar e local,
em termos socioambiental, econômico e alimentar. O presente trabalho objetivou
despertar a importância das técnicas de produção, valorizando o trabalho e a cultura do
campo para o campo, conhecer técnicas de cultura orgânica, oportunizando trabalhos 
relacionados á educação ambiental. O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual José 
Gonçalves dos Santos, Município de Porto Alegre do Norte-MT, contemplando
estudantes dos anos finais do ensino fundamental e 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, entre 
abril e setembro 2019. As atividades foram divididas em etapas, as quais incluíram aulas 
com ações práticas como a demarcação e limpeza da área, construção de canteiros, 
preparação do substrato, adubação do solo, irrigações, plantio e colheita das hortaliças. 
Os resultados alcançados revelaram que a criação da horta no espaço escolar contribuiu 
no desenvolvimento de aulas que chamasse a atenção e despertasse o interesse do 
estudante, permitindo ao professor trabalhar a Educação Ambiental de forma
interdisciplinar.
Palavras-Chave: Horta escolar; Educação ambiental; Produção orgânica.

Introdução

O Projeto da “Horta na Escola” destaca que por meio da ação escolar e de uma 

educação ambiental e pela participação dos estudantes, durante os cuidados com a horta os 

alunos assimilam novos valores e formas de pensar, mudam suas maneiras em relação aos 

cuidados com a vida (CRIBB, 2010).

A introdução da horta no espaço escolar torna-se um laboratório vivo o que permite 

o desenvolvimento de diferentes atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, 

reunindo teoria e prática, sendo essencial no processo de ensino-aprendizagem e facilitando 

as relações através do trabalho coletivo e cooperado (PIMENTA & RODRIGUES, 2011). A 

escola é o local em que o aluno passa uma grande parte de seu dia, é importante e uma 

necessidade de dar uma atenção especial quando se refere aos bons hábitos alimentares.

O projeto de implantar hortas nas escolas pode ser uma das ferramentas que 

contribuem na promoção de hábitos e comportamentos alimentares saudáveis e estimular a 

realização de atividade física no dia-a-dia (DOBBERT, et al., 2007). Em âmbito escolar a 

horta tem a principal função de agregar as distintas fontes e recursos de aprendizagem, 

relacionando ao dia a dia da escola gerando observação e pesquisa estimulando uma reflexão 

por parte da comunidade escolar envolvida.
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A implantação de hortas nas escolas vem se tornado um instrumento para trabalhar a 

educação ambiental, interdisciplinaridade, assuntos econômicos e socioambientais, a partir 

dessas iniciativas, se tornam simples expor ao aluno o manejo correto com a terra, a água, 

assim como a forma de produção de alimentos orgânicos utilizados na nossa própria 

alimentação sem degradar o meio ambiente pelo uso de irrigação e agrotóxicos (SOUZA; 

SANTO; SANTOS, 2016).

Entretanto, a construção da horta escolar teve em vista a contribuição de maneira 

direta na alimentação dos estudantes, no desenvolvimento de habilidades e técnicas de 

produção sustentável e sem o uso de agrotóxicos, nas aulas de ciências e biologia, porém 

para desenvolver projetos e ações em outras disciplinas, transformando-se em um ambiente 

interdisciplinar e de inclusão (TAVARES, 2012).

Portanto o objetivo é despertar na comunidade escolar e local, a importância das 

técnicas de produção, valorizando assim o trabalho e a cultura do campo para com o campo, 

bem como conhecer técnicas de cultura orgânica, oportunizando trabalhos relacionados à

educação ambiental.

Desenvolvimento

A Escola Estadual José Gonçalves dos Santos, está localizada na área rural, no 

município de Porto Alegre do Norte, onde os alunos são filhos de pequenos agricultores.

A escola possui espaço onde foi implantada a horta escolar e possui disponibilidade 

de sol, água e condições de terreno, as atividades iniciaram no mês de abril de 2019. No 

primeiro momento realizou a limpeza (gradagem para misturar a matéria orgânica com o solo 

facilitando a construção de canteiros), trabalhando com o processo de rotação de culturas, 

evitando a proliferação de espécies invasoras. Para melhor produção das hortaliças e vegetais, 

foi acrescentado ao solo adubos orgânicos.

Foi realizado o estudo de hortaliças, legumes e frutos que foram plantados na horta, 

considerando a época de plantio, realizando o processo de germinação nas sementeiras e 

transplante das mudas (Figura 1). Nessa fase tivemos doações de mudas, os alunos foram 

divididos por grupos de trabalhos contribuíram diariamente, irrigando, retirando plantas 

invasoras, afofando a terra e adubando para um melhor desenvolvimento das hortaliças. Para 

facilitar o manejo foi instalado o sistema de irrigação por gotejamento e aspersão.
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Figura 1: Preparo do terreno, processo de plantio, transplante e irrigação.

Fonte: dos autores.

Foram realizadas atividades educativas durante todo o processo de implantação da 

horta, na qual foram discutidos temas relacionados ao meio ambiente, agricultura familiar e 

alimentação saudável, adubação orgânica. A implantação da horta orgânica escolar destacou 

somente pontos positivos, pela utilização de um espaço ocioso, despertou nos alunos a 

importância do trabalho coletivo, a conscientização e sensibilização para com o meio 

ambiente e os recursos naturais (SOUZA, 2016).

Foi realizada uma parceria com os alunos, os pais e a comunidade de Nova Floresta, 

através da qual foi adquirida as sementes para o plantio sem qualquer custo, toda à matéria 

orgânica (esterco, resíduo de soja) que foi adicionada aos canteiros, a coleta e o transporte do 

adubo orgânico até a unidade foram realizados pelos profissionais da escola.

Durante as fases de preparação e adubação dos canteiros, os alunos foram inseridos 
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nessa proposta de reorganização do espaço da horta acompanhando, em grupos, tudo o que 

estava sendo feito.

Os profissionais da escola criaram as datas e os horários de regas dos canteiros, e 

distribuídos entre os grupos de alunos, esses horários foram passados para os alunos em sala, 

onde cada dia da semana um profissional acompanharia uma turma na rega e limpeza da 

horta. Os alunos tiveram a oportunidade de semear e fazer os desbastes das mudas, 

acompanhar o processo de crescimento e colheita (Figura 2). Sousa (2016) afirma que os 

alunos filhos de agricultores veem nas práticas uma forma de serem valorizados e que, os 

conhecimentos que eles já trazem beneficiam toda comunidade escolar.

Figura 2: manutenção e colheita das hortaliças.

Fonte: dos autores.

As hortaliças foram plantadas, colhidas, preparadas e servidas aos alunos durante o 

lanche escolar na forma de saladas e tortas salgadas (Figura 2). Os excedentes foram

distribuídos para levarem para suas residências. Pimenta e Rodrigues (2011) ressaltam que 

quando existe uma horta no espaço escolar, é como se existisse um laboratório, porém com 

recursos de pesquisas praticamente vivos, as metodologias de estudo possibilitando diversas 

formas de trabalhar.

Considerações Finais

Diante dos resultados alcançados, torna-se evidente que a implantação da horta só 
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apresentou melhorias à comunidade escolar. Possibilitando o desenvolvimento de diversas 

atividades pedagógicas (teoria e prática), trabalho coletivo, uma melhor alimentação, assim 

como teoria do ensino formal com atividades na horta escolar, começando pela variação da 

metodologia de ensino, que auxiliou o professor trabalhar a educação ambiental também 

como o uso dos recursos naturais (água, solo, radiação solar) de forma interdisciplinar, 

proposta de ensino que tem sido tão idealizada.

A horta escolar é dinamizadora de teorias e práticas que transcorre o “simples” título 

de produtora de hortaliças. Plantar, semear, cultivar, regar, adubar e colher são técnicas 

utilizadas em todas as hortas, deste modo na horta escolar cultiva-se algo maior, o 

conhecimento.
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Resumo: Facilmente se observa em dias atuais que as pessoas estão aceleradas e sempre 
correndo, na procura de algo novo para satisfazer as necessidades de vida. Nesse sentido 
os alunos não ficam fora desse contexto, estão sempre na busca em transformar o 
momento em algo novo e espetacular. Assim nosso objetivo se problematiza em apontar
qual a incidência de casos de ansiedade e uso de antidepressivo na família no campo. 
Pesquisa efetivada por alunos do ensino médio das salas anexas no campo da Escola
Estadual Vila Rica. Estudo este realizado no segundo semestre de 2019, com 77
adolescentes estudantes que frequentam do 6º ao 9º ano de Escola do campo. Tendo o aporte
teórico dos seguintes autores: Gil (2002) e Marconi, Lakatos (2003) no qual utiliza-se a 
metodologia de pesquisa de campo, na perspectiva quantitativa onde para a produção de 
dados utilizamos um questionário estruturado com duas perguntas fechadas. Nossos
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Introdução

Nesse sentido os alunos do Ensino Médio do campo lançam mão da pesquisa como 

ferramenta de aprendizado em sala de aula, com o tema de estudo e pesquisa a ansiedade no

ambiente escolar e o uso de antidepressivo por familiares.

Por ouvir falar que muitas pessoas fazem uso de medicamentos antidepressivos, os 

alunos da Escola Estadual Vila Rica do campo, fazem uma pesquisa com escolares para 

verificar esta procedência nas proximidades da escola.

Segundo Brandão e Graeff (1996) o infortúnio da ansiedade se manifesta por meio de 

sintomas que tem sua origem somática ou psicológica, sendo que na somática se manifesta 

com o aumento em tensões musculares, movimentos fortes e rápidos do coração, sudorese 

emocional, sensação de bolo na garganta e falta de ar, já a psicológica apresenta dificuldade 

de concentração, sono e apreensão.

Assim é importante lembrar que, seja ansiedade ou outras formas que devem ser 

diagnosticadas com supervisão médica e, que             a cooperação entre família e escola pode 

contribuir no detectar de problemas por meio de pesquisa que venha a colaborar com possíveis 

planejamentos de agentes de saúde no embate a esta nova característica nas pessoas.
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Desenvolvimento

Para a formulação da pesquisa, foram realizados aplicados 77 questionários aos alunos 

do 6° ao 9° anos na escola do campo, e, com base nisso, construímos os gráficos em que foram 

analisados e então obtivemos os resultados e os apresentamos. Cumprimos o objetivo de 

investigar a incidência de casos de ansiedade e uso de antidepressivo na família no campo. 

Conforme Gil (2002) e Marconi, Lakatos (2003), a pesquisa é desenvolvida com base em dados 

e constituído principalmente de argumentos técnicos científicos. Sendo que os alunos 

respondem ao questionamento conforme sua percepção e não com base em laudo ou análise 

clínica médica.

No gráfico 01, são apresentados os dados da pesquisa, que questiona os alunos com a 

seguinte pergunta; você é agitado ou ansioso?

Sendo que obtivemos os resultados de que cerca de 39% dos entrevistados 

responderam que são agitados ou ansiosos, aproximadamente 12% disseram que não 

apresentam essas características e a maioria, 49% dos alunos, responderam “às vezes”. Com 

base nos dados é possível ver que grande quantidade dos alunos entrevistados apresenta

incidência para ser agitado ou ansioso.

Já no gráfico 02, foi aplicada a pergunta, que continha a seguinte questão: “Em sua 

família tem alguém que faz uso de antidepressivos?”
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Dentre os alunos que responderam a essa pergunta, 60% disseram que em sua família 

não fazem uso de antidepressivos, já o restante 40% tomam medicamentos.

Com base nos dados foi possível verificar que as famílias fazem uso de medicamentos 

antidepressivos, sendo que a uma incidência de casos no uso de medicamento em familiares 

de estudantes no campo. Portanto os resultados nos mostram como jovens estão agitados ou 

ansiosos em seu dia a dia.

Considerações finais

Neste trabalho abordamos o assunto ansiedade no ambiente escolar e o uso de 

antidepressivo na família, sendo apontando que cerca de 40% dos familiares de alunos 

pesquisados apresentam casos de uso de medicamento, bem como 88% dos alunos são 

agitados ou ansiosos.

Assim podemos observar que os estudantes estão se denominando ou se identificando 

como ansiosos ou agitados, nesse sentido é interessante termos ciência das características

predominantes nos adolescentes para que pais e a comunidade escolar possam desenvolver 

atividades no ambiente de ensino, que contribuam na diminuição da ansiedade.

Referências

BRANDÃO, M. L; GRAEFF, F. G; Neurobiologia das Doenças Mentais. 3º Edição. São 
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RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO: perspectiva dos alunos do ensino médio Escola 
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Resumo: A automedicação consiste no uso de medicamentos sem a prescrição ou o 
acompanhamento médico. Isso pode ocasionar uma série de riscos à saúde humana dentre 
outros fatores. Pensando nas concepções dos jovens acerca dos efeitos da automedicação 
aplicou-se umquestionário sobre a compra e o uso de medicamentos para a apreciação 
de estudantes do Ensino Médio na Escola Estadual Professora Maria Esther Peres 
(EEPMEP) em Vila Rica, Mato Grosso. Foram trinta e nove participantes que
responderam quanto ao uso, à aquisição e às interpretações sobre a rigidez na compra. As
respostam apontam para um uso indiscriminado e para uma conscientização rasa acerca
dos efeitos adversos. Ademais, é preocupante observar que jovens estão comprando e 
utilizando fármacos que podem interferir em suas rotinas bem como na sua saúde a longo 
prazo. Neste aspecto, os resultados obtidos no presente estudo assim como outros tantos
apontamentos sobre este tema suscitam a necessidade de estratégias de contenção do
acesso (aquisição dos medicamentos) e, tendo em vista os rincões do país, são necessários
esclarecimentos mais efusivos sobre o uso e os efeitos.

Palavras-Chave: medicamentos, riscos, esclarecimento, jovens.

Introdução

A automedicação trata-se da utilização de fármacos, quando há sintomas ou dores, 

sem a realização de consultas e exames com um especialista na área da saúde. Portanto, a 

automedicação implica numa série de complicações físicas, químicas e fisiológicas. Segundo 

levantamento feito pelo Instituto Tecnológico e Qualidade (ICTQ), em 2016, 79% da 

população brasileira com mais de 16 anos fazia uso de medicamentos sem prontuário médico. 

Muitas vezes o uso desses medicamentos acontece após indicações pessoais, ou seja, relatos 

de experiências por pessoas próximas, convívio cotidiano. Assim, muitas pessoas se 

automedicam por ser mais prático do que procurar auxílio profissional (AQUINO et al., 

2010; CASSIMIRO, 2012; SOUTO MAIOR e OLIVEIRA, 2012; ICTQ, 2018).

A automedicação oferece, sem dúvidas, um grande risco para a vida do indivíduo. O 

uso indiscriminado de medicamentos pode ocasionar irritações agudas, alergias e 

intoxicações. Alguns dos tipos de medicamentos que ocasionam intoxicação, por exemplo, 

são os analgésicos, os antitérmicos e os anti-inflamatórios. Esses medicamentos, no 

imaginário popular, são de uso recorrente e estão inseridos no contexto familiar, onde 

pessoas com prescrição podem, muitas vezes, fornecer aos demais sem a necessária 
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assinalação médica ou farmacêutica (CASSIMIRO, 2012; SOUTO MAIOR e OLIVEIRA,

2012).

Percebendo que a automedicação é assunto recorrente no cenário nacional e sabendo 

que o índice de pessoa que se automedica aumenta vertiginosamente, torna-se evidente a 

necessidade de esclarecer os fatos, mitos e verdades, por meio de palestras, minicursos, 

dentre outras abordagens sobre o assunto no âmbito escolar. Deve-se aliar as redes de Saúde 

e Educação visando desenvolver a criticidade acerca dos riscos cumulativos a longo prazo 

assim como as interações imediatas.

Neste contexto, o presente trabalho abordou o tema ‘Automedicação’ com os 

estudantes nas turmas de 1 e 2° anos do Ensino Médio na Escola Estadual Professora Maria 

Esther Peres (EEPMEP) objetivando pontuar as abordagens e esclarecimentos sobre o 

assunto.

Desenvolvimento

Foram entrevistadas, via questionário impresso, 39 pessoas sendo 27 do sexo 

feminino e 12, masculino. Quanto à prática da consulta médica para ter a prescrição para 

aquisição do medicamento houve empate nas respostas, sendo 20 disseram que sim e 19, que 

não. Acerca dos riscos da automedicação, 10 pessoas afirmaram não conhecer enquanto que 

as demais se julgam sabedores destes entraves.

Quando perguntados sobre o hábito de fazer uso de medicamentos sem prescrição 

médica, 21 pessoas responderam que sim e 18 que não. Para a pergunta “Você compra 

medicamentos em farmácia com facilidade?” foram obtidas 8 respostas negativas e 31 

afirmativas.

Perguntados sobre qual atitude deveria ser tomada para que houvesse maior 

fiscalização na hora da compra de medicamentos, 15 pessoas disseram ser favoráveis à venda 

apenas com prescrição médica enquanto que apenas 2 foram taxativas quanto ao aumento do 

rigor na fiscalização. Os demais entrevistados não opinaram nesta questão.

Sobre os remédios mais utilizados segundo as respostas obtidas, visto que nem todos 

responderam e alguns responderam sobre vários, têm-se o seguinte: Dipirona® (14 pessoas 

assinalaram usar); analgésicos, de modo geral (8); Paracetamol® (6); Ibuprofeno® (5); 

Nimesulida® (2); vitaminas (2) e apenas 1 resposta para aspirina, laxante, antibióticos e 

xarope.
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Os resultados obtidos esclarecem, principalmente, que os jovens (os estudantes no 

ensino médio da escola que foram abordados para responder ao questionário têm, em média, 

15 anos) estão cada vez mais aptos ao uso indevido de substâncias com princípios ativos. 

Há, também, um rigor menor no controle de saída de medicamentos das drogarias em se 

tratando de centros urbanos onde a fiscalização é, em partes, frágil. As perspectivas sugeridas 

nas respostas acenam para a necessidade de uma abordagem mais incisiva sobre uso de 

medicamentos, especialmente com os jovens.

Considerações Finais

O risco da automedicação é um fator preocupante no Brasil devido, principalmente,

à facilidade na compra de medicamentos sem a devida prescrição médica e ao pouco 

conhecimento popular dos efeitos adversos desta prática. Deste modo, torna-se complicado 

minimizar ou banir esta atitude, já intrínseca no costume dos brasileiros. É preciso mostrar 

os riscos e, de modo paulatino, conscientizar a população dos perigos que a automedicação 

pode trazer para a saúde assim como repensar as estratégias de fiscalização da venda e 

circulação de alguns princípios ativos.
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Resumo: Aprender a usar as ferramentas das TICs é de fundamental importância para as 
habilidades profissionais dos sujeitos que almejam ao mercado de trabalho. Para isso,
tivemos como objetivo auxiliar os alunos no desenvolvimento e aprimoramento de
conhecimentos das TICs, levando-os a aprenderem a digitação e os demais recursos do 
pacote do office como o Word e Power point. O projeto tem sido desenvolvido com os 
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, 1º anos do Ensino Médio Inovador e 1º 
e 2º ano do Ensino Médio da EJA da Escola Estadual Vila Rica. O Período de formação 
foi previsto para todo o ano letivo de 2019, com horários adequados à condição do aluno. 
Inicialmente, os alunos foram convidados a participarem do projeto e em seguida foi 
feita a apresentação; conversamos sobre a importância da digitação e do domínio das 
ferramentas do pacote do Office. Foi aplicado um questionário e feita a explicação da 
metodologia das oficinas e da Instalação do programa de digitação DigiMaster nos 
computadores do laboratório; em seguida foi realizado o cadastro da turma no programa 
de digitação. O trabalho com as oficinas de Tecnologias tem possibilitado aos alunos o 
rompimento das limitações encontradas na realização de trabalhos pedagógicos, pois 
estão aprendendo a usar as mídias. Essa metodologia teve como objetivo introduzir mais
conhecimento, de forma rápida e prazerosa, ou seja, ao utilizarem o computador, os alunos 
entram em um ambiente multidisciplinar e interdisciplinar. Ao invés de apenas 
receberem informações, os alunos também constroem conhecimento.

Palavras-Chave: Tecnologias de Informação e comunicação; conhecimento; aprendizado.

Introdução

Aprender a usar as ferramentas das TICs é de fundamental importância para as 

habilidades profissionais dos sujeitos que almejam ao mercado de trabalho. Ao fazer 

entrevistas de emprego, para diversos cargos, são realizados testes para avaliar a capacidade 

do candidato quanto à digitação de simples documentos, bem como do domínio dos recursos 

do pacote do office como o Word, Excel e Power point. Devido a essa necessidade e ao 

grande avanço da tecnologia dos últimos anos, cada vez mais, exige-se uma formação que 

atenda às necessidades das atividades educacionais e do mercado de trabalho. Nesse sentido, 

propusemos para os alunos a realização de oficinas que possibilitassem o domínio das 

tecnologias de informação e comunicação.

Para tanto, tivemos como problemática de investigação o seguinte questionamento: 

Quais as possibilidades de ajudar os alunos a dominarem e aprenderem a digitação e os 
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recursos do pacote do office como o Word e Power point.

Para isso, colocamos como objetivo do projeto auxiliar os alunos no desenvolvimento 

e aprimoramento de conhecimentos das TICs - Tecnologia de Informação e Comunicação, 

desde a teoria até a prática; contribuir com a necessidade de uma formação básica; ter 

habilidade reconhecida com a técnica de digitar de maneira correta e ágil; desenvolver as 

habilidades de maneira agradável com ótimo aperfeiçoamento; promover a qualificação dos 

alunos para o mercado de trabalho, uma vez que isso é um diferencial quanto à eficiência e 

produtividade.

O projeto tem sido desenvolvido com os alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental, 1º anos do Ensino Médio Inovador e 1º e 2º ano do Ensino Médio da EJA da 

Escola Estadual Vila Rica.

O Período de formação está previsto para todo o ano letivo de 2019, com horários 

adequados à condição do aluno. Inicialmente, os alunos foram convidados a participarem do 

projeto e em seguida foi feita a apresentação; conversamos sobre a importância da digitação 

e do domínio das ferramentas do pacote do Office, estimulando o interesse em participarem; 

levamos algumas informações a respeito do uso das TICs para compreenderem o quanto este 

conhecimento é necessário no mercado de trabalho.

No início do projeto foi aplicado um questionário e feita a explicação da metodologia 

das oficinas e da instalação do programa de digitação DigiMaster nos computadores do 

laboratório; foi feito o cadastro da turma no programa de digitação e realizada as oficinas do 

pacote do office: Word, Excel e Power point.

Desenvolvimento

Atualmente, o uso da tecnologia, na educação escolar, já faz parte da metodologia 

escolar de quase todas as escolas. A tecnologia tornou-se um importante meio de estudo e 

pesquisa, pois serve de apoio para a ampliação do conhecimento do aluno, tornando a 

construção do conhecimento de forma agradável e adequada ao desenvolvimento individual 

e coletivo dos alunos. Os alunos iniciaram com as aulas de digitação no programa de 

digitação DigiMaster, uma técnica para datilografia computadorizada e treino de digitação, 

para aprenderem a digitar com agilidade. O programa vem com 52 lições e com mais de 1200 

exercícios. É muito útil para as escolas, pois permite controlar vários alunos. O curso de 

digitação DigiMaster tem possibilitado aos alunos a aprenderem uma digitação rápida e com 

os dedos corretamente posicionados, além de ajudá-los na realização de trabalhos 
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pedagógicos. As oficinas estão acontecendo em horários que possibilita atender aos alunos 

do Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos.

Figura 01 - Alunos do E.F. realizando oficinas no laboratório de Informática

Fonte: acervo Escola Estadual Vila Rica/2019.

O curso de digitação é indispensável para os alunos, pois, além de ajudar na realização 

dos trabalhos escolares solicitados pelos professores, também ajuda em todos os campos de 

trabalho. Na atualidade, os alunos estão cada vez mais conectados à tecnologia, tanto na 

escola quanto em nossos trabalhos diários. Sendo assim, é imprescindível dominar essa 

ferramenta tão solicitada em quase todas as práticas sociais.

Figura 02: Alunos do E.M. realizando oficinas no laboratório de Informática

Fonte: acervo Escola Estadual Vila Rica/2019.

Os alunos do Ensino Fundamental e Médio não tiveram dificuldades iniciais, pois é 

uma ferramenta que já tiveram contato. Os alunos da EJA reclamaram um pouco, pois muitos

deles não tinham contato com um computador, não tinham desenvoltura para manusear a 

ferramenta; eles tiveram dificuldade em posicionar as mãos corretamente e demoravam 

bastante para passar de fase, devido não estarem fazendo correto. Para eles, isso era 

constrangedor e diziam que não iriam conseguir, pois era muito difícil.



370 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

 

 

Figura 03: Alunos da EJA realizando oficinas no laboratório de Informática

Fonte: acervo Escola Estadual Vila Rica/2019.

Ao passo que os alunos iam terminando cada fase do processo de digitação, iriam 

passando para a fase seguinte, após o termino do curso de digitação do programa DigiMaster 

eles passavam a fazer o curso de formatação de texto no Word. Foi elaborado uma “apostila” 

de atividades para eles fazerem. Cada aluno tinha o seu tempo de desenvolvimento nas 

atividades, passando para a fase seguinte, conforme o desenvolvimento de cada um.

O uso das tecnologias, por si só, não representa mudança pedagógica se for usada 

somente como suporte tecnológico para ilustrar a aula. É necessário que seja utilizada como 

mediação da aprendizagem para que haja melhoria no processo ensino-aprendizagem. “O 

simples acesso à tecnologia, em si, não é o aspecto mais importante, mas sim, a criação de 

novos ambientes de aprendizagem e de novas dinâmicas sociais a partir do uso dessas novas 

ferramentas”. (MORAES e VARELA, 2006). Nesse sentido, os alunos estão colocando em 

prática o que tem aprendido nas oficinas, servindo-se dessa ferramenta para fazer os trabalhos 

pedagógicos.

Considerações Finais

O trabalho com as oficinas de Tecnologias tem possibilitado aos alunos o rompimento 

das limitações encontradas na realização de trabalhos pedagógicos, pois estão aprendendo, 

educativamente, a usarem as mídias. Essa metodologia de ensino tem alcançado o objetivo 

de introduzir mais conhecimento, de forma rápida e prazerosa, ou seja, esses alunos, ao 

utilizarem o computador, entram em um ambiente multidisciplinar e interdisciplinar. Ao 

invés de apenas receberem informações, os alunos também constroem conhecimento.

Assim, o trabalho com a tecnologia torna-se um mediador no processo de construção 

e resolução das atividades propostas, incentivando a reflexão, a crítica e permitindo um 
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aprendizado de maneira divertida.
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A CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 
NATURAIS POR MEIO DA INTERDISCIPLINARIDADE

Vânia Horner de Almeida; Franciani da Silva Gaspareto

Grupo de Trabalho 02 – Educação

Resumo: Ensinar Matemática e ou Ciências, é possibilitar condições adequadas à produção 
de conhecimento pelos alunos. Para isso temos como objetivo verificar a importância de
trabalhar em sala de aula os conteúdos de Matemática e Ciências Naturais de uma forma
contextualizada, aproximar a realidade dos alunos ao que é ensinado nas aulas de
Matemática e Ciências Naturais. Essa proposta de intervenção foi trabalhada com os alunos
do 2º ano do 2º segmento da Educação de Jovens e Adultos. Sugerimos uma metodologia 
interdisciplinar utilizando a fabricação de sabão como instrumento motivador da
aprendizagem para alunos da Educação de Jovens e Adultos. Contudo, acreditamos que por
meio do ensino interdisciplinar desse projeto trouxe contribuições econômicas, ambientais 
e sociais para nossos alunos, proporcionando interações com diferentes meios, 
possibilitando a eles a construção do conhecimento de forma mais global, dando sentido a 
aprendizagem significativa, tanto nos conteúdos de Ciências quanto de Matemática.

Palavras-Chave: Contextualização; reaproveitamento; conhecimento

Introdução

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade específica da Educação 

Básica que se propõe a atender um público diferenciado, onde por algum motivo levou esses 

alunos a afastar da sala de aula, durante a infância ou adolescência. Com a EJA esses alunos

têm agora a oportunidade de voltar a estudar, trazendo consigo a experiência da Matemática e 

da Ciências Naturais do dia-a-dia.

É considerado que os conhecimentos do cotidiano, que os alunos da EJA trazem consigo 

são informações muito importantes para o ensino-aprendizagem no contexto escolar, pois, esses 

conhecimentos podem ser trabalhados pelos professores de forma contextualizada fazendo a 

junção da teoria (conteúdos) com a prática. Os alunos podem realizar prática em sala de aula, 

usando uma forma mais simples, construindo uma relação entre o saber cientifico e o empírico 

do aluno. Assim temos como questão de estudo a seguinte pergunta: Qual a importância de 

trabalhar em sala de aula os conteúdos de Matemática e Ciências naturais de uma formal 

contextualizada, aproximar a realidade dos alunos ao que é ensinado nas aulas de Matemática 

e Ciências naturais?

Para isso temos como objetivo de verificar a importância de trabalhar em sala de aula 

os conteúdos de Matemática e Ciências Naturais de uma formal contextualizada, aproximar a 

realidade dos alunos ao que é ensinado nas aulas de Matemática e Ciências Naturais.
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Essa proposta de intervenção foi trabalhada com os alunos do 2º ano do 2º segmento da 

EJA. Propomos uma metodologia interdisciplinar para trabalhar os conceitos de 

reaproveitamento, preservação da natureza, bem como proporção, regra de três simples, 

operações fundamentais, utilizando a fabricação de sabão como instrumento motivador da 

aprendizagem para alunos da Educação de Jovens e Adultos.

Foi realizado pesquisas sobre os danos causados pelo o óleo ao meio ambiente, como 

reaproveitar o óleo na fabricação de sabão, aula interativa, trabalhos em grupos, debates, leitura 

e produção de textos, resolução de situações problemas envolvendo sistema monetário, regra 

de três simples, proporção e as operações fundamentais.

Desenvolvimento

Este trabalho trata-se de uma proposta metodológica de intervenção para o ensino de 

Ciências Naturais e da Matemática para os alunos do 2º ano do 2º segmento da Educação para 

Jovens e Adultos (EJA). Propõe-se que a partir da técnica de fabricação de sabão de forma 

artesanal conjecturem alguns dos conceitos relacionados a Ciências Naturais e a Matemática e 

a partir destes a inserção de novos conceitos.

Para a fabricação do sabão deverá ser utilizado resíduos de óleo de cozinha obtidos na 

própria escola e nas residências dos alunos. Essa proposta visa trabalhar a interdisciplinaridade 

tendo como foco a preservação do meio ambiente, a reutilização do óleo de cozinha, 

conhecendo os prejuízos causados pelo descarte ou depósito inadequado do óleo de cozinha, 

torna-se viável a reciclagem, onde os alunos tem a oportunidade de trabalhar com substâncias 

químicas e observar também de maneira lúdica e dinâmica o conteúdo, alavancando desta 

maneira o conhecimento, levando o aluno para perto do objeto de estudo, facilitando a 

aprendizagem, nesse sentido Oliveira (2005) descreve que o experimento em sala de aula com 

temas que associam com o cotidiano dos alunos proporciona a aprendizagem e promove a 

acrescentamento da competência mental dos estudantes.

Ainda estudar os conceitos matemático envolvidos no nas receitas e no processo de 

reaproveitamento e utilização da fabricação de sabão como ferramenta motivadora da 

aprendizagem para alunos do EJA.

Iniciamos com a apresentação da proposta, após, dividimos os alunos em grupos, 

distribuindo para cada um deles uma folha branca e o título: Uma saída para o óleo de cozinha 

usado. Na folha, cada grupo deverá responder a seguinte pergunta: “O que fazer com o óleo de 

cozinha usado?" Em seguida, cada grupo escreveu dicas que respondam à questão proposta, 
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relacionando-as ao título colocado na folha. A maioria dos alunos relatou que pode ser usado 

na fabricação de sabão, complementou que é uma pratica diária, pois fazem sabão em barra e 

líquido em casa, fazendo o reaproveitamento do óleo de cozinha.

O professor entregou a cada grupo o texto: "pequenas atitudes que fazem a diferença”, 

solicitando que façam a leitura do mesmo. Após os alunos realizaram uma pesquisa na internet 

no laboratório de informática sobre os danos causados pelo óleo de cozinha ao meio ambiente. 

Ainda no laboratório pesquisou-se sobre o reaproveitamento do óleo de cozinha e copiou-se 

uma receita de sabão em barra e outra de sabão líquido. Com a turma em grupos e de posse dos 

dados da pesquisa as dicas criadas pelos alunos e as sugeridas no texto, o professor propõe a 

criação de cartazes para uma campanha de conscientização acerca do que se deve fazer com o 

óleo usado. Esses cartazes foram afixados em toda a escola.

Figura 01 - Alunos realizando pesquisa no laboratório de Informática

Fonte: acervo Escola Estadual Vila Rica/2019.

Em Matemática foi trabalhado a receita do sabão, primeiro propôs aos alunos pesquisar 

em três comércios locais o preço dos ingredientes para fazer o sabão de pedaço e sabão liquido. 

O intuito dessa pesquisa foi responder a seguinte pergunta: Economicamente, compensa a 

fabricação caseira do sabão ou comprar ele pronto no comércio? Com os dados das receitas 

foram trabalhadas diversas atividades Matemáticas envolvemos os conteúdos de regra de três, 

proporção, operações fundamentais, geometria dentre outros.

Figura 02 – Atividades Matemáticas envolvendo a receita do sabão
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Fonte: acervo Escola Estadual Vila Rica/2019.

Compramos os ingredientes e fizemos uma receita de sabão líquido e outra de sabão de 

pedaço.

Em Ciências colocamos em prática a produção de sabão líquido e em barra com óleo de 

cozinha usado, trabalhando assim a reciclagem do óleo gerado na escola e nas residências dos 

alunos. Os alunos que tinham costume de fabricar o sabão caseiro em casa ajudaram a manusear 

e a fazer o sabão. Nesse momento contamos com a ajuda das agentes de limpeza nesse processo, 

pois, na escola é uma prática o reaproveitamento de óleo de cozinha para fabricar o sabão usado 

na limpeza do espaço escolar.

Figura 03 – Fabricação do sabão

Fonte: acervo Escola Estadual Vila Rica/2019.

Os alunos fizeram o cálculo do gasto com os ingredientes para produzir a quantidade de 

uma receita, calculando o custo dos produtos produzidos. Pesquisaram no mercado o valor da 

compra da mesma quantidade de sabão liquido e de pedaço, chegou à conclusão que compensa 

fabricar esses produtos, pois, é economicamente viável e ainda faz o reaproveitamento do óleo

de cozinha. Segundo D´ambrosio (2005, p. 71) “a busca de novas direções para o 

desenvolvimento da matemática deve ser incorporada ao fazer matemático”.
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Figura 04 – Exposição do trabalho na Feira de Ciências e Matemática

Fonte: acervo Escola Estadual Vila Rica/2019.

Com isso torna indispensável procurar agregar aos conteúdos teóricos a uma prática que 

venha realmente tornar o aprendizado mais significativo. Após todo o trabalho feito foi exposto 

na Feira de Ciências e Matemática.

Considerações Finais

Os profissionais da educação precisam perceber a seriedade de analisar o perfil 

diferençado dos alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, de modo geral, são 

trabalhadores, com rotinas trabalhosas e com pouco tempo para o estudo, pois os estudantes 

desejam ver o aproveitamento imediato do que estão estudando.

Contudo, acreditamos que por meio do ensino interdisciplinar desse projeto trouxe 

contribuições econômicas, ambientais e sociais para nossos alunos, proporcionando interações 

com diferentes meios. Daí a grande importância da interdisciplinaridade para que os alunos 

possam compreender as mudanças que ocorrem no meio onde vivem, possibilitando a eles a 

construção do conhecimento de forma mais global, dando sentido a aprendizagem significativa,

tanto nos conteúdos de Ciências quanto de Matemática.

A reciclagem faz parte da educação ambiental, a mesma está inserida no sistema 

educacional, proporcionando aos alunos uma nova visão a partir das práticas que executamos 

no decorrer do projeto, dessa forma, como forma de comércio ou de uso pessoal, podemos 

afirmar que os projetos formam além do cuidado com a natureza, ensinam possibilidades 

sustentáveis de cuidar do meio ambiente, vivenciando técnicas ambientais apropriadas que 

serão levadas por toda vida.

Referências

D´AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática (Elo entre as tradições e a modernidade), 2ª 
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A QUÍMICA DO SABÃO E DETERGENTE: UMA ABORDAGEM CTSA PARA 
O ENSINO DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO

Jhonnathan Rodrigues do Nascimento; Auanny Crisly Lima de Souza; Artur Luz 
Guimarães; Lucilene Amâncio e Elisangela Alves Ferreira

Grupo de Trabalho 02 – Educação

Resumo: O presente estudo tem como objetivo relatar uma experiência pedagógica envolvendo 
a produção de sabão e detergente como maneira de ensinar química em um enfoque ciência,
tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). Essa atividade foi desenvolvida na Escola Estadual 
13 de Maio, de Porto Alegre do Norte - MT. Os participantes da atividade foram os alunos do 
2º ano do Ensino Médio do turno da matutino. As etapas da atividade foram: Problematização 
inicial; Organização do conhecimento; e Aplicação do conhecimento. Logo, é possível ensinar 
química de maneira que os alunos possam estabelecer relações com o cotidiano.

Palavras-Chave: Abordagem CTSA, Cotidiano, Ensino de química.

Introdução

Na sociedade contemporânea, uma grande parte das propostas para o ensino de 

Química já vem com uma abordagem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA) uma 

visão que procura explorar os aspectos sociais, econômicos e ambientais do meio onde os 

alunos estão inseridos, haja vista que, de acordo com Trivellato, et al. (2015) A aprendizagem, 

depende de um envolvimento ativo dos estudantes.

Logo este envolvimento do docente/aluno e aluno/docente é de fundamental 

importância para o processo/cognitivo do mesmo, haja vista que a interação entre ambos 

proporciona trocas de conhecimentos, pois para Vygotsky (1988), o conhecimento requer 

envolvimento emocional, contato social, ações físicas e cognitivas.

Por isso, e necessário que o docente aborde os conteúdos de Química com uma visão 

problematizadora que esteja pautada na transversalidade do contexto do aluno, pois ainda de 

acordo com Trivellato, et al. (2015) é importante que as situações propostas lhes sejam 

familiares e instigantes, principalmente se estiverem relacionados ao meio social que este 

aluno está contido.

O objetivo deste trabalho foi verificar a contribuição da metodologia CTSA, em torno 

da temática “Química do sabão e detergente” para o processo de ensino/aprendizagem no 

ensino médio da EE. 13 de Maio, município de Porto Alegre do Norte/MT.

Desenvolvimento
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O presente trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino médio 13 de Maio, 

localizado na Av: Brasil, S/N, na cidade de Porto Alegre do Norte - MT. Tendo como público-

alvo os alunos do 2º ano do turno da matutino do ensino médio.

Para o desenvolvimento do trabalho estruturamos em uma metodologia proposta por 

Carraro e Pereira (2014), que aborda em três etapas pedagógicas a atividade educativa;

Primeira etapa: Problematização inicial

Neste momento buscamos explorar questões do cotidiano dos discentes, tais como os 

impactos ocasionados pelo o uso do sabão e dos detergentes, fazendo uso de vídeos,

experimentos e documentários, fazendo com que o mesmo reflita sobre a sua ação no meio 

inserido, ocasionado assim o senso crítico e o questionamento do mesmo sobre a sua ação.

Segunda etapa: Organização do conhecimento

Nesta etapa o procuramos usufruir de inúmeras estratégicas metodológicas, para fazer 

com que o discente conseguisse absorver todas as questões problemas que foram 

desenvolvidas na primeira etapa, e com isso tivesse capacidade de relacionar os conceitos 

Químicos (leis, teoria e princípios) que estão inseridos no uso do sabão e detergente, e com 

isso sensibilizar os mesmo sobre os impactos que estes elementos podem causar.

Terceira etapa: Aplicação do conhecimento

Neste momento o conhecimento adquirido pelos discentes através de problematização 

e da organização passa a ser utilizado não somente para solucionar questões de livros didáticos, 

mais principalmente a problemas sociais que estejam afetado o meio onde o discente está 

inserido, através de conceitos Químicos com base no seu senso crítico e questionamentos 

adquiridos nas etapas anteriores. Para que este conhecimento adquirido não fique somente 

dentro da sala de aula é fundamental que o docente seja apenas o mediador do mesmo, pois só 

assim é que vai reconhecer a importância de repassar estes conceitos Químicos sobre o 

elemento do qual é formado o produto sabão e detergente para suas famílias, proporcionando 

assim uma reeducação ambiental e um cidadão social.

O enfoque deste trabalho procura dá-se sentido no ensino de Química, pois o mesmo 

busca segundo Carraro e Pereira (2014), construir um ensino centrado em conteúdos e

metodologias capazes de levar os estudantes a uma reflexão sobre o mundo das ciências, sob 

a perspectiva de que esta não é somente fruto da racionalidade científica, da genialidade de 

mentes brilhantes, mas sim, é uma construção humana.

Portanto, e necessário que os interesses sociais, econômicos e políticos estejam 

entrelaçados, pois essa Abordagem CTSA vai contrapor àquela geralmente encontrada nos 
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livros didáticos, com ênfase na apresentação de definições prontas e em exercícios 

matemáticos, pretendendo-se que a aprendizagem ocorra pela repetição e memorização.

Considerações Finais

Consideramos que o uso da abordagem CTSA contribuiu significativamente para uma 

melhor compreensão de conceitos abordados na temática dentro do ensino de Química, visto

que ocorreu uma melhora no processo de ensino/aprendizagem dos discentes, e que os mesmos

passaram a ter uma visão questionadora e crítica sobre o mundo a sua volta.

Referências

TRIVELLATO, J. et al. Ciências (Ensino fundamental). 1 

ed. São Paulo – SP: Quinteto Editorial, 2015. 

VYGOTSKY, L.S. Linguagem, Desenvolvimento e 
Aprendizagem. Ed. Ícone, São Paulo, 1988.
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Resumo: Um dos grandes desafios do professor é aliar a teoria e a pratica tornando o
processo de aprendizagem significativo para o aluno. O ensino de genética é, dentre outros,
um dos grandes desafios da educação básica. O objetivo deste trabalho foi propor uma
abordagem prática do estudo de Genética à construção da árvore genealógica. Este trabalho
foi desenvolvido com a turma do 3º ano A do ensino médio da Escola Estadual Professora 
Maria Esther Peres, em Vila Rica. A metodologia utilizada foi investigativa e o 
desenvolvimento do trabalho oportunizou aos alunos relacionar o conteúdo ao seu 
contexto familiar, unir as informações adquiridas sobre sua origem aos conceitos 
científicos. Este trabalho pretende ampliar as possibilidades de ensino de genética 
proporcionando a educadores e alunos uma abordagem prática voltada ao contexto do 
aluno. Isso lhe oferece subsídios para posicionar-se criticamente frente ao mundo, pois 
para analisar o mundo que o cerca é necessário conhecer a si, bem como suas origens
ancestrais.

Palavras-Chave: investigação, semelhanças, fenótipos, genealogia.

Introdução

Um dos grandes desafios da educação brasileira é aliar teoria e prática. Deste modo, 

nos vemos desafiados em apresentar aos alunos metodologias didáticas que permitam enlaçar 

a teoria ao cotidiano do aluno, oferecendo-lhe uma aula significativa. Portanto, é fundamental 

repensar o currículo escolar objetivando novas abordagens que, de fato, constituam-se na 

ressignificação da sua matriz curricular. Assim, o processo ensino aprendizagem irá estimular 

a criatividade em uma linha dialógica, professor e aluno.

Conforme ressalta Demo (2011a, p. 9), “a aula que apenas repassa conhecimento, ou a 

escola que somente se define como socializadora de conhecimento, não sai do ponto de partida, 

e, na prática, atrapalha o aluno, porque o deixa como objeto de ensino e instrução”. 

Desconstruir o conceito do professor detentor do conhecimento é necessário para que o 

docente tenha a liberdade de inovar suas metodologias em consonância com os anseios do 

aluno.

Ao refletir sobre a postura do professor no processo ensino aprendizagem Freire (1987) 

destaca que a educação precisa desconstruir a ideia de 'educação bancária', onde o aluno é um 

depósito de conteúdo, e inserir o aluno no processo ensino aprendizagem. Assim, o aluno se 
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torna agente participativo e ativo, considerando seus saberes e, acima de tudo, sua produção 

individual e coletiva.

Para tanto o ensino da disciplina de Biologia no 3º ano do ensino médio apresenta 

alguns aspectos desafiadores, como a Genética. Conteúdo este que precisa  ser  apresentado  

aos  alunos  por  meio  de  metodologias  diversificadas   como:   pesquisa   bibliográfica, 

investigação e aplicabilidade. Demo ressalta;

Pesquisa como diálogo é processo cotidiano integrante do ritmo de vida, produto e 

motivo de interesses sociais em confronto, base da aprendizagem que não se restrinja a mera 

reprodução. Na acepção mais simples, pode significar conhecer, saber, informar-se para 

sobreviver, para enfrentar a vida de modo consciente” (DEMO, 2006. P.42-43).

A escola não pode transformar o aluno em um mero expectador e copiador. Deve, 

contudo, proporcionar a liberdade de escolher métodos com os quais abordar temas mais 

complexos do currículo escolar. A pesquisa deve ser estimulada no âmbito escolar desde a 

educação básica, pois passa a ser uma importante estratégia de ensino que poderá ajudar o 

aluno inclusive na graduação. Em uma perspectiva freiriana quando o aluno está imerso na 

pesquisa ele se torna um pesquisador e, consequentemente, constrói os próprios argumentos. 

Assim este será capaz de emancipar-se e posicionar-se, de modo crítico, frente aos desafios 

cotidianos.

Conduzir o aluno nos trilhos da pesquisa é papel preponderante do professor e da 

Escola. Ademais, a escola deve organizar seu currículo visando destacar o protagonismo do 

aluno, promovendo a socialização dos trabalhos propostos para além dos muros da  parte 

escolar física e teórica. O aluno se torna, portanto, um estudante capaz de construir seu 

itinerário educativo ao encontro do que preconiza a Base Nacional Curricular Comum

(BNCC).

O processo educacional é amplo, deve integrar atividades que aliem os princípios 

educativos e científicos em um sistema de retroalimentação. A pesquisa não possa ser 

desvinculada do processo de ensino, ela desperta nos alunos atitudes críticas e reflexivas, 

constituindo um cidadão consciente no convívio social. O presente trabalho foi desenvolvido 

com o objetivo de significar o conteúdo de genética com a construção da própria árvore 

genealógica. Os estudantes realizaram uma investigação no contexto familiar o que lhes 

proporcionou conhecer as próprias origens. Neste sentido, foram observados os conceitos da 

genética que elucidam a hereditariedade, as recombinações e as características fenotípicas.
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Desenvolvimento

Este trabalho foi desenvolvido na turma do 3º ano A da Escola Estadual Professora 

Maria Esther Peres e teve como proposta a construção da árvore genealógica por meio de 

pesquisas nos pessoais ou consultando os familiares. Para o desenvolvimento deste trabalho 

foram apresentados, nas aulas, os conceitos de: genótipos, fenótipos e heredogramas. Em 

seguida foi proposto o trabalho com vistas a relacionar o conteúdo estudado ao seu contexto 

genealógico sugerindo aos estudantes a averiguação de suas origens.

Para desenvolver o trabalho o estudante precisou realizar entrevistas com familiares e 

remontar o seu histórico familiar para reconhecer suas origens e suas relações parentais. Com 

base em diálogos (e entrevistas) com os membros mais velhos da família e levantamento 

histórico, análise documental em acervos familiares, conseguiram elencar dados para a 

construção da árvore, reafirmando seu pertencimento ao referido tronco familiar. De acordo 

com AMABIS e MARTHO (2010) o genótipo do indivíduo é determinado a partir de sua 

constituição genética que, por sua vez, é influenciada pelos alelos que o mesmo possui e que 

segregam ao longo das gerações.

Esta pesquisa com os membros da família tornou o ensino de genética mais 

significativo, pois ofereceu subsídios básicos para associar os conceitos científicos na Genética 

com o cotidiano do aluno. Durante a construção da árvore genealógica o estudante passou a 

observar as semelhanças e as diferenças fenotípicas com os demais membros da família. Para 

explicar essas questões é necessário compreender os mecanismos de transmissão hereditária 

assim como os efeitos diversos do ambiente e das interações ao longo do tempo.

A pesquisa foi desenvolvida seguindo da análise dos heredogramas e da árvore 

genealógica onde os estudantes aplicaram dados de parentais desde seus avós, paternos e 

maternos. Observou-se que alguns estudantes elencaram nas arvores características fenotípicas 

de familiares com os quais não compartilham informações genéticas. Percebeu-se, também, 

que houve uma questão emocional envolvida na pesquisa acerca de familiares já falecidos ou 

relações conturbadas socialmente. Houve critério, por parte dos estudantes, ao pesquisar as 

informações no núcleo familiar. Por fim, nota-se que este trabalho foi satisfatório, tanto para 

os estudantes quanto para a docente, e isto suscita novas abordagens didáticas experimentais.

Considerações Finais

Com base na pesquisa desenvolvida percebe-se que os estudantes quando instigados a 
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investigar o parentesco e as peculiaridades familiares tiveram maior rendimento em relação as 

atividades habituais em sala de aula. Embora alguns tenham confundido as informações 

genéticas com a conformação social da família denota-se que foi uma atividade muito 

proveitosa. Aliar conceitos à pesquisa tem ação imediata na abordagem de temas complexos e 

isto instiga os estudantes, ainda mais neste momento de transição para o Ensino Superior e as 

demandas desta nova fase.
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AS CONSEQUÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS DA EPIDEMIA DO POMBO NAS 
RESIDÊNCIAS E INSTITUIÇÕES EM CONFRESA - MT

Ana Laura de Oliveira Coelho; Bárbara Kabbaz Barroso; Vitória Raquel Dias Pereira.

Grupo de Trabalho 03 - Gestão, negócios e comunidade

Resumo: Este trabalho nos deu a oportunidade de conhecer e discutir a fundo os problemas
vindos da criação descontrolada do pombo em ambientes escolares, tendo como foco a 
Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto. Esse trabalho teve a intenção de 
conhecer os riscos que os pombos oferecem a população por meio das infestações; alertar
as pessoas sobre os riscos da reprodução de pombos; conhecer possíveis métodos de 
segurança para com os pombos; entender o motivo da propagação dos pombos na cidade; 
conhecer as doenças causadas pelos pombos. Para a realização desse trabalho realizamos
pesquisa em órgãos considerados importantes para eu tenhamos uma resposta ao nosso 
problema. Levantamos bibliografia e passamos a ter conhecimento sobre as doenças 
causadas e transmitidas pelo pombo e o contagio dessas doenças. No fim da escrita desse
trabalho, percebemos o quanto é importante nos atentarmos para a causa da criação
descontrolada dos pombos, pois os riscos são inúmeros.

Palavras-Chave: Consequências socioambiental; pombos; contágio de doenças.

Introdução

Confresa é um município extremamente novo, mas está passando por um processo de 

aceleração e crescimento, fatos esses trazem problemas e um dos problemas detectados foi a 

invasão de pombos em ambientes públicos como escolas, quadras de esportes, predinhos um 

pouco mais altos que a maioria das casas residenciais. Na Escola Teotônio Carlos da Cunha 

Neto convivemos com os pombos diariamente e percebemos que a maioria das pessoas não 

param para analisar os prejuízos que eles podem nos trazer, principalmente na nossa saúde. 

Também percebemos que os pombos habitam o forro da escola e fazem muito barulho 

na hora da aula, o barulho chega a ser constrangedor, porque nos impede as vezes de ouvir 

uma explicação da aula mais claramente, sem contar que quando chove os respingos que caem 

nas salas de aula trazem consigo sujeira das fezes desses pombos. Diante disso resolvemos 

fazer esse trabalho sobre os pombos porque achamos de extrema importância alertar a 

população sobre os riscos que os pombos trazem a nossa saúde.

Porque não há uma preocupação dos gestores em combater os pombos nas áreas 

escolares? Até quando nós alunos iremos conviver com esses animais correndo o risco de 

sofrer contaminação de doenças que nem sabemos da sua existência e nem se tem tratamento 

adequado? Objetivo geral: Conhecer os riscos que os pombos oferecem a população por meio 

das infestações. Alertar as pessoas sobre os riscos da reprodução de pombos; conhecer
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possíveis métodos de segurança para com os pombos; entender o motivo da propagação dos 

pombos na cidade; conhecer as doenças causadas pelos pombos

Desenvolvimento

Fizemos a parte escrita com informações de fontes onde lemos, compreendemos e 

colocamos nossas opiniões, informando a sociedade sobre as doenças e infestações que o 

pombo traz as pessoas. Fizemos entrevista com a coordenadora da vigilância sanitária 

(Leidiane) com o coordenador da vigilância ambiental (Silvio) e o diretor da escola em que 

estudamos Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto (Fabiano Amaral).

Para entender o problema entrevistamos várias pessoas, entre elas a coordenadora da 

vigilância sanitária (Leidiane). Resolvemos colocar perguntas e respostas no texto, até para 

não corrermos o risco de mudar a resposta dada a nós pelos entrevistados. Perguntada sobre: 

A População já se atentou para essa proliferação de pombo? A Coordenadora nos diz que: 

“Algumas pessoas ligam, mas á muito pouco ainda é que a população não tem conhecimento 

que eles causam doenças e aí então o que acontece a maioria alimenta eles. Ela também nos 

informa que nunca recebeu nenhuma notificação sobre os pombos. Na segunda pergunta: Se 

essa proliferação de pombos é só na cidade ou se tem também na zona rural? Na zona rural 

não recebemos nenhuma denúncia só na cidade. Aqui se percebe uma contradição na fala da 

coordenadora, pois acima ela disse nunca ter recebido nenhuma notificação e agora ela diz 

que na cidade as denúncias acontecem. 

Continuamos perguntando: -Tem vacina contra as doenças dos pombos? R: Que eu 

saiba não. - Vocês têm noção do número da população de pombos? R: Não, porque a gente

não tem nenhum controle para estar fazendo isso daí. Agente não tem um controle para estar

falando nossa á estimativa de tantos pombos, a gente não tem, porque assim os locais a onde 

tem mais a procriação desses pombos são nas escolas que caso os pombos gostam de ficar 

dentro do forro então a criação deles ou então nesses prédios de dois pisos que é aí que eles 

entram e ficam lá. - Se vocês têm em mente alguma, palestra ou orientação sobre esses 

problemas que o pombo causa? R: Para te falar a verdade não tem, porque a gente não está

dando conta de fazer nem as outras, aí a gente não tem. - E vocês já pensaram em fazer algo 

sobre o lixo nas ruas? Ou sobre o lixão? Os pombos estão se proliferando na nossa cidade, 

vocês já pensaram ou já tentaram fazer algo? R: A questão sobre o lixo na rua não é nem tanto 

só pelos pombos, a questão também vem pela questão da dengue, a gente faz conscientização 

para retirar, para manter as coisas limpa. - Essa questão do lixão, a gente não fez nada ainda, 
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porque ele é irregular, ainda está entrando no ministério público, então assim, a gente não tem 

nada ainda, porque eles ainda estão em tramites seguindo na justiça. - Já houve algum ocorrido 

em Confresa de alguma doença? R: Não houve nenhuma doença dos pombos em Confresa. -

Alguma escola ou estabelecimento já veio reclamar ou fez uma denúncia sobre os pombos? 

R: Já veio escola reclamar, mais igual eu te falei, a gente não faz esse serviço de retirada dos 

pombos, essas coisas assim, então a única coisa quando eles vêm reclamar aqui o que acontece 

recebo parecer técnico solicitando para ele estar retirando esse pombo e eu encaminhando para 

ele ir à escola ou estabelecimento público, para ele estar encaminhando para a secretaria que 

eles pertencem, isso que nós só podemos fazer isso. 

Conscientização de pessoas ou pessoal para não estar alimentando, a conscientização 

de não tarem deixando seus forros aberto para eles não terem local para se alojarem para a 

reprodução. - Vocês em 2019 farão esse reconhecimento pela cidade ou pelas casas, entre 

outros lugares, sobre a verificação dos pombos? R: Não tem nenhum planejamento para esse 

ano, a gente pode estar vendo como foi abordado, a gente pode estar vendo no segundo 

semestre, isso aí, por que o nosso planejamento do primeiro semestre já está feito, então a 

gente não tem, a gente vai estar colocando isso em pauta para estar vendo no segundo semestre. 

- Vocês já reclamaram dessa contaminação nas escolas? R: Como a gente faz, a gente já 

orientou, já pediu, porque você sabe que ela causa várias doenças, ela tem várias pessoas que 

estão sobre a responsabilidade deles né a partir da hora que você entra na escola você é 

responsabilidade da escola, já foi cobrado mais sempre o que acontece é que todos reclamam 

que a falta de verbo para tá fazendo, para tá retirando, mais isso ai também tem que te uma 

conscientização não só da saúde mais da secretaria de educação quanto estadual, quanto 

municipal, também porque eles também tem que te o conhecimento que aquilo ali prejudica a 

saúde também , porque assim é a doença, o foco , mais a responsabilidade não é só da saúde, 

a responsabilidade envolve vários outros setores então tem que haver um trabalho em conjunto 

para poder tá resolvendo isso daí. 

O que podemos perceber nessa entrevista, que infelizmente as pessoas que deveriam 

estar bem informadas e preparadas para nos dar algumas respostas, estão tão perdidas quanto 

todos nós, não houve uma satisfação nos resultados e a coordenadora jogou para a escola toda 

a responsabilidade do problema. 

Em entrevista com o diretor da Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto 

(Fabiano Amaral). - Se o senhor ou a escola tem mente alguma, palestra ou orientação sobre 

esses problemas que os pombos trazem? R: Então nós tivemos, eu estive procurando o pessoal 

da SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente) né, para agente saber o que poderíamos 
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estar fazendo, sobre essa situação dos pombos. Você sabe que os pombos são prejudiciais à

saúde né, eles causam vários tipos de doenças além daqueles piolhos que os pombos têm, e 

agora o que eu estou pensando na nossa gestão em termo desses pombos é fazer uma 

orientação aos alunos, porque mata a gente não pode mata, porque é proibido. 

A SEMA está tentado achar uma solução, que é a empresa responsável, está tem dando 

acha uma solução para combater esses pombos, palestra vai ter vai, orientação vai ter, tem que 

ter porque os alunos têm que estão cientes das consequências que esse pombo causa. Essa é 

uma preocupação minha e de muitos outros diretores entendeu, tentar fazer com que essas 

pestes, a gente pode dizer assim, acabem porque elas não trazem nenhum benefício para nós, 

e elas pelo menos pegassem ou comessem uma lacraia, um inseto alguma coisa que velha e 

prejudicar a saúde de alguma criança, de alguma pessoa, mais não, simplesmente elas só 

procriam e pronto, e trazem doenças.

A instituição já foi reclamar ou fazer uma queixa sobre os pombos na escola? R: Várias 

vezes, não só na minha gestão agora, mais em outras gestões todos que foram diretor dessa 

escola, já fizeram queixa, já questionaram, entendeu, porque tipo assim encontrar pessoas para 

matar nos encontramos, mais não pode, entendeu não pode, é crime, é lei, porque se pudesse 

nossa tinha uma fila imensa lá fora querendo vir matar porque a gente sabe que esses pombos 

trazem doenças, entendeu, mais reclamar nossas já fomos demais, nós já reclamamos para a 

vigilância sanitária, para todos os órgão competentes, mais nada. Eles não fizeram nada, eles 

apenas falaram que não poderiam matar, e achar uma solução, que solução é essa que eu estou 

até hoje 12 anos nessa escola e nunca vi a solução. 

A vigilância sanitária já veio conferir a questão de pombos na escola? R: Já vieram 

eles olharam, eu perguntei a eles o que poderíamos estar fazendo? Eles disseram não nós 

vamos analisar e te falamos! Foi só isso que eles responderam. - Já teve situações precárias 

que a escola teve que fazer alguma coisa? R: Sim, já teve algumas situações, hoje os pombos 

que tem na nossa escola, já diminuíram bastante, nós compramos naftalina né, que é aquele 

negócio branquinho, e colocamos em todos os lugares que eles costumam ficar, por um tempo 

eles se afastaram da escola, até a naftalina estar lá, depois que a naftalina acabou eles acabaram 

voltando. Então agora me fala como nós conseguimos manter uma escola como essa por 

exemplo, que tem dois prédios, são de dois andares é imensa mais de 50 salas de aula com 

naftalina. - Se a vigilância sanitária, a saúde e a escola já tiveram um projeto de combater esses

pombos? R: Como eu disse, projeto e várias ações para combater os pombos nós temos, mais 

todos os projetos e ações que nós pensamos para combater esses pombos, entendeu, são 

proibidos, então tipo assim as vezes acaba amarrando nossas mãos sem a gente saber o que a 
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gente pode estar fazendo.

Qual seria a sua primeira iniciativa sobre os pombos? R: Se eu pode- se eu mataria 

eles, eu sei que é errado, entendeu, eu não gosto de matar assim os bichinhos da natureza, só 

que não tem outra solução, se eu pudesse a única coisa que eu poderia fazer é matar, ou eu 

matava ele, ou o pombo me mata e ai quem prefere morrer! - Se algum pai ou responsável já 

veio reclama na escola em questão de saúde dos alunos? R: Não, reclamar eles nunca 

reclamaram não, porque que eles não reclamaram, porque eles estão vendo que a gente 

também está preocupado, e eles sabem que também igual a gente sabe que tem algumas 

situações que a gente não tem como resolver e que não cabe a nós resolver essa situação, cabe 

as pessoas do meio ambiente, ao pessoal da SEMA, os órgãos responsáveis por esta situação, 

mais tipo assim, os pais não reclamam porque eles veem que a gente tenta corre atrás para 

soluciona tudo, mais do jeito que agente que soluciona não pode então o jeito é esperar os 

órgãos competente, e ele achar uma solução e tenta combater, então tipo assim agente que 

ajuda mais tem que partir deles ação para poder juntos tenta combater essa questão dos

pombos.

Qual que é a situação hoje da Escola Teotônio sobre os pombos? R: Olha, eu vou estar 

trocando alguns forros da escola, inclusive tem dado curto em algumas partes elétricas da 

escola devido a posta do pombo muita tem alguns forros que estão podre, entendeu, a nossa 

preocupação enquanto o pombo antes era muita, tinha muito pombo, hoje ainda tem, só que 

os que tem estão tendo esse prejuízo, porque além de muita posta que eles estão adquirindo 

nos forros da escola, está apodrecendo, tem a questão dos piolhos deles, que agora que nós 

descobrimos que estão caindo entendeu, mais do que nunca eu estou correndo atrás de umas 

coisas para tentar resolver isso, vou estar trocando os forros,  vou estar né tentando fazer de 

tudo pra evitar que algum de nós adoeça. Analisando a fala do diretor da escola, percebemos 

que, embora a escola tente fazer algo fica amarrado nas burocracias ambientais, não eu 

concorde com ele sobre a questão da morte dos pombos, mas algo precisa ser feito com 

urgência, pois percebemos que a cada ano que passa, a população dos pombos, só aumenta.

Abaixo segue a lista das seis doenças transmitidas pelos pombos e das quais corremos 

riscos constantes.

Doenças Característica

Salmonelose Esse é um exemplo de doença causada por fezes de pombos. Se trata de 
uma doença infecciosa provocada por bactérias do tipo salmonela. 
Quando o alimento é contaminado com fezes dos animais, o homem é 
infectado.
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Gripe Aviária Também conhecida como Peste Aviária ou a Doença de Newcastle. Este 
vírus (Influenza H5N1) hospedado por aves, mas que pode ser 
transmitido para as pessoas, geralmente quando elas são expostas a 
matérias fecais de pombos.

Criptococose Doença provocada por fungos que vivem no solo, em frutas secas e 
cereais e nas árvores; e isolado nos excrementos de aves, principalmente 
pombos;

Histoplasmose É uma infecção causada pela inalação de esporos de um fungo que é 
encontrado frequentemente em fezes de pássaros e de morcegos. A 
contaminação ao homem ocorre pela inalação dos esporos (células 
reprodutoras do fungo);

Ornitose Doença infecciosa provocada por bactérias. O contágio ao homem se dá 
pelo contato com aves portadoras da bactéria ou com seus dejetos.

Meningite Inflamação das membranas que envolvem o encéfalo e a medula 
espinhal. O contágio se dá por meio da inalação de um fungo presente 
nas fezes dessa ave, que nosso organismo se encarrega de eliminar; 
quando isso não acontece, ocorre uma forma de meningite que pode ser 
fatal.

Já houve alguma ligação de denúncia da contaminação da água? R: No primeiro 

momento não há por nós ou por alguma vigilância sanitária sobre a questão da água, o que 

acontece com o pombo é que ele tem piolho e doenças sim. O que é indicado, fazer um 

tratamento do pombo no caso alguma toxina ou alguma coisa que mate eles ou vedar todas as 

entradas. Se vedar as entradas na casa o pombo não vai entrar, então as fezes dele a urina dele 

podem transmitir doenças sim! 

Pode trazer alguns relacionado à saúde como o piolho também para pessoas com 

alérgicas podem desenvolver renite alérgica e outros fatores muito sério o que é indicado vedar 

todas as calhas, as entradas e as paredes, para que os pombos não entrem se você fizer isso a 

gente está fazendo praticamente o melhor possível em vez de matar eles só evitem de entrar 

na sua casa.

Considerações Finais

O trabalho em questão serviu para que conhecêssemos melhor a respeito da criação 

descontrolada de pombos em ambientes públicos, no nosso caso, a Escola Estadual Teotônio 

Carlos da cunha neto. Descobrimos as doenças e a certeza de que precisamos, enquanto 

sociedade tomar providências a respeito disso. A certeza que fica que o caso dos pombos e 

uma questão de saúde pública aqui em nosso município e precisamos alertar ao máximo a 

sociedade sobre esses riscos que podem nos levar à morte.



391III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

 

 

Gripe Aviária Também conhecida como Peste Aviária ou a Doença de Newcastle. Este 
vírus (Influenza H5N1) hospedado por aves, mas que pode ser 
transmitido para as pessoas, geralmente quando elas são expostas a 
matérias fecais de pombos.

Criptococose Doença provocada por fungos que vivem no solo, em frutas secas e 
cereais e nas árvores; e isolado nos excrementos de aves, principalmente 
pombos;

Histoplasmose É uma infecção causada pela inalação de esporos de um fungo que é 
encontrado frequentemente em fezes de pássaros e de morcegos. A 
contaminação ao homem ocorre pela inalação dos esporos (células 
reprodutoras do fungo);

Ornitose Doença infecciosa provocada por bactérias. O contágio ao homem se dá 
pelo contato com aves portadoras da bactéria ou com seus dejetos.

Meningite Inflamação das membranas que envolvem o encéfalo e a medula 
espinhal. O contágio se dá por meio da inalação de um fungo presente 
nas fezes dessa ave, que nosso organismo se encarrega de eliminar; 
quando isso não acontece, ocorre uma forma de meningite que pode ser 
fatal.

Já houve alguma ligação de denúncia da contaminação da água? R: No primeiro 

momento não há por nós ou por alguma vigilância sanitária sobre a questão da água, o que 

acontece com o pombo é que ele tem piolho e doenças sim. O que é indicado, fazer um 

tratamento do pombo no caso alguma toxina ou alguma coisa que mate eles ou vedar todas as 

entradas. Se vedar as entradas na casa o pombo não vai entrar, então as fezes dele a urina dele 

podem transmitir doenças sim! 

Pode trazer alguns relacionado à saúde como o piolho também para pessoas com 

alérgicas podem desenvolver renite alérgica e outros fatores muito sério o que é indicado vedar 

todas as calhas, as entradas e as paredes, para que os pombos não entrem se você fizer isso a 

gente está fazendo praticamente o melhor possível em vez de matar eles só evitem de entrar 

na sua casa.

Considerações Finais

O trabalho em questão serviu para que conhecêssemos melhor a respeito da criação 

descontrolada de pombos em ambientes públicos, no nosso caso, a Escola Estadual Teotônio 

Carlos da cunha neto. Descobrimos as doenças e a certeza de que precisamos, enquanto 

sociedade tomar providências a respeito disso. A certeza que fica que o caso dos pombos e 

uma questão de saúde pública aqui em nosso município e precisamos alertar ao máximo a 

sociedade sobre esses riscos que podem nos levar à morte.

 

 

Referências

SITE : G1 - Biólogo Alexandre Henrique

SITE : Biomax Controle Integrante de Pragas https://pombolaemcasa.com/perigos-pombos-

escolas/

SITE : DO G1 de São Paulo - Biólogo Cradyston Costa

Departamento da vigilância ambiental do município de Confresa – MT Departamento da 

vigilância sanitária do município de Confresa – MT 

Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto do município de Confresa -MT





DEMONSTRAÇÕES TÉCNICAS



394 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA 
CONSUMO HUMANO

Cléber calado luz; Cássio Rodrigues da costa; Fabio Gonçalves Marinho; 
Gustavo Rodrigues Costa de Oliveira; Alan Soares Nascimento ; Gerson Barbosa 

Guedes.

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: O Município de Confresa está localizado no estado do Mato Grosso e possui 
uma área de 5.801,38 Km Pertence à microrregião de Norte Araguaia e à mesorregião do 
nordeste mato-grossense. Segundo o censo de 2018 (IBGE, 2018) apresenta uma 
população estimada em 30.347 habitantes e está situado a 1200 km da capital Cuiabá. O
município apresentou alto crescimento populacional desde a sua emancipação e este
elevado crescimento não foi acompanhado com os investimentos necessários no sistema
de abastecimento e distribuição de água (CONFRESA, 2012).Estima-se que uma
infraestrutura de saneamento básico adequada, favoreça um menor gasto público com
saúde (BRASIL, 2004). Embora ainda existam inúmeras regiões que ainda não 
apresentam sistemas apropriados de esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e 
abastecimento de água, é possível notar que mais de 780 milhões de pessoas não têm
acesso a fontes melhoradas de água potável e destas 2,5 bilhões não têm saneamento
básico. No Brasil 20% da população desfruta de acesso a água de boa qualidade e de
saneamento básico desde 2005 (WHO, 2012). A demonstração técnica terá como 
objetivo principal avaliar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos de uma 
amostra coletada em um determinado ponto de águas subterrâneas (poço) do Município 
de Confresa, visto que para um percentual elevado das residências, esta é a principal 
fonte de água, e que apenas 23.3% de domicílios apresentam esgotamento sanitário 
adequado. A importância dessa demonstração técnica é apresentar o quanto é importante 
a potabilidade para o consumo e saúde do ser humano.Contudo apresentar ao publico os
resultados positivos e negaticos da análise .

Palavras-chaves: Água;potabilidade; saneamento.
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REUTILIZAÇÃO DE GARRAFA PET NA AGRICULTURA

Rodiney Lucas Do Carmo Montel; Celio Henrique Dos Santos Pinheiro; Polyana 
Rafaela Ramos

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: Com a depredação do meio ambiente busca-se cada dia maneiras de amenizar 
os desastres ambientais e novas forma de reduzir a quantidade de resíduos sólidos no 
meio ambiente. Dessa forma, criou se o projeto “Casa de vegetação de garrafa pet” 
utilizando- se da reciclagem com o objetivo de demonstrar aos agricultores formas de 
plantar com o menor custo financeiro e ao mesmo tempo diminuir o impacto na natureza
com a retirada de garrafa pet tanto no meio urbano como rural. Para o desenvolvimento
do projeto, primeiramente foi feita uma maquete 30cm de altura, 45cm de largura e 45cm
de comprimento, utilizando aproximadamente 50 garrafas. Após a construção da maquete 
que irá auxiliar na demonstração de como deverá funcionar a casa de vegetação, esta será 
reproduzida em tamanho maior no setor de Produção e Pesquisa do IFMT-Campus
Confresa. A maquete visa auxiliar os produtores no processo de produção de mudas com
menor custo de implantação do viveiro, e a reutilização de garrafas pet na agricultura 
apresenta vantagens para o meio ambiente e para os produtores como: um baixo custo de 
investimento, ajuda contra as pragas e redução de resíduos sólidos, que no caso de 
garrafas pet, podem demorar em média 450 anos para se decompor na natureza. A casa 
de vegetação construída com garrafa pet é interessante por ser uma tecnologia alternativa 
na agricultura usando materiais plásticos, aproveitando e também retirando esses 
materiais da natureza.

Palavras-chaves: aproveitamento de PET; poluição ambiental; reciclagem.
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A PRODUÇÃO DE PAPEL ARTESANAL COM O USO DE ESTERCO 
BOVINO: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR ENTRE BIOLOGIA E 

ARTE

Leomar Silva Pacheco; Mônica Strege Medici; Adrian de Sousa Keiber; Elian 
Costa de Sousa; Gustavo Meneghine Leite.

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Tendo em vista a importância de educação ambiental em todos os níveis 
educacionais, problematizar e desafiar os alunos a encontrar soluções para amenizar os 
impactos provenientes de nossos hábitos de consumo é papel da educação. Com o 
objetivo de pesquisar os impactos ambientais causados pela produção de papel e propor
soluções voltadas à preservação ambiental. O presente trabalho foi desenvolvido com 23
alunos do 1º ano A da Escola Estadual Professora Maria Esther Peres e consiste em
produzir papel com a utilização de fibras vegetais, no entanto um grupo de alunos
desenvolveu o experimento com o uso de esterco bovino. O trabalho foi desenvolvido de
forma interdisciplinar aliando as disciplina de biologia e arte. A metodologia utilizada foi 
à pesquisa básica seguida da experimentação. O trabalho apresentou um resultado 
satisfatório, pois as atividades foram desempenhadas com êxito e os alunos produziram 
o papel artesanal na aula de biologia e posteriormente foi utilizado na aula de arte na 
produção de artesanatos. Este trabalho apresenta um conjunto de sugestões para ser
explorado apresentando uma proposta de ensino interdisciplinar no sentido de ampliar as 
possibilidades de aprendizagem.

Palavras-chaves: consumo, educação ambiental, metodologia, experimentação 
artesanato.
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APRENDENDO MATEMÁTICA E FÍSICA NOS CAMINHOS DA 
ESCOLA

Leandro Candido de Souza; Fábio Bombarda; Jaqueline Stein

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Objetivamos com esta proposta ensinar e descrever os conceitos da matemática 
e da física com os caminhos para escola, que é percorrido pelos alunos do núcleo Beleza.
Ao analisar as demandas de sala de aula, em meio às dificuldades apresentadas pelos
alunos, nos veio a necessidade de elaborar estratégias diferenciadas para contemplar os 
anseios e angústias do aprender e ensinar. Assim vamos para além dos muros da sala de 
aula, usar e pensar na realidade para assimilar e desenvolver as competências e habilidades
na matemática e física. Nesse sentido elaboramos uma proposta de aula que contempla 
usar o trajeto escolar para desenvolver cálculos de grandezas como velocidade, 
aceleração, espaço, tempo, movimento e trajetória. Contudo a ludicidade em fazer na 
prática possibilita aguçar o imaginário do aluno levando a perceber que os conceitos 
matemáticos e físicos estão no ambiente e na transformação da natureza e da arte. 
observar os caminhos da escola possibilita construir um laboratório de experimentos e 
teste, calcular os conceitos e valências matemáticas no dimensionar do entendimento e 
na aplicabilidade da física na realidade de nossos alunos que residem no campo. A
relevância dessa ação para os alunos da Escola Estadual Vila Rica em suas salas anexas,
no núcleo Beleza, está em compreender a realidade dada em seus ambientes de vivência 
que é o trajeto para a escola. Trajeto em que os alunos passam boa parte do seu tempo e 
transitam por locais e ambientes diferentes  e  únicos.  Nessa  perspectiva  nossos  
resultados  perpassam  pela  compreensão  de conceitos matemáticos pelos alunos, além 
de um instrumento que possibilita a socialização e o entendimento dos conteúdos, bem 
como a compreensão da aplicação da física.

Palavras-chaves: Ensino; Conceitos; Matemática; Física.
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ARTE LINEAR – UMA PROPOSTA PARA A APLICAÇÃO DO ENSINO 
DE MATEMÁTICA

Danilo Fernando Luz Oliveira; Amanda Araújo Borges; Luis Carlos Cabral 
Paukner; Marlon Junior Coelho Sousa; Claudete Oliveira Lima Vasconcelos

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Uma proposta para a aplicação do ensino de matemática é a técnica intitulada 
“Arte Linear”. A arte linear não deixa de ser uma expressão artística, no entanto, ela
consiste no entrelaçamento de linhas coloridas que acabam criando determinado efeito ou
forma (GRUPO ESCOLAR, 2019). O uso da técnica de arte linear nas aulas de 
matemática consisti primeiramente no conhecimento prévio da mesma e sua aplicação e 
relação com a disciplina em questão. Podem ser aplicados vários conceitos matemáticos, 
dentre os quais se destacam as unidades de medida de comprimento,ou seja, foi usado de
forma intrínseca o centímetro (cm), a área, a distância, tipos de retas (retas
perpendiculares e retas transversais). Os materiais usados são pregos, martelo, linhas 
coloridas, pedaços de tabuas, régua de 30 cm, lápis para a marcação das distâncias nas 
tabuas e muita criatividade. A sequência das aulas se deram da seguinte forma, primeiro 
os estudantes fizeram a parte pratica dessa técnica em folhas de papel A4, onde puderam 
esboçar vários desenhos. Primeiramente projeta-se as ideias e esquadrinha o desenho na
madeira, na sequencia faz-se a medição em centímetros dos lugares onde serão fixados os
pregados e por último são feitas as ligações dos pontos (pregos) com as linhas coloridas.
Os trabalhos lineares de forma, nada mais são que uma espécie daqueles desenhos onde
temos que ligar os pontos para descobrirmos o desenho que ele esconde, na arte linear,
em vez de unirmos os pontos com uma caneta ou lápis, unimos com linha, e, para um 
trabalho mais bonito, podemos preencher as formas com mais linhas coloridas ou apenas
de uma cor (GRUPO ESCOLAR, 2019). O objetivo desta demonstração técnica é,
evidenciar o ensino de matemática através da Arte Linear.

Palavras-chaves: arte linear, aplicação, ensino de matemática.
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Palavras-chaves: arte linear, aplicação, ensino de matemática.

AS PLANTA QUE CURAM

Cynthia Moraes Aristimunho; Helena Bezerra Moreira; Iarla Santos Luz; Ângela 
Rilare Rabelo Lima; Rafaela Borges Silva

Ciências Biológicas - Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Resumo: Este projeto aborda as questões interdisciplinares relacionados às 
ciências, e tem como público alvo os alunos do quinto ano fundamental das séries iniciais
da Escola Estadual Tapirapé do município de Porto Alegre do Norte. O projeto teve início
no mês abril do ano de 2019 e teve sua culminância em setembro de 2019. Tem como
objetivo articular conteúdos do ensino fundamental, tais como, as plantas medicinais. Os
alunos começaram a dar vida ao projeto “As Plantas curam” Inicialmente com a 
aplicação questionários com os pais e avos dos alunos no qual perceberam que podemos
aprender e valorizar o conhecimento dos mais velhos de nossas famílias. “E assim
perceber que eles têm muito conhecimento sobre as plantas, mas que poderia ampliar o
conhecimento através da pesquisa”, Além de trazer as informações obtidas com a
comunidade, foi feito pesquisa no laboratório de informática sobre o nome científico de
cada planta, suas propriedades, seu uso e suas contra-indicações. Na aula de campo os 
alunos tiveram contato direto com as plantas e tiveram a oportunidade de coletar mudas 
e produzir exsicatas. Todas as informações foram sistematizadas pelos alunos através de 
cartazes, catálogo, vídeo e banner, as mudas coletadas também foram expostas no dia da 
culminância do projeto.O resultado obtido como o projeto “As Plantas que Curam” foi 
exposta na XI mostra de conhecimento da Escola Estadual Tapirapé em 27 de setembro
de 2019, sendo esta uma maneira de socializar as produções, contribuindo com a difusão
do conhecimento entre a comunidade. O projeto mostra cientifica visa colaborar com o 
desenvolvimento do protagonismo através da pesquisa, investigação e socialização dos 
resultados que foram apresentados pelos alunos á comunidade escolar. O projeto ‘“As 
Plantas que curam” permitiu também que os educandos colocassem a "mão na massa" –
vivenciando experiências concretas e lidando com grandes conceitos e valores científicos
em suas próprias observações. Por tratar-se de um assunto que faz parte do currículo do 
5º ano do ensino fundamental, o referente trabalho deverá ser entendido como uma 
proposta organizada e desenvolvida dos conteúdos com a participação de todos no
processo de construção do conhecimento.

Palavras-chaves: educação; saúde; plantas.
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CLASSES MULTISSERIADAS: DESAFIOS, POSSIBILIDADES E 
REALIDADE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO.

Bruno Rafael Lima Luz, Patrini Alves da Costa Leite, Iago Felipe Rosendo de 
Arruda, Weslane Pereira de Oliveira, André Luis Bezerra de Lima

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Este projeto tem como objetivo refletir acerca das dificuldades encontradas por
educadores e educando de classe multisseriada nà Educação do Campo, especificamente, 
a Educação do Campo do município de Vila Rica/ MT, no que diz respeito ao Ensino 
Médio, ofertado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso na forma de salas 
anexas à Escola Estadual Vila Rica. Gostaria de frisar que mediante esta problemática, 
identificamos no primeiro momento que as escolas rurais do município, são carentes, 
portanto o processo de ensino- aprendizagem nas classes multisseriadas deve ser 
trabalhada cautelosamente, pois os alunos do campo necessitam de uma forma de ensino 
diferenciada, devido à junção de série que divide o mesmo espaço. Inicialmente foi 
elaborado um texto descritivo, onde os educando colocaram em pauta suas contribuições 
de experiências vividas acerca do tema em apresso, no segundo momento a pesquisa se
deu através do método descritivo das ciências da natureza, por meio de uma abordagem 
bibliográfica, no terceiro momento a aplicação de um questionário onde foi possível 
avaliar dados relevantes para a contribuição no desenvolvimento desse projeto. Mediante 
essa análise, foi possível observar que as classes multisseriadas perpassam por inúmeras 
agonias durante todo ano letivo, atrasos nos inícios das aulas dentre inúmeras
problemáticas a serem descritas no decorrer do projeto. Enfim, gostaria de frisar que deve
se pensar em projetos voltados para melhoria e qualidade do ensino em classes
multisseriadas.

Palavras-chaves: classes multisseriadas, ensino-aprendizagem, desafios, problemáticas 
e soluções.
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de experiências vividas acerca do tema em apresso, no segundo momento a pesquisa se
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Palavras-chaves: classes multisseriadas, ensino-aprendizagem, desafios, problemáticas 
e soluções.

CONSTRUÇÃO DA CATAPULTA PARA ENSINAR LANÇAMENTO 
OBLÍQUO DE FORMA LÚDICA

Wenios dos santos machado, Vitor Daniel Elias Guedes, Gabriel Augusto da 
Costa Luz, Bruno de Brito Vieira Souza

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Atualmente, a utilização do lúdico vem sendo amplamente empregada em sala
de aula como recurso pedagógico que facilita a compreensão de diferentes temas, uma vez
que envolve os estudantes pelo estudo. Considerando esse potencial das atividades
lúdicas, essa demonstração técnica envolve a realização de uma prática experimental
envolvendo o fenômeno natural e as fórmulas físicas de lançamentos oblíquos. O objetivo
da proposta é construir uma catapulta como maneira de interação com os estudantes e,
após a construção, abordar os conceitos e maneiras de descrever os lançamentos oblíquos
pela catapulta de forma lúdica e envolvente, o que contribuir para que os estudantes
compreendam o assunto. Essa atividade já foi realizada em aulas da disciplina de Física
do Curso de Licenciatura em Física do IFMT Campus Confresa. Na ocasião, foi proposta 
e realizada essa atividade experimental, em que os próprios estudantes tinham que 
encontrar maneiras para a construção da catapulta. Após a construção do objeto, 
utilizando material de baixo custo, foi possível analisar e compreender lançamento 
oblíquo por meio do experimento. Os materiais necessários são: papelão, palito de
churrasco, elásticos e palito de picolé. O experimento funciona da seguinte forma:
primeiro é recortado o papelão em três partes. Utiliza-se um transferidor para demarcar
os ângulos 45º, 60º e 90º. Ao colar tudo com cola quente, é amarado um elástico ao palito
de picolé colamos uma tampa de garrafa PET para formar um apoio para as bolas serem
lançadas, para então serem realizados vários lançamentos com ângulos de inclinação 
diferentes. Após realizado o experimento, os conceitos físicos envolvidos são explicados, 
ou seja, é apresentado o porquê de tal lançamento estar acontecendo, até mesmo para 
justificar o porquê que a distância varia com os diferentes ângulos. Ao final da 
demonstração, espera-se que os estudantes compreendam sobre lançamento oblíquo e 
tenham interesse por estudar física que está presente em nosso cotidiano e tem uma 
explicação lógica para a ocorrência do movimento dos corpos. Palavras-chave: atividade 
lúdica, conhecimento, diversão.

Palavras-chaves: atividade lúdica, conhecimento, diversão.
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DEMONSTRAÇÃO BÁSICAS DE EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO DE 
FÍSICA COM ALUNOS DO PIBID

ArianyMeloAguiar;DanielSouza;InêsdeSouzaTorresFrancoViniciusDelfino

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: As demonstrações de experimentos são importantes recursos didáticos e 
atrativos para os alunos poderem aproveitar novas experiências nas exposições do Jenpex.
Este trabalho prático tem como objetivo demonstrar experimentos básicos de física para
os alunos do Instituto Federal de Mato Grosso e também alunos da região. A
demonstração ocorrerá no laboratório de física e será apresentado por alunos do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e pelo supervisor Professor 
Franco Vinícius Delfino. Serão expostos experimentos de eletrostática e de
eletromagnetismo, no qual terá: o experimento motor que toca música dentro da boca, o
Gerador de Van de Graaff, a bola de plasma, e a bússola de copo d’água, e entre outros. 
Alguns destes experimentos são compostos por materiais de baixo custo, sempre 
buscando fazer com que os alunos tenham um maior envolvimento e também para 
despertar a curiosidade dos mesmos. Ao final da demonstração será passado um 
questionário avaliativo das demonstrações, a fim de avaliar o grau de aprendizagem dos 
experimentos demonstrativos e suas contribuições no ensino aprendizagem. Espera-se 
deste trabalho que os alunos tenham a oportunidade de obter mais conhecimentos sobre 
alguns conceitos da física com o auxílio das demonstrações técnicas e também apresentar 
o laboratório para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer algo que não 
possuem em suas escolas.

Palavras-chaves: Demonstração; Atrativo; Experimento; Física.
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Palavras-chaves: Demonstração; Atrativo; Experimento; Física.

DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA E ANÁLISES NO JOGO DE XADREZ

Anderson Mateus trevisan; Devacir Vaz de Moraes; Rodrigo da Silva Lopez, 
Paulo Ricardo de Carvalho; Dhimitry da Silva Luz

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O xadrez é um esporte de ordem intelectual, que objetiva proporcionar um 
desenvolvimento mental e social, possibilitando a resolução dos problemas associado ao 
cotidiano, de maneira pratica e simples. O xadrez, por ser um jogo de estratégia e tática, 
não envolve o elemento sorte, assim, exige do atleta esforço mental e físico. Em uma
partida, a concentração, raciocínio lógico, desenvolvimento de estratégias e a
interpretação do jogo de maneira eficiente, podem garantir um bom resultado. Nessa 
perspectiva, evidenciam-se os aspectos do desenvolvimento pessoal e cooperativo. Este
trabalho tem a finalidade; demonstrar ao público geral que o xadrez pode ser praticado
de maneira simplória, e incentivar a pratica do esporte nas escolas municipais e estaduais 
do município de Confresa-MT. O intuito desta demonstração e mostrar o quanto o jogo 
de xadrez praticado esporadicamente, pode ser competitivo é complexo (possibilidades X
possibilidades). Abordaremos aspectos positivos relacionados a pratica do esporte e como
isso pode interferir à sua maneira de lidar com problemas no dia a dia. Faremos uma
análise demonstrativa de um jogo competitivo X jogo praticado no dia a dia, relacionando
aspectos que podem interferir no desenvolvimento do jogo, probabilidades que são
estudadas pelo atleta durante o período de preparação e dificuldades que podem acorrer 
durante a partida. Utilizaremos um tabuleiro de padrão oficial para a demonstração e
analises; projetor onde serão possíveis listar ao público formas de análise feita por um
atleta, diferença de abordagem entre um atleta e um praticante amador, aspectos positivos
de se praticar o xadrez; panfleto simples abordando um pouco do passado e futuro do
esporte, e como o xadrez vem sendo desenvolvido no estado de Mato Grosso (FMTX –
Federação Mato-grossense de Xadrez).

Palavras-chaves: xadrez, desenvolvimento pessoal, competitividade.
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DESENHANDO E COLORINDO NO MUNDO DA IMAGINAÇÃO

Claudileide Cazavechia Kremer; Elaine da Costa Miranda; Emilly Cristina Pinto 
Medeiros; João Vitor Araújo da Silva; Willian Moura Lima

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: No mundo da imaginação e dos sonhos, o desenho e o colorido revelam no 
artista todos os seus anseios e desejos, além de permitir manifestar a sua criatividade. A 
informação artística se estabelece no estudo de diferentes modos de compor com as 
informações formais de cada linguagem, sem perder o contato com a cultura visual, 
sonora, cênica e dança. É na produção artística que se manifestam o fazer, o pintar, o 
cantar, dançar, o representar, desenhar, modelar, para melhor compreender a importância
das artes na vida dos estudantes. A presente demonstração técnica tem por objetivo
apresentar as habilidades dos estudantes do CEJA Creuslhi de Souza Ramos – Escola
Plena, por meio das expressões que realizaram por desenhos. A metodologia consiste na 
demonstração das atividades desenvolvidas, bem como na exposição dos trabalhos já 
realizados, em momentos de concentrações ocorridos no clube de desenhos. Os materiais
utilizados foram: folhas A4, folhas Collor sete, lápis, borracha, lápis de cor e giz de cerra.
Com essa demonstração, é possível mostrar para o público como a arte pode ser
desenvolvida, apreciada e utilizada como linguagem no cotidiano escolar. Cabe destacar 
que a arte tem um importante papel na educação, como elemento facilitador da 
aprendizagem. Sendo assim, consideramos que essa atividade pedagógica é significativa,
pois envolveu o imaginário e a criatividade dos estudantes e pela qual é possível alcançar 
e envolver os estudantes para poderem deleitar no mundo dos sonhos e da imaginação,
com papel, lápis e borracha.

Palavras-chaves: Arte; Desenho; Fantasia.
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ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA FACILITAR O BALANCEAMENTO 
DE EQUAÇÕES QUÍMICAS

Fabiana de Souza Torres; Railaine Neves da Silva; Delcio Pedro Kremer

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O conteúdo Balanceamento químico está entre os mais complexos no Ensino 
Médio. Em razão disso, há uma preocupação por parte     dos educadores em desenvolver 
estratégias para facilitar sua compreensão. Com o objetivo de amenizar as dificuldades 
desse assunto no ensino de Química, é que foi desenvolvido um material que funcionará
como uma estratégia de ensino e contribuirá com o processo de ensino e aprendizagem 
dos estudantes do ensino médio. Essa estratégia foi aplicada para os estudantes do 2° ano 
do Ensino Médio da Escola Estadual 29 de Julho no Programa Residência Pedagógica. 
O material foi confeccionado utilizando materiais de baixo custo e reciclagem, que 
foram: 1 folha de papel EVA, papel A4 (impresso com os símbolos dos elementos, os
números e os sinais empregados nas equações), tampinhas de garrafa pet e garrafas pet
que servem como embalagem para os materiais. Como estratégia de ensino, o professor 
trabalhará o conteúdo previamente com os estudantes, em seguida poderá optar por
dividí-los em grupo ou trabalhar com eles individualmente, distribuir algumas equações
químicas sugerindo para que façam o balanceamento utilizando as tampinhas que 
representam os elementos químico, e poderá disponibilizar os materiais em cima de uma 
mesa.Assim eles poderão escolher as tampinhas e as fichas representando os coeficientes 
e sinais que necessitarem para fazer os balanceamentos. Pode-se concluir que essa
estratégia pode contribuir significadamente para uma melhor compreensão do tema e
tornar o aprendizado dos estudante mais significativo.

Palavras-chaves: Química; Estudantes; Ensino e aprendizagem.



406 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

FAMÍLIA NA ERA DIGITAL

Patrícia Kowaleski Locatelli, Jaqueline Stein, Leandro Cândido Souza, Fabio 
Bombarda, Márcia da Silva Carvalho Ballen

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Trabalho interdisciplinar realizado entre as disciplinas de Sociologia e Artes no
Ensino Médio da Escola Estadual Vila Rica no Campo, sendo o tema da aula proposta a
família em tempos digitais. Com esse novo desenho no convívio familiar em que os pais
marcam o jantar ou as atividades em família pelo whatsapp, assim a tecnologia está no 
ambiente familar e intervindo na aproximação e consequentemente no distanciamento 
físico das pessoas. Com objetivo de ligar a tecnologia a expressão da oralidade, 
criatividade e produção no ambiente tecnológico. Nesse sentido os alunos da sala anexa
no campo, núcleo Beleza I, realizaram a escolha de uma música que na posteriori
construíram uma paródia, onde com o uso do aparelho de celular gravaram o áudio, 
cantando a letra de suas paródias, as quais foram contextualizadas com imagens na 
criação dos vídeos. Nesse sentido a demonstração aborda o uso de ferramenta tecnológica 
como meio para o ensino e aprendizado de alunos em sala de aula. Nossas expectativas 
de resultados foram superadas pela qualidade dos trabalhos realizados, pela dedicação e 
empenho dos alunos no realizar da atividade em sala, bem como a satisfação e o prazer 
em desenvolver tal atividade.

Palavras-chaves: Tecnologia; Interdisciplinar; Criatividade.
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construíram uma paródia, onde com o uso do aparelho de celular gravaram o áudio, 
cantando a letra de suas paródias, as quais foram contextualizadas com imagens na 
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GASOLINA ADULTERADA NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DA 
CIDADE DE VILA RICA-MT

Laís do Vale Arruda, Marcela Trindade Lima Milhomem, Samara dos Santos

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: A gasolina é tida como um produto originário do petróleo, esse produto é de 
grande uso pela população Brasileira em seus veículos automotores. A mesma é vendida 
em postos de combustíveis e não se encontra totalmente pura, pois apresenta uma 
determinada quantidade de álcool anidro, que deve ser num percentual de até 27% com 
um erro de um 1% para mais ou para menos. Este trabalho de caráter quantitativo será 
realizado em 3 postos de gasolina da cidade de Vila Rica-mt. Tem como objetivo 
determinar o teor do álcool na gasolina, nos postos de gasolina da cidade, para verificar 
se a mesma está por dentro das normas técnicas e em perfeitas condições de uso. Neste 
experimento, colocou-se 50 mL da amostra na proveta previamente limpa,
desengordurada e seca, observando a parte inferior do menisco. Em seguida adicionou-
se a solução de 50ml cloreto de sódio até que o volume de 100 mL da proveta fosse
completado. Fechou-se a proveta, e misturaram-se os líquidos invertendo a proveta 10
vezes. Ao final a proveta ficou em repouso por 15 minutos de modo a permitir a separação
completa das duas camadas. Para calcular a porcentagem de álcool presente na gasolina 
utilizou-se a seguinte equação: V = (A x 2) + 1 Em que: V = Teor de álcool na gasolina 
e A = aumento em volume da camada aquosa (álcool e água). Será realizado um teste de
proveta com a gasolina comum colhida de Três postos da cidade. Considerando que as três 
provetas é de 100 ml em cada uma será adicionado à gasolina e o cloreto de sódio. A 
separação formará devido o etanol possuir uma parte polar e outra parte apolar, com isso 
sua parte apolar é atraída pelas moléculas da gasolina que são apolares e sua parte polar 
é atraída pelas moléculas do cloreto de sódio que é polar, concluindo que semelhante 
dissolve semelhante. Nesse procedimento, forma-se um sistema heterogêneo, bifásico. 
Na parte inferior, ficará o álcool juntamente ao cloreto de sódio e na parte superior à
gasolina. Concluímos que se considera a partir dessas análises, que entre as três amostras
de gasolina veremos qual delas estará ou não adulterada. Vale ressaltar que o uso da
gasolina adulterada tem por característica danificar o veículo, portanto é de suma
importância sempre analisar as gasolinas vendidas em postos de combustíveis.

Palavras-chaves: Gasolina; adulterada; combustível.
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JOGOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA: ORIGEM DA 
VIDA (PARTE I)

Ailla Raihnne Martins Santos; Antonyo Felipe de Sousa Silva; Janecleia Soares 
de Aragão; Pedro Martins Sousa

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O presente trabalho é parte do projeto “Desenvolvimento e eficácia de jogos 
didáticos como material suplementar no ensino de Biologia: Origem da vida” 
fundamentado pelo Edital Nº 018/2018 – Campus Confresa, Chamada 2018/2019 de 
Projetos de pesquisa e bolsas de iniciação científica de 31 de julho de 2018. Teve como
objetivo confeccionar e avaliar a eficácia de jogos didáticos como material suplementar
para o ensino de Biologia, especificamente, co conteúdo “A origem dos seres vivos”. O 
trabalho foi desenvolvido com estudantes de 1º Ano dos cursos técnicos integrados ao 
Ensino Médio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso -
IFMT Campus Confresa. Iniciou-se com a avaliação do conhecimento dos estudantes
acerca do tópico origem da vida e do interesse e aptidão por atividades complementares,
que envolvem o uso de jogos, por meio de um questionário previamente elaborado. 
Foram realizados estudos acerca da confecção de jogos didáticos e sobre aprendizagem
dos conceitos relacionados aos conteúdos sobre “A origem dos seres vivos”. Foram
elaborados quatro jogos didáticos para uso com os estudantes. Neste trabalho são 
apresentados os seguintes jogos: Jogo de tabuleiro: origem da vida; e Ludo King 
Educativo. Esses dois jogos foram desenvolvidos para jogar em duplas ou em grupos
maiores. Os jogos estão sendo aplicados para posterior avaliação de sua eficácia na
aprendizagem dos conceitos. Além disso, foi avaliado também a aceitação por parte dos 
estudantes quanto ao uso do material suplementar. Espera-se que os estudantes 
envolvidos nas atividades compreendam melhor os conceitos de forma lúdica e 
interativa, melhorando o nível de aprendizagem de Biologia. Os jogos de cartas com 
melhor aceitação e que possibilitaram a aprendizagem do conteúdo em discussão, 
poderão ser disponibilizado aos docentes de Biologia do campus Confresa.

Palavras-chaves: Jogos educativos; Biogênese; Aprendizagem; Ensino Médio.
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JOGOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE BIOLOGIA: ORIGEM DA 
VIDA (PARTE I)

Ailla Raihnne Martins Santos; Antonyo Felipe de Sousa Silva; Janecleia Soares 
de Aragão; Pedro Martins Sousa

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O presente trabalho é parte do projeto “Desenvolvimento e eficácia de jogos 
didáticos como material suplementar no ensino de Biologia: Origem da vida” 
fundamentado pelo Edital Nº 018/2018 – Campus Confresa, Chamada 2018/2019 de 
Projetos de pesquisa e bolsas de iniciação científica de 31 de julho de 2018. Teve como
objetivo confeccionar e avaliar a eficácia de jogos didáticos como material suplementar
para o ensino de Biologia, especificamente, co conteúdo “A origem dos seres vivos”. O 
trabalho foi desenvolvido com estudantes de 1º Ano dos cursos técnicos integrados ao 
Ensino Médio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso -
IFMT Campus Confresa. Iniciou-se com a avaliação do conhecimento dos estudantes
acerca do tópico origem da vida e do interesse e aptidão por atividades complementares,
que envolvem o uso de jogos, por meio de um questionário previamente elaborado. 
Foram realizados estudos acerca da confecção de jogos didáticos e sobre aprendizagem
dos conceitos relacionados aos conteúdos sobre “A origem dos seres vivos”. Foram
elaborados quatro jogos didáticos para uso com os estudantes. Neste trabalho são 
apresentados os seguintes jogos: Jogo de tabuleiro: origem da vida; e Ludo King 
Educativo. Esses dois jogos foram desenvolvidos para jogar em duplas ou em grupos
maiores. Os jogos estão sendo aplicados para posterior avaliação de sua eficácia na
aprendizagem dos conceitos. Além disso, foi avaliado também a aceitação por parte dos 
estudantes quanto ao uso do material suplementar. Espera-se que os estudantes 
envolvidos nas atividades compreendam melhor os conceitos de forma lúdica e 
interativa, melhorando o nível de aprendizagem de Biologia. Os jogos de cartas com 
melhor aceitação e que possibilitaram a aprendizagem do conteúdo em discussão, 
poderão ser disponibilizado aos docentes de Biologia do campus Confresa.

Palavras-chaves: Jogos educativos; Biogênese; Aprendizagem; Ensino Médio.

JOGOS DIDÁTICOS SOBRE A “A ORIGEM DA VIDA” - PARTE II

Tainara de Sousa; Taisa Barbara Kuhnen; Janecléia Soares de Aragão; Pedro 
Martins Sousa

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O presente trabalho é parte do projeto “Desenvolvimento e eficácia de jogos 
didáticos como material suplementar no ensino de Biologia: Origem da vida” 
fundamentado pelo Edital Nº 018/2018 – Campus Confresa, Chamada 2018/2019 de 
Projetos de pesquisa e bolsas de iniciação científica de 31 de julho de 2018. Teve como
objetivo confeccionar e avaliar a eficácia de jogos didáticos como material suplementar
para o ensino de Biologia, especificamente, co conteúdo “A origem dos seres vivos”. O 
trabalho foi desenvolvido com estudantes de 1º Ano dos cursos técnicos integrados ao 
Ensino Médio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso -
IFMT Campus Confresa. Iniciou-se com a avaliação do conhecimento dos estudantes
acerca do tópico origem da vida e do interesse e aptidão por atividades complementares,
que envolvem o uso de jogos, por meio de um questionário previamente elaborado. 
Foram realizados estudos acerca da confecção de jogos didáticos e sobre aprendizagem
dos conceitos relacionados aos conteúdos sobre “A origem dos seres vivos”. Foram
elaborados quatro jogos didáticos para uso com os estudantes. Neste trabalho são 
apresentados os seguintes jogos: Banco imobiliário educativo; Jogo Perfil da Origem da 
Vida. Esses jogos abordam questões e respostas acerca dos conceitos da origem da vida. 
Os jogos estão sendo aplicados para posterior avaliação de sua eficácia na aprendizagem
dos conceitos. Além disso, foi avaliado também a aceitação por parte dos estudantes
quanto ao uso do material suplementar. Espera-se que os estudantes envolvidos nas
atividades compreendam melhor os conceitos de forma lúdica e interativa, melhorando o
nível de aprendizagem de Biologia.

Palavras-chaves: Banco Imobiliário Educativo; Biogênese; Ensino Médio.
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LÍQUIDO FLUORESCENTE

Luciana dos Santos Araujo; Juliana Macedo da Rocha; Kalita Priscila Cardoso 
de Brito; Karita Souza dos Santos; Luana Gabriela Martins Pereira

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: A fluorescência é uma propriedade que certos corpos possuem de emitir luz ao 
recebrem uma radiação. Assim, determinadas substâncias absorvem a energia da luz 
ultravioleta e emitem depois radiação dentro do espectro de luz visível. O presente 
trabalho foi desenvolvido com a intenção de apresentar na XI Mostra de Conhecimento
realizado na Escola Estadual Tapirapé e pela curiosidade de saber sobre como acontece e
onde são utlilizados os líquidos fluorescentes. Observando as pesquisas realizadas,
descobriu-se , como criar um maravilhoso líquido fluorescente em casa. Para reproduzir 
este experimento é necessário materiais como: água, recipientes transparentes (copo, 
tigelas, vidros, etc), camiseta brancas, protetor solar sem que não contenham filtros 
solares, lâmpada de Wood (conhecida como luz negra) e como fonte de fluorescência 
podem ser utilizados marcadores de texto fluorescentes ou tintas fluorescentes. A ideia é
muito interressante e pode ser concretizada rapidamente, é uma experiência, que é muito 
simples e pode ser utilizada até mesmo como decoração em festa , se divertir e ao mesmo 
tempo aprender cada vez mais . O mesmo busca incentivar a pesquisa com complexidade
de acordo ao tema. Tem o intuito de colaborar e despertar o entendimento de como
funcionam os reagentes ao colocar dentro da água , e quais funções cada um possue,
utilizando o líquido fluorescente.

Palavras-chaves: Fluorescência; Decoração; Diversão.
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LIXO ÀS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS NOS P.AS SANTO 
ANTÔNIO DO FONTOURA 1 E 3

Bruna Eduarda Bezerra da Silva; Lucas Lopes Santos; Gessica Rodrigues 
Oliveira; Geyse Kelly Rodrigues Souza; Jocicleia Parreão Rocha.

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O lixo é um enorme problema do século XXI, impulsionado principalmente 
pela falta de sensibilidade dessa sociedade extremamente consumista que não contribui 
em nada para resolver os danos que vem sendo causados à fauna e a flora brasileira... 
Nessa situação vivem os moradores dos P.As Santo Antônio do Fontoura 1 e 3, onde o 
acúmulo de lixo às margens de estradas é algo frequente, sendo alguns moradores 
culpados pela falta de respeito, visto que estes na tentativa de livrar-se de seu lixo não 
medem esforços em descarta-lo em terrenos de vizinhos ao lado das estradas. Para 
resolver o problema a professora Maksimilla Vieira Martins Ramos, alunos do Terceiro 
ano Ensino Médio Regular e motoristas começaram o projeto Lugar Onde Vivo que teria
o intuito de acabar com esses lixões que começavam a surgir, e como uma atitude conta 
mais que qualquer discurso, a professora e seus alunos atuaram na limpeza dos locais. 
Para a realização do mesmo, placas foram confeccionadas, todas com materiais 
reutilizados, enfatizando a proibição de lixo nos locais. Para uma maior precisão no 
trabalho as professoras Adriana Ramos e Elisiane Rosa engajaram-se no projeto, 
participando juntamente com seus alunos do Sétimo e Nono ano Ensino Fundamental, 
dos processos de limpeza. Buscando principalmente o ato de sensibilização mais real
possível. Após o trabalho realizado, a natureza obteve seu reembolso, o que deixou as
áreas com uma nova paisagem, isto é livre de sujeira...Espera-se que o projeto possa
trazer o devido retorno, ou seja, o fim do lixo às margens das estradas e o cuidado 
contínuo dos moradores e visitantes.

Palavras-chaves: Lixo, estradas, sensibilização.
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PIBID: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eliana Tavares Cunha; Wilma Maria de Jesus Lopes

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O presente trabalho visa relatar a experiência das bolsistas do PIBID, na Escola
Municipal Vida e Esperança, sendo considerada a maior escola do município em número 
de alunos e sala de aulas. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência–
PIBID, implementado pela UNEMAT através do curso de Pedagogia, por meio de suas 
ações contribuirá com a inserção dos licenciando nas redes públicas de ensino básico, 
onde eles terão a oportunidade de desenvolver ações metodológicas e tecnológicas
capazes de superar os problemas do processo de ensino e aprendizagem. O PIBID tem 
como principal objetivos incentivar os licenciando a desenvolver a prática da docência 
por meio de ações que colaboram com o desenvolvimento dos alunos em sala de aula.
Entre as ações desenvolvidas na escola, apresentamos: a sala de cinema, oficinas de
contação de histórias e a produção textual usando diferentes gêneros como fabulas,
poemas, músicas, teatro, cartas, bilhetes e outros. Diante da complexidade dos alunos e de
salas lotadas, tivemos momentos angustiosos para desenvolver as ações. Em virtude dessa
complexa realidade, coube a nós utilizarmos de artifícios, a fim de desenvolvermos 
amplamente as habilidades, enfatizando a competência adequada a cada situação. Seriam 
fabulas ou contos? Quem escolheria os textos? Como seriam as aulas de leitura? Qual o 
momento da aula poderíamos utilizar? Com o plano de ação bem elaborado nos foi 
possível saber qual caminho trilhar com segurança, e assim desenvolvemos atividades 
diversificadas como: famílias silábicas músicas, matemática divertida, ortografia,
oralidade, leitura e produção textual (oral ou escrita), contação de história e sala de cinema.
Nossa primeira atividade consistiu em nos reunir com a coordenação da escola para
apresentarmos o nosso planejamento, conhecer os professores regentes das turmas, o
espaço físico e o numero exato de alunos em sala. Seguindo o nosso planejamento,
iniciamos a aplicação das atividades com apoio e participação dos professores, nos 
familiarizando com os alunos, o que nos proporcionou confiança e aceitação ao nosso
trabalho, assumindo um papel ativo em sala de aula. Dentre as ações desenvolvidas
daremos ênfase ao piquenique literário, que tem uma característica marcante por sua
diversidade de livros e de gêneros textuais, promovendo momentos de leitura prazerosa, 
onde os alunos interagiam entre se trocando os livros e recontando as historias de forma 
oral e individual. Também tivemos o prazer de trabalhar com eles, diversas formas de 
ditados, entre eles se destacam o ditado frito e o ditado doce, pois é uma atividade muito
freqüente em sala de aula, e é importante para desenvolver a concentração, verificar o
vocabulário e a ortografia. A proposta do PIBID em desenvolver as ações, de propiciar a
experiência e a prática para os bolsistas significa muito na formação docente, nos
proporciona riquezas de conhecimentos e a certeza de uma melhor preparação
profissional. Os resultados apontam que a atuação das bolsistas permitem aos estudantes
o aprendizado prático, baseado na diversidade de atividades lúdicas, sobre a importância
da leitura, respeito e valorização do outro, independentemente da posição que ele ocupa 
na sociedade. Vivenciar o trabalho do professor e ajudar de forma dinâmica envolvendo 
toda instituição torna-se, então, uma necessidade ímpar para que se possa ao menos
minimizar as dificuldades enfrentadas nos anos iniciais da docência.

Palavras-chaves: Educação, Experiência; Transformação.



413III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

PIBID: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eliana Tavares Cunha; Wilma Maria de Jesus Lopes

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O presente trabalho visa relatar a experiência das bolsistas do PIBID, na Escola
Municipal Vida e Esperança, sendo considerada a maior escola do município em número 
de alunos e sala de aulas. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência–
PIBID, implementado pela UNEMAT através do curso de Pedagogia, por meio de suas 
ações contribuirá com a inserção dos licenciando nas redes públicas de ensino básico, 
onde eles terão a oportunidade de desenvolver ações metodológicas e tecnológicas
capazes de superar os problemas do processo de ensino e aprendizagem. O PIBID tem 
como principal objetivos incentivar os licenciando a desenvolver a prática da docência 
por meio de ações que colaboram com o desenvolvimento dos alunos em sala de aula.
Entre as ações desenvolvidas na escola, apresentamos: a sala de cinema, oficinas de
contação de histórias e a produção textual usando diferentes gêneros como fabulas,
poemas, músicas, teatro, cartas, bilhetes e outros. Diante da complexidade dos alunos e de
salas lotadas, tivemos momentos angustiosos para desenvolver as ações. Em virtude dessa
complexa realidade, coube a nós utilizarmos de artifícios, a fim de desenvolvermos 
amplamente as habilidades, enfatizando a competência adequada a cada situação. Seriam 
fabulas ou contos? Quem escolheria os textos? Como seriam as aulas de leitura? Qual o 
momento da aula poderíamos utilizar? Com o plano de ação bem elaborado nos foi 
possível saber qual caminho trilhar com segurança, e assim desenvolvemos atividades 
diversificadas como: famílias silábicas músicas, matemática divertida, ortografia,
oralidade, leitura e produção textual (oral ou escrita), contação de história e sala de cinema.
Nossa primeira atividade consistiu em nos reunir com a coordenação da escola para
apresentarmos o nosso planejamento, conhecer os professores regentes das turmas, o
espaço físico e o numero exato de alunos em sala. Seguindo o nosso planejamento,
iniciamos a aplicação das atividades com apoio e participação dos professores, nos 
familiarizando com os alunos, o que nos proporcionou confiança e aceitação ao nosso
trabalho, assumindo um papel ativo em sala de aula. Dentre as ações desenvolvidas
daremos ênfase ao piquenique literário, que tem uma característica marcante por sua
diversidade de livros e de gêneros textuais, promovendo momentos de leitura prazerosa, 
onde os alunos interagiam entre se trocando os livros e recontando as historias de forma 
oral e individual. Também tivemos o prazer de trabalhar com eles, diversas formas de 
ditados, entre eles se destacam o ditado frito e o ditado doce, pois é uma atividade muito
freqüente em sala de aula, e é importante para desenvolver a concentração, verificar o
vocabulário e a ortografia. A proposta do PIBID em desenvolver as ações, de propiciar a
experiência e a prática para os bolsistas significa muito na formação docente, nos
proporciona riquezas de conhecimentos e a certeza de uma melhor preparação
profissional. Os resultados apontam que a atuação das bolsistas permitem aos estudantes
o aprendizado prático, baseado na diversidade de atividades lúdicas, sobre a importância
da leitura, respeito e valorização do outro, independentemente da posição que ele ocupa 
na sociedade. Vivenciar o trabalho do professor e ajudar de forma dinâmica envolvendo 
toda instituição torna-se, então, uma necessidade ímpar para que se possa ao menos
minimizar as dificuldades enfrentadas nos anos iniciais da docência.

Palavras-chaves: Educação, Experiência; Transformação.

RECICLAGEM DO ÓLEO DE COZINHA: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 
ENSINO DE QUÍMICA (AÇÕES SUSTENTÁVEIS PRATICADAS NA ESCOLA 

ESTADUAL VILA RICA – MT)

André Luis Bezerra de Lima; Bruno Rafael Lima Luz; Milene da Silva Alves

Ciências Biológicas - Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Este projeto foi desenvolvido com o intuito de desenvolver a conscientização
socioambiental nos alunos de classe multisseriada nà Educação do Campo, 
especificamente, a Educação do Campo do município de Vila Rica/ MT, no que diz 
respeito ao Ensino Médio, ofertado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato 
Grosso na forma de salas anexas à Escola Estadual Vila Rica.Devido muitas residências 
da zona rural do município jogarem o óleo utilizado na cozinha direto na rede de esgoto,
desconhecendo os prejuízos dessas ações. Através da abordagem do tema Reciclagem do
óleo de cozinha, para os alunos do ensino médio na disciplina de Química ensinamos
passo a passo no reaproveitamento do óleo de cozinha para a fabricação do sabão em 
barras, o uso de um fogão de óleo reciclado economia e sustentabilidade. O trabalho teve 
notadamente resultados positivos, por despertar o interesse e a curiosidade dos alunos 
sobre questões ambientais totalmente inseridas no seu cotidiano, utilizando metodologia 
e linguagem apropriada ao publico presente . foi de suma importância para que os 
mesmos adquirissem uma maior vivência com os problemas advindos da disposição dos
resíduos sólidos no meio ambiente, bem como, de processos simples para a reutilização
desses resíduos.

Palavras-chaves: Reciclagem educacional, Responsabilidade ambiental; óleo de cozinha.
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TUBO DE RUBENS

Andrey Francisco Alves Vedruscolo; Ezequiel Pereira Lopes; Jalison Caudas Correia; 
Luiz Henrique Bertunes de Oliveira; Victor Silva Camargo; Vinicius Silva Camargo; 

Franco Vinicius Delfino.

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O objetivo deste resumo é relatar como acontecerá a demonstração técnica
envolvendo o experimento “Tubo de Rubens”. Esse experimento possibilita “visualizar”
ondas sonoras, que são um tipo de ondas mecânicas. O que identifica esse tipo de onda
são duas características fundamentais: governadas pelas leis de Newton e existem apenas
em meios materiais, como água, ar e rochas. No caso do Tubo de Rubens, o meio utilizado
é o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), pelo qual uma onda vai se propagar, fazendo com
que as chamas que estão na superfície do tubo se movimentem. Isso acontece por causa 
das ondas, criadas pelo alto falante, que se propagam por meio do gás. Quando essas 
ondas chegam ao fim do tubo, elas são refletidas, isso faz com que se propaguem em 
direção oposta. Quando a onda emitida pelo alto falante se choca com a onda que foi 
refletida gera uma onda estacionária. Essas ondas estacionárias podem ser de primeiro 
harmônico, segundo harmônico ou até de terceiro harmônico. Cada onda gera um 
determinado número de ondas estacionárias, sendo a onda de primeiro harmônico 
gerando uma onda estacionária, a onda de segundo harmônico gerando duas ondas 
estacionárias e a onda de terceiro harmônico gerando três ondas estacionárias. O 
experimento utiliza um tubo de alumínio com suporte de madeira e um amplificador para 
produção das ondas sonoras. Esse experimento foi criado em 1905, pelo físico Heinrich 
Rubens, no intuito de demonstrar ondas estacionárias em um tubo. Atualmente o
experimento é utilizado para demonstração no ensino de física, que permite aos
estudantes entenderem e visualizarem o comportamento das ondas sonoras e identificar
suas características.

Palavras-chaves: Experimentação; ondas; som.
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direção oposta. Quando a onda emitida pelo alto falante se choca com a onda que foi 
refletida gera uma onda estacionária. Essas ondas estacionárias podem ser de primeiro 
harmônico, segundo harmônico ou até de terceiro harmônico. Cada onda gera um 
determinado número de ondas estacionárias, sendo a onda de primeiro harmônico 
gerando uma onda estacionária, a onda de segundo harmônico gerando duas ondas 
estacionárias e a onda de terceiro harmônico gerando três ondas estacionárias. O 
experimento utiliza um tubo de alumínio com suporte de madeira e um amplificador para 
produção das ondas sonoras. Esse experimento foi criado em 1905, pelo físico Heinrich 
Rubens, no intuito de demonstrar ondas estacionárias em um tubo. Atualmente o
experimento é utilizado para demonstração no ensino de física, que permite aos
estudantes entenderem e visualizarem o comportamento das ondas sonoras e identificar
suas características.

Palavras-chaves: Experimentação; ondas; som.

VISUALIZANDO O “DNA” DA CEBOLA

Adriana Leandra A. da Silva Pereira; Wélida Neves Martins; Edileuza Maria da 
Silva

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O Ácido Desoxirribonucleico (DNA) é uma das principais macromoléculas da
vida, sendo responsável por armazenar e transmitir a informação genética. Molécula 
presente em todos os seres vivos, tornando-os especiais, únicos. Considerando que 
grande parte das Unidades Escolares apresentam certa defasagem quando trata-se de
materiais didáticos, laboratório de Ciências para o ensino, é extremamente importante
propor formas alternativas para o ensino de Ciências, usufruir de materiais alternativos,
uma vez que é fundamental atividades práticas para que se estabeleça relação entre teoria
e prática, e haja melhor assimilação dos conceitos, por parte dos estudantes. O presente
trabalho objetiva apresentar experimento prático que permite a visualização do DNA da 
cebola, utilizando-se de materiais alternativos. Para tanto, usou-se os seguintes materiais: 
Álcool; detergente incolor; água; papel filtro para coar café; sal; cebola; faca ou outro
objeto cortante; colher; dois copos de vidro (ou Becker, caso encontre-se disponível); 
fogão e panela para o preparo do banho-maria; papel filme (película plástica). Seguiu-se
os seguintes procedimentos: Em um copo de vidro, adicionou água (2/3), em seguida,
adicionou-se uma colher cheia de detergente incolor (para facilitar a visualização do
DNA). Adicionou-se uma colher de chá de sal, agitou-se com a colher (pode-se usar 
também o bastão de vidro, se houver) devagar para que o sal pudesse dissolver. Logo 
depois, cortou-se a cebola em pequenos pedaços. Adicionou-se a cebola cortada na
solução preparada com água, detergente e sal. Depois, vedou-se o copo com papel filme,
colocando-o em banho-maria em fogo baixo, durante 20 minutos. Após os 20 minutos,
retirou-se o copo do banho-maria, filtrou-se o material, usando-se papel filtro para coar 
café, em outro copo, enchendo-o até a metade. Vedou-se o copo (papel filme) contendo 
o filtrado. Colocou-o em recipiente com gelo, durante 5 minutos. Passados os 5 minutos, 
retirou-se o copo do recipiente com gelo, adicionou-se álcool com certa leveza, devagar, 
até encher o copo. Deixou-se descansar por cerca de 5 a 10 minutos, para então visualizar 
o DNA, na divisa entre a água e o álcool. Assim, utilizando-se desses materiais 
alternativos, de fácil acesso e economicamente viáveis, é possível visualizar o DNA, sem 
necessariamente estar em um laboratório de Ciências.

Palavras-chaves: Ensino de Ciências; Materiais alternativos; Ácido Desoxirribonucleico; 
Biologia.
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VISUALIZANDO O FENÔMENO “INVERSÃO TÉRMICA”

Wélida Neves Martins; Adriana Leandra A. da Silva Pereira; Edileuza Maria da 
Silva

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Em condições normais, as camadas de ar quente e frio realizam movimentos
ascendente e descendente, respectivamente, consistindo em um ciclo, o que permite a 
dispersão de poluentes atmosféricos. Em dias mais frios, ocorre inversão nas camadas de 
ar, não havendo corrente de convecção, aprisionando-se assim o ar frio, permitindo o 
acúmulo de gases tóxicos e material particulado, poluentes na atmosfera. Esse fenômeno 
natural acarreta doenças, principalmente as relacionadas ao sistema respiratório.
Considerando que grande parte das Unidades Escolares apresentam certa defasagem
quando trata-se de materiais didáticos, laboratório de Ciências para o ensino, é
extremamente importante propor formas alternativas para o ensino de Ciências, usufruir
de materiais alternativos, uma vez que é fundamental atividades práticas para que se
estabeleça relação entre teoria e prática, e haja melhor assimilação dos conceitos, por 
parte dos estudantes. O presente trabalho objetiva apresentar o fenômeno meteorológico 
“Inversão Térmica”, utilizando-se de materiais alternativos. Para a montagem do referido 
experimento, demonstração técnica, usou-se os seguintes materiais: quatro garrafas PET 
de 2 L; duas tampas das garrafas PET; fita isolante; corantes azul e amarelo (ou outras 
cores, caso essas não estejam disponíveis); água quente e água fria. Seguiu-se os 
seguintes procedimentos: Em duas garrafas, adicionou-se água quente corada com o 
corante amarelo (representantes das correntes de ar quente), nas outras duas garrafas,
adicionou-se água fria corada com o corante azul (representantes das correntes de ar frio). 
Fez-se um furo nas duas tampas, unindo-as com o auxílio da fita isolante. Para simular o 
fenômeno inversão térmica em “dias normais”, acoplou-se com o auxílio da tampa, uma 
das garrafas com água fria azul sobre uma das garrafas com água quente amarela. A água 
da garrafa na parte superior desce, já a água na garrafa inferior sobe, justamente o que 
acontece com as correntes de ar quente (menos densa) e fria (mais densa). Por outro lado, 
em “dias mais frios”, ocorre o inverso, logo, acoplou-se as garrafas de forma invertida 
(as outras duas, com água fria na parte inferior e com água quente na parte superior).
Nesse caso, o ar frio não sobe e o ar quente não desce, ficando aprisionado entre duas
camadas de ar frio. O ar frio aprisionado, permite o acúmulo dos poluentes atmosféricos.
Dessa forma, utilizando-se desses materiais alternativos, de fácil acesso e 
economicamente viáveis, consegue-se demonstrar esse fenômeno facilmente durante as 
aulas, sem a necessidade de estar, por exemplo, em um laboratório de Ciências, já que 
esse espaço nem sempre é disponibilizado.

Palavras-chaves: Ensino de Ciências; Materiais alternativos; Fenômeno meteorológico; 
Biologia.
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USO DE BIOESTIMULANTES NA AGRICULTURA

Danilo Nogueira dos Anjos; Hellenn Thallyta Alves e Mendes

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: Atualmente o uso de bioestimulantes na agricultura tem se difundido, a mistura de 
reguladores vegetais agem sobre o crescimento e o desenvolvimento da planta e podem 
apresentar alterações morfológicas, o que pode influenciar ou modificar os processos 
fisiológicos e exerce controle da atividade meristemática, porém seus efeitos podem ser 
contraditórios pois sua eficiência depende da dosagem, forma e épocas de aplicação. Este 
minicurso será ministrado no dia 31/10/2019 e realizado em duas etapas: teórica e prática. A 
parte teórica será ministrada em sala de aula com exposição dos conceitos sobre os
bioestimulantes e seu uso na agricultura e a prática será feito na área experimental do Campus
Confresa na área de cultivo da uva e terá como objetivo a abordagem sobre a ação dos
bioestimulantes na fisiologia das plantas. Os recursos necessários serão: o bioestimulante, 
pulverizador costal, equipamento de proteção individual. Espera-se que esse minicurso sirva 
de instrumento para compreensão e aplicação deste recurso na agricultura.

Palavras-chaves: minicurso, reguladores vegetais, tecnologia.
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ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO LEITE

Leandro Alves Lacerda; Weidner Henrique Azevedo Xavier

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: Os objetivos deste minicurso são os de proporcionar ao participante um conhecimento
sobre os padrões de qualidade físico-química quanto à acidez, crioscopia e densidade 
regulamentados para o leite conforme a legislação vigente; executar as técnicas de análises 
para determinação da qualidade do leite, bem como, conhecer os equipamentos, vidrarias e
soluções utilizados para essas análises; Como verificar e interpretar os resultados das análises,
quanto à possíveis alterações e/ou adulterações do leite, no que diz respeito aos teores de acidez
e água. A metodologia utilizada será a apresentação da legislação e os padrões físico-químicos 
do leite, por meio de estudos teóricos, fazer o preparo das soluções utilizadas para cada análise,
identificar e manejar as vidrarias e equipamentos referentes a cada análise. O teste Dornic visa
à determinação quantitativa da acidez do leite, com utilização do reagente de hidróxido de sódio
com indicador fenolftaleína. A análise de Densidade, basta fazer a leitura direta no
lactodensímetro. O procedimento de crioscopia preconiza operação no crioscópio, empurrando 
o tubo contendo a amostra na solução refrigerante, iniciando o processo de super-resfriamento,
liberando o calor de fusão permitindo a leitura do ponto de congelamento. O leite pode ser
definido como o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene,
de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas (BRASIL, 2017). Ainda, para ser considerado 
em condições adequadas de consumo e de boa qualidade para ser processado na indústria, deve 
apresentar teores dentro dos padrões preconizados pela Instrução Normativa 76 de 2018. Tais
parâmetros, estipulados, serve de indicador para serem conferidas as reais condições em que o
leite foi obtido, processado ou até mesmo comprovar alguma alteração por fraude (SILVA; 
SILVA; FERREIRA, 2012). Para realizar o minicurso será necessário a utilização do
laboratório de química, vidrarias, reagentes e equipamentos específicos para cada análise.
Espera-se que os participantes ao final do minicurso tenham conhecimento dos padrões físico-
químicos de qualidade do leite conforme a legislação. Saibam realizar as análises propostas; e
entendam a importância da verificação da qualidade do produto para a comercialização e saúde
do consumidor.

Palavras-chaves: Acidez Dornic; Crioscopia; Densidade; Qualidade do leite.
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CURSO TEÓRICO SOBRE A PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL

Edson Luís Malheiros de Alcântara

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: A Cerveja é um produto fabricado mundialmente, os primeiros registros de sua 
primeira produção datam de 6000 a.C., pelos Sumérios, na região da Mesopotâmia, que
compreende atualmente o Iraque. Atualmente no Brasil, existem 889 Cervejarias registradas no
MAPA, isto representa um crescimento de 700% em relação a 2009 em que existiam apenas
100. O estado de Mato Grosso conta hoje com 12 Cervejarias registradas no MAPA, 
aparecendo em décimo no ranking de cervejarias no país. Estes números são reflexos de um 
mercado em expansão que conquistou milhares de pessoas. Grande parte deste crescimento se 
deve à produção caseira de Cerveja, isto é, a produção de Cerveja Artesanal nas casas dos 
Brasileiros. O presente minicurso tem a intenção de mostrar o que é necessário para a produção 
caseira de Cerveja Artesanal: Equipamentos, Sanitização e Ingredientes. As etapas da 
produção: moagem dos grãos, mosturação, filtragem e recirculação, fervura, resfriamento, 
fermentação, maturação. Serão abordados também: a história da Cerveja, suas características,
as diversidades de estilos, as Escolas Cervejeiras e a utilização de frutas Brasileiras, entre outros
ingredientes nas Cervejas, característica que pode vir a qualificar o Brasil como uma Escola
Cervejeira e também o que torna a Cerveja Artesanal no Brasil um Produto Agrícola. O
minicurso será apresentado em programa interativo com imagens e vídeos. Os recursos
necessários para a execução serão Data show, laser e notebook. Ao final do minicurso anseia-
se que os espectadores criem uma curiosidade pela Cultura Cervejeira, deixando de lado a visão
imposta pelas propagandas de tevê e que os mesmos conheçam o incrível mundo da Cerveja
Artesanal.

Palavras-chaves: Cerveja Artesanal, Produto Agrícola, Produção Artesanal.



421III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

 

 

CURSO TEÓRICO SOBRE A PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL

Edson Luís Malheiros de Alcântara

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: A Cerveja é um produto fabricado mundialmente, os primeiros registros de sua 
primeira produção datam de 6000 a.C., pelos Sumérios, na região da Mesopotâmia, que
compreende atualmente o Iraque. Atualmente no Brasil, existem 889 Cervejarias registradas no
MAPA, isto representa um crescimento de 700% em relação a 2009 em que existiam apenas
100. O estado de Mato Grosso conta hoje com 12 Cervejarias registradas no MAPA, 
aparecendo em décimo no ranking de cervejarias no país. Estes números são reflexos de um 
mercado em expansão que conquistou milhares de pessoas. Grande parte deste crescimento se 
deve à produção caseira de Cerveja, isto é, a produção de Cerveja Artesanal nas casas dos 
Brasileiros. O presente minicurso tem a intenção de mostrar o que é necessário para a produção 
caseira de Cerveja Artesanal: Equipamentos, Sanitização e Ingredientes. As etapas da 
produção: moagem dos grãos, mosturação, filtragem e recirculação, fervura, resfriamento, 
fermentação, maturação. Serão abordados também: a história da Cerveja, suas características,
as diversidades de estilos, as Escolas Cervejeiras e a utilização de frutas Brasileiras, entre outros
ingredientes nas Cervejas, característica que pode vir a qualificar o Brasil como uma Escola
Cervejeira e também o que torna a Cerveja Artesanal no Brasil um Produto Agrícola. O
minicurso será apresentado em programa interativo com imagens e vídeos. Os recursos
necessários para a execução serão Data show, laser e notebook. Ao final do minicurso anseia-
se que os espectadores criem uma curiosidade pela Cultura Cervejeira, deixando de lado a visão
imposta pelas propagandas de tevê e que os mesmos conheçam o incrível mundo da Cerveja
Artesanal.

Palavras-chaves: Cerveja Artesanal, Produto Agrícola, Produção Artesanal.

 

 

PROCESSAMENTO DE HAMBÚRGUER

Leandro Alves Lacerda; Alinny Gonçalves Azeredo; Micaella Renata Moresco

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo: Os objetivos do minicurso são fazer com que o participante compreenda as etapas que
compõem o processamento de hambúrguer; realize oprocessamento de hambúrguer, bem como 
consiga determinar sua formulação; conheça a legislação que padroniza a identidade e 
qualidade do hambúrguer para sua produção e comercialização. Para a realização do minicurso 
será necessário a utilização do laboratório de tecnologia de alimentos para a execução das 
práticas para o processamento do produto, que vão desde a escolha da matéria-prima até o 
armazenamento do produto final. Bem como a verificação da parte teórica de funcionalidade 
de todos os ingredientes que compõem a formulação e as características sensoriais do produto.
O hambúrguer é o produto cárneo obtido de carne moída das diferentes espécies animais, com
adição ou não de ingredientes, moldado na forma de disco ou na forma oval e submetido a 
processo tecnológico específico (BRASIL, 2017). Segundo Ordoñez (2005), pode ser 
considerado um derivado cárneo cru, por poder ser elaborado com carne picada, misturada com
especiarias e aditivos e posteriormente conformada em moldes circulares e não submetido a 
tratamento de dessecação, cozimento ou salga. Como recursos será necessário utilizar o 
laboratório de tecnologia de alimentos, equipamentos como moedor, refrigerador, e utensílios 
diversos. Espera-se ao final do minicurso que os participantes sejam capazes de determinar
uma formulação e executar todas as etapas de fabricação do produto com qualidade, 
obedecendo as normas recomendadas pela legislação. Bem como, empregar as melhores
formas de armazenamento e conservação para sua comercialização.

Palavras-chaves: Derivados cárneos; Carnes reestruturadas; Produtos crus; Proteína animal.
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PRODUÇÃO DE BEBIDAS A PARTIR DE GRÃOS DE KEFIR

Fernanda Oliveira Scariot de Freitas

Grupo de Trabalho 01 - Ciências Agrárias

Resumo:   O kefir, também conhecido como quefir, tibicos, cogumelos tibetanos, plantas de iogurte, 
cogumelos do iogurte, é um leite fermentado produzido a partir dos grãos de kefir. Apresenta-se como 
um alimento funcional de baixíssimo custo de produção e seus grãos são capazes de fermentar 
diversos alimentos, como leite de vaca, cabra, ovelha, búfala, açúcar mascavo, sucos de frutas, extrato 
de soja, entre outros. A produção da bebida ocorre diretamente pela adição dos grãos no substrato de 
preferência. O objetivo do minicurso é a produção de diferentes bebidas a partir dos grãos de Kefir. 
Os conhecimentos acerca dos alimentos funcionais e benefícios à saúde serão introduzidos 
inicialmente a partir de uma apresentação sobre a cultura, histórico e seus benefícios e em seguida, 
utilizando espaço de laboratório será exemplificada a forma de propagação da cultura e preparo das 
bebidas. Ao final espera-se que os alunos reconheçam a importância dos alimentos funcionais e 
percebam que é algo que se pode produzir também de maneira artesanal.

Palavras-chave: Bebida, Kefir, Funcional.
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utilizando espaço de laboratório será exemplificada a forma de propagação da cultura e preparo das 
bebidas. Ao final espera-se que os alunos reconheçam a importância dos alimentos funcionais e 
percebam que é algo que se pode produzir também de maneira artesanal.

Palavras-chave: Bebida, Kefir, Funcional.

 

 

A (RE)CONSTRUÇÃO DO CONTADOR DE HISTÓRIAS NOS CONTOS 
AFRICANOS

Claudia Eliane Zortea; Edilaine Ferreira Leal

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O objetivo deste minicurso é propor um estudo da figura do griot em contos e poesias 
de escritores angolanos. Em tais textos é reconstruída por meio da escrita o processo de 
contação de histórias orais constitutivo da identidade do povo angolano. Para compreendermos 
a edificação das narrativas e poesias angolanas, faz-se necessário um estudo sócio histórico e 
ideológico da formação do país, visto que a literatura trabalhou de modo empenhado para a
reconstrução da identidade nacional durante e depois do processo de colonização. Nesse sentido,
realizaremos leitura de textos literários de escritores engajados e também de textos teóricos na 
tentativa de compreensão dessa literatura tão significativa e que dialoga tanto com o Brasil.
Entre os escritores trabalhados estão Agostinho Neto, Luandino Vieira e Ondjaki, e os teóricos
Rita Chaves, Tania Macedo e Antônio Cândido. Ao propormos esta temática, temos como
objetivo difundir o conhecimento da história e cultura africana que está muito presentes em
nosso país, cujo estudo tornou-se obrigatório a partir da lei 10.639/03. Dessa forma,
pretendemos, neste minicurso, apresentar metodologias para o trabalho da literatura e história
africana a partir de diálogos com estudantes e professores da educação básica e superior.

Palavras-chaves: Contos africanos; conhecimento; identidade.
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XADREZ NA ESCOLA: um instrumento pluridisciplinar

Danilo Fernando Luz Oliveira; Amanda Araújo Borges; Luis Carlos Cabral Paukner; 
Marlon Junior Coelho Sousa; Claudete Oliveira Lima Vasconcelos

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O objetivo desse minicurso é mostrar a possível relação do jogo de xadrez com o 
ensino formal buscando argumentar sobre os benefícios que o jogo pode trazer para o
desenvolvimento do aluno. Por se tratar de um esporte em sua essência, esse minicurso será
ofertado no dia 01/11/2019 (noturno). O minicurso terá, logo no início, uma apresentação 
formal dos participantes, bem como do responsável pelo minicurso, na sequencia os 
participantes serão questionados se fazem uso do xadrez e em qual nível estão e como eles 
imaginam o uso no xadrez no processo de ensino e aprendizagem de alunos. Após esse 
levantamento diagnostico com os participantes do minicurso, o responsável pelo mesmo fara 
uma abordagem histórica sobre o uso do xadrez e como o mesmo é empregado nas escolas e 
por último será trabalhado as técnicas e regras do xadrez com os participantes, tais como, o 
tabuleiro, as casas e seus nomes, nome das peças, posição inicial das peças no trabalho e o 
movimento das peças. 12 Tabuleiros de Xadrez; 12 Mesas (servirão como apoio); 26 Cadeiras 
(servirão para o acento dos participantes); Data show; Caixa de som. O xadrez é, sem dúvidas, 
uma ferramenta didática facilitadora, pois não depende de novas tecnologias e materiais 
inovadores e caros, necessitam apenas de um pequeno tabuleiro, 32 peças e o ensinamento de 
um dos jogos mais antigos da humanidade. É uma atividade que não precisa de uma
infraestrutura ampla (o xadrez é adaptável a qualquer ambiente em que estivermos), o material 
é simples e fácil de transportar, tem uma vida útil longa. Além do mais proporciona ao aluno 
uma melhor condição de raciocínio e consequentemente concentração, gerando, com isso, um 
avanço no nível escolar e apreensão dos temas escolares (Oliveira; Galvão, 2013, p. 4-5). De
acordo com Rezende (2005): “Utilizando o jogo de xadrez como ferramenta, volta-se mais para
o desenvolvimento educacional pleno da criança, sem descurar de todos os atributos
educacionais necessários ao desenvolvimento global e sistematizado do homem moderno,
sejam eles puramente afetos ao sistema de ensino-aprendizagem, sejam relativos a fatores de
ordem psicológica e social. O xadrez, enquanto instrumento de educação, estimula na criança 
a atitude de compartilhar o seu pensamento, o seu raciocínio e suas ideias com o outro, fator
de interação tão necessário para a auto realização do homem inserido no contexto social do 
nosso ecossistema planetário e cósmico. Com este minicurso, espera-se que os participantes 
sejam incentivados e desperte a vontade pelo ensino e a prática do Xadrez em suas escolas, 
por acreditar que essa atividade extracurricular contribui no desenvolvimento da inteligência, 
do raciocínio lógico, e das emoções dos seus praticantes, oportunizando assim possibilidades 
de êxito pessoal, acadêmico eprofissional.

Palavras-chaves: Xadrez; Ensino e aprendizagem; raciocínio lógico.
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Resumo: O objetivo desse minicurso é mostrar a possível relação do jogo de xadrez com o 
ensino formal buscando argumentar sobre os benefícios que o jogo pode trazer para o
desenvolvimento do aluno. Por se tratar de um esporte em sua essência, esse minicurso será
ofertado no dia 01/11/2019 (noturno). O minicurso terá, logo no início, uma apresentação 
formal dos participantes, bem como do responsável pelo minicurso, na sequencia os 
participantes serão questionados se fazem uso do xadrez e em qual nível estão e como eles 
imaginam o uso no xadrez no processo de ensino e aprendizagem de alunos. Após esse 
levantamento diagnostico com os participantes do minicurso, o responsável pelo mesmo fara 
uma abordagem histórica sobre o uso do xadrez e como o mesmo é empregado nas escolas e 
por último será trabalhado as técnicas e regras do xadrez com os participantes, tais como, o 
tabuleiro, as casas e seus nomes, nome das peças, posição inicial das peças no trabalho e o 
movimento das peças. 12 Tabuleiros de Xadrez; 12 Mesas (servirão como apoio); 26 Cadeiras 
(servirão para o acento dos participantes); Data show; Caixa de som. O xadrez é, sem dúvidas, 
uma ferramenta didática facilitadora, pois não depende de novas tecnologias e materiais 
inovadores e caros, necessitam apenas de um pequeno tabuleiro, 32 peças e o ensinamento de 
um dos jogos mais antigos da humanidade. É uma atividade que não precisa de uma
infraestrutura ampla (o xadrez é adaptável a qualquer ambiente em que estivermos), o material 
é simples e fácil de transportar, tem uma vida útil longa. Além do mais proporciona ao aluno 
uma melhor condição de raciocínio e consequentemente concentração, gerando, com isso, um 
avanço no nível escolar e apreensão dos temas escolares (Oliveira; Galvão, 2013, p. 4-5). De
acordo com Rezende (2005): “Utilizando o jogo de xadrez como ferramenta, volta-se mais para
o desenvolvimento educacional pleno da criança, sem descurar de todos os atributos
educacionais necessários ao desenvolvimento global e sistematizado do homem moderno,
sejam eles puramente afetos ao sistema de ensino-aprendizagem, sejam relativos a fatores de
ordem psicológica e social. O xadrez, enquanto instrumento de educação, estimula na criança 
a atitude de compartilhar o seu pensamento, o seu raciocínio e suas ideias com o outro, fator
de interação tão necessário para a auto realização do homem inserido no contexto social do 
nosso ecossistema planetário e cósmico. Com este minicurso, espera-se que os participantes 
sejam incentivados e desperte a vontade pelo ensino e a prática do Xadrez em suas escolas, 
por acreditar que essa atividade extracurricular contribui no desenvolvimento da inteligência, 
do raciocínio lógico, e das emoções dos seus praticantes, oportunizando assim possibilidades 
de êxito pessoal, acadêmico eprofissional.
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A CONSTRUÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS A PARTIR DAS AÇÕES 
DO PIBID

Regina Célia Pinto da Silva; Elizimar Alves dos Santos Amorim; Jhonatan Bedinoto 
Diel

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O presente estudo caracteriza-se como um relato de experiência interdisciplinar
vivenciado no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o mesmo 
apresenta uma reflexão das vivências durante observação e desenvolvimento de atividades na 
EscolaEstadual Prof.ª Maria Esther Peres, em Vila Rica/MT para alunos da Educação de Jovens
e Adultos, tendo como temáticas norteadoras propaganda e publicidade na perspectiva da
Sustentabilidade, do segundo semestre de 2018 ao ano de 2019. O objetivo trata de repassar as
ações vivenciadas na aula a partir de teoria/práticas. Para tanto apresentaremos o PIBID como 
programa que possibilita a elevação da qualidade da formação inicial de professores nos cursos
de licenciatura, promovendo a integração entre a educação superior e educação básica. Trata-se
portanto de demonstrar que para os bolsistas de iniciação à docência (ID) e futuros docentes a
experiência foi e continua sendo de muita valia no que diz respeito à formação, visto que as
práticas pedagógicas em conjunto com a professora em sala de aula só têm enriquecido nosso
currículo e formação teórico-prática pois, ao mesmo tempo em que estudamos questões 
específicas que emergem em sala de aula, desenvolvemos atividades e aprendemos junto com 
os alunos e professoras regentes. Nesse sentido a metodologia será um debate sobre as 
experiências, exposições de materiais recicláveis e bem como a confecção de chaveiros com
materiais recicláveis demonstrando como as ações do PIBID promovem a troca de
conhecimento e de aprendizado, de modo a efetivar a interação entre os agentes sociais 
envolvidos nos possibilitando a oportunidade de entender na prática como o aluno aprende, 
como se dá esse processo e quais são os caminhos e recursos para aquisição do aprendizado.
Para suscitar o debate e escrever este trabalho fez-se necessário o estudo de teóricos que 
discutem e dialogam acerca do processo de aprendizagem, teoria/prática e formação docente, 
a saber: Jonas (2006); Zozzoli (2009). Espera se que ao final haja troca de experiências entre 
outras unidadesescolares.

Palavras-chaves: Experiências; Formação; PIBID.
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A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO COM AS AÇÕES DO PIBID

Patricia Bueno de Jesus; Andressa Fernanda Eistedt

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O processo de ensino e aprendizagem apresenta desafios tanto para alunos do ensino 
superior quanto para os professores. É neste intuito que apresentamos o objetivo de demonstrar
a teoria/prática que surgiu a partir dessa experiência em que abordamos a história de Vila Rica
MT através de visitas inlocus e vivenciada no contexto docente no qual pretendemos ministrar 
um minicurso utilizando a metodologia de relato de experiência juntamente com exposições de
fotos, slides, cartazes e demostrando as entrevistas com alguns pioneiros. Portanto as atividades
foram executadas na Escola Estadual Prof.ª Maria Esther Peres, em Vila Rica/MT para alunos
da Educação de Jovens e Adultos, com o tema: Processo Histórico de Formação de Vila Rica 
MT, do segundo semestre de 2018 ao ano de 2019. Para as averiguações teóricas que discutem 
acerca da temática suscitada, me apoiei em Lima (2012), Trevisan (2011), Barroso (2016), 
Santos (2002). Pois o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) muito 
tem contribuído no processo de ensino/aprendizagem através das observações e regências de
aulas. Ressaltamos que o objetivo do PIBID é fazer a junção entre a prática/teoria e destacando 
sua relevância para nós bolsistas. É com este objetivo que ele propicia o desenvolvimento da 
maturidade profissional e prepara o licenciando para a prática docente.

Palavras-chaves: Experiências; Processo Histórico; PIBID.
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MT através de visitas inlocus e vivenciada no contexto docente no qual pretendemos ministrar 
um minicurso utilizando a metodologia de relato de experiência juntamente com exposições de
fotos, slides, cartazes e demostrando as entrevistas com alguns pioneiros. Portanto as atividades
foram executadas na Escola Estadual Prof.ª Maria Esther Peres, em Vila Rica/MT para alunos
da Educação de Jovens e Adultos, com o tema: Processo Histórico de Formação de Vila Rica 
MT, do segundo semestre de 2018 ao ano de 2019. Para as averiguações teóricas que discutem 
acerca da temática suscitada, me apoiei em Lima (2012), Trevisan (2011), Barroso (2016), 
Santos (2002). Pois o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) muito 
tem contribuído no processo de ensino/aprendizagem através das observações e regências de
aulas. Ressaltamos que o objetivo do PIBID é fazer a junção entre a prática/teoria e destacando 
sua relevância para nós bolsistas. É com este objetivo que ele propicia o desenvolvimento da 
maturidade profissional e prepara o licenciando para a prática docente.
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ENEM EM FOCO: A DISSERTAÇÃO

Gislane Aparecida Moreira Maia; Barbara Ferreira Fadul; Willian Silva de Paula

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O minicurso Enem em foco. A dissertação, é uma proposta a ser executada na “III
JENPEX: Ensino, Pesquisa e Extensão na formação integral dos sujeitos na região Araguaia
Xingu”. As Oficinas de Redação têm o objetivo de ajudar os alunos a escreverem melhor e
passarem suas ideias para o papel. Consiste na construção de comentário crítico, no 
desenvolvimento e aprimoramento das capacidades de produção de textos, seguindo os moldes
do ENEM, a oficina leva para os alunos a oportunidade do desenvolvimento da pesquisa,
reflexão e elaboração de diversos temas do cotidiano. É uma oficina de elaboração de redação
com orientação do professor com grupo reduzido de no mínimo 20 e no máximo 40 alunos. As
oficinas serão em 2 módulos de 2 horas, totalizando 4 horas. São balizadores desse trabalho os
autores Branca Granatic (1995), Koch (1996) e Travaglia (1991). Com a realização desse
minicurso, espera-se que os estudantes se familiarizem com a maneira de escrita da dissertação,
que é uma atividade solicitada pelo ENEM.

Palavras-chaves: Dissertação; ENEM; Redação.



428 III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX)

 

 

PRÁTICAS DE AUDIOVISUAL COMO INSTRUMENTOS DE 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Célia Ferreira de Sousa; Claudiney de Freitas Marinho; Pedro Henrique Ribeiro de
Abreu; Diego Mesquita de Souza

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O minicurso, Práticas de audiovisual como instrumentos de transformação social, 
tem como objetivos orientar e incentivar a produção de documentários no ambiente escolar
com o foco na mobilização da opinião pública. A metodologia será expositiva, onde
contemplaremos as seguintes etapas: 1 - Situando o gênero textual documentário; 2 –
Identificando os vários tipos de documentários; Dialogando sobre as principais características; 
Sessão de documentários; Seleção de temáticas sociais e constituição de grupos de trabalho; e, 
por fim tentativa de produção de documentários. Os recursos que necessitaremos são: um 
datashow, uma caixa de som pequena, e os próprios aparelhos celulares dos participantes. 
Apoiamos teoricamente em estudiosos da linguagem e das novas tecnologias, pois, “o estudo 
dos gêneros textuais é de extrema importância porque qualquer trabalho de investigação de um
material linguístico concreto opera enunciados que desempenha alguma relação com campos
da atividade humana e comunicação, (BAKHTIN 2003, p. 264)”. “Ao se trabalhar com práticas
documentárias, o roteirista trabalha a noção de lugar do mundo, (PUCCINI 2007). “Trabalhar 
com o audiovisual é uma terapia, uma forma de nos relacionarmos bem com o mundo, uma 
maneira de compreendê-lo e de entender nossa relação com ele. Uma catarse, as vezes, 
(LUCENA, 2012, p. 05). “Os dispositivos informáticos hoje disponíveis na rede digital de 
comunicação possibilitam a criação de formas sociais e comunicativas inovadoras que só 
nascem pelo uso intenso das novas tecnologias”, (XAVIER 2005, p. 135). Esperamos como
resultados, que os participantes consigam identificar os tipos de documentários e perceber que a
prática de documentários constitui- se uma eficiente ferramenta de mobilização da opinião 
pública sobre determinado assunto temático. E por fim, espera-se a produção completa e 
exposição de um documentário audiovisual com a temática JENPEX.

Palavras-chaves: Tipos de documentários. Uso de parelhos celulares. Produção de audiovisual.
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Resumo: O minicurso, Práticas de audiovisual como instrumentos de transformação social, 
tem como objetivos orientar e incentivar a produção de documentários no ambiente escolar
com o foco na mobilização da opinião pública. A metodologia será expositiva, onde
contemplaremos as seguintes etapas: 1 - Situando o gênero textual documentário; 2 –
Identificando os vários tipos de documentários; Dialogando sobre as principais características; 
Sessão de documentários; Seleção de temáticas sociais e constituição de grupos de trabalho; e, 
por fim tentativa de produção de documentários. Os recursos que necessitaremos são: um 
datashow, uma caixa de som pequena, e os próprios aparelhos celulares dos participantes. 
Apoiamos teoricamente em estudiosos da linguagem e das novas tecnologias, pois, “o estudo 
dos gêneros textuais é de extrema importância porque qualquer trabalho de investigação de um
material linguístico concreto opera enunciados que desempenha alguma relação com campos
da atividade humana e comunicação, (BAKHTIN 2003, p. 264)”. “Ao se trabalhar com práticas
documentárias, o roteirista trabalha a noção de lugar do mundo, (PUCCINI 2007). “Trabalhar 
com o audiovisual é uma terapia, uma forma de nos relacionarmos bem com o mundo, uma 
maneira de compreendê-lo e de entender nossa relação com ele. Uma catarse, as vezes, 
(LUCENA, 2012, p. 05). “Os dispositivos informáticos hoje disponíveis na rede digital de 
comunicação possibilitam a criação de formas sociais e comunicativas inovadoras que só 
nascem pelo uso intenso das novas tecnologias”, (XAVIER 2005, p. 135). Esperamos como
resultados, que os participantes consigam identificar os tipos de documentários e perceber que a
prática de documentários constitui- se uma eficiente ferramenta de mobilização da opinião 
pública sobre determinado assunto temático. E por fim, espera-se a produção completa e 
exposição de um documentário audiovisual com a temática JENPEX.
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INTRODUÇÃO AO LIBREOFFICE: Math como ferramenta de edição fórmulas 
matemáticas e químicas

Thierry de Melo; Noel da Rosa Mazetto

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: A informática é imprescindível no mercado de trabalho hoje em dia, no âmbito educacional 
não pode ser diferente, tanto no auxílio aos professores com o desenvolvimento de suas aulas, como 
na administração com suas rotinas diárias. O processo para informatização consiste em aquisição de 
produtos ou serviços podendo se desmembrar em dois grandes eixos Hardware ou Software. Entende-
se por Hardware a parte física como por exemplo computadores, datashow, impressoras dentre outros 
e já o Software consiste na parte lógica como navegador de internet, editores de texto, sistema para 
lançamentos de notas dentre outros. Mas o cenário corriqueiro em nossas escolas é de orçamentos 
limitados que dificultam o investimento na informatização deixando assim de adquirir as melhores 
tecnologias disponíveis para otimização dos processos. Com base nesse cenário esse minicurso vem 
apresentar um Software disponibilizado de forma gratuita e multiplataforma ( Windows, macOS, 
distribuições Linux) pela organização sem fins lucrativo The Document Foundation, o Math que é 
um editor de fórmulas da suíte LibreOffice muito utilizada na edição de fórmulas matemáticas, 
químicas, notações científicas entre outras, podendo ser utilizado de forma autônoma ou através das 
outras aplicações também fornecidas pela suíte LibreOffice como Writer (editor de texto), Impress 
(editor de apresentações), Calc (editor de planilhas) e o Draw (editor gráficos/diagramas). Esse 
Minicurso tem a intenção de proporcionar a aprendizagem de uma aplicação para elaboração e edição 
de fórmulas facilitando a escrita de documentos como provas, artigos, trabalhos de conclusão de 
cursos, dissertações, entre outros, enquanto sensibiliza sobre a utilizações de alternativas gratuitas às 
aplicações tradicionais do mercado.

Palavras-chave: Educação, Informática, LibreOffice.
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ATIVIDADES DIDÁTICO EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS

Mônica Strege Médici; Kellen Cristhina Inácio Sousa

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O uso de experimentos nas aulas de Ciências Naturais constitui numa importante ferramenta 
no processo de ensino e de aprendizagem, contribuindo com a integração teoria e prática. Entende-se 
aqui prática e teoria como unidade integrante de uma mesma totalidade, ainda que com suas 
características distintas. Não há teoria sem prática e nem prática sem teoria. Parte-se do princípio de 
que as atividades didático-experimentais não podem ser um conjunto de ações que propiciem apenas 
a repetição e observação de experimentos. Ao contrário, espera-se que estas se constituam em 
momentos que possibilitem ao aluno a reflexão sobre o fazer ciência e de que maneira ela se integra 
ao nosso cotidiano. O objetivo do minicurso é demonstrar a professores e alunos atividades didáticos 
experimentais que podem ser realizadas em sala de aula com o intuito de disseminar o conhecimento 
sobre ciências, bem como de facilitar a compreensão dos conteúdos a partir de uma abordagem 
dinâmica ampliando-se assim as possibilidades de ensino contemplando as múltiplas inteligências 
existentes em uma sala de aula. Cabe ressaltar que a experimentação pode ser desenvolvida mesmo 
com as fragilidades estruturais encontradas em muitas escolas públicas. O legado desta atividade para 
a prática docente é que metodologias para o ensino de Ciências da Natureza devem descomplicar o 
conteúdo e ser acessível ao aluno assim o processo de ensino aprendizagem acontece de forma 
prazerosa e motivadora para ambos os lados. A metodologia utilizada para o minicurso é a exposição 
de experimentos que podem ser reproduzidos em sala de aula, bem como a leitura de textos que 
norteiam a realização de novos experimentos. Os resultados esperados é apresentar as atividades 
didático-experimentais como ferramentas que ampliam as possibilidades de aprendizagem dos alunos, 
destacando o melhor estabelecimento de significado aos conceitos trabalhados, rompendo com a 
vertente tradicional no ensino centrado na memorização e no acúmulo de informações. 

Palavras-chave: Aprendizagem, ensino público, metodologia, experimentos.
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ATIVIDADES DIDÁTICO EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS

Mônica Strege Médici; Kellen Cristhina Inácio Sousa

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O uso de experimentos nas aulas de Ciências Naturais constitui numa importante ferramenta 
no processo de ensino e de aprendizagem, contribuindo com a integração teoria e prática. Entende-se 
aqui prática e teoria como unidade integrante de uma mesma totalidade, ainda que com suas 
características distintas. Não há teoria sem prática e nem prática sem teoria. Parte-se do princípio de 
que as atividades didático-experimentais não podem ser um conjunto de ações que propiciem apenas 
a repetição e observação de experimentos. Ao contrário, espera-se que estas se constituam em 
momentos que possibilitem ao aluno a reflexão sobre o fazer ciência e de que maneira ela se integra 
ao nosso cotidiano. O objetivo do minicurso é demonstrar a professores e alunos atividades didáticos 
experimentais que podem ser realizadas em sala de aula com o intuito de disseminar o conhecimento 
sobre ciências, bem como de facilitar a compreensão dos conteúdos a partir de uma abordagem 
dinâmica ampliando-se assim as possibilidades de ensino contemplando as múltiplas inteligências 
existentes em uma sala de aula. Cabe ressaltar que a experimentação pode ser desenvolvida mesmo 
com as fragilidades estruturais encontradas em muitas escolas públicas. O legado desta atividade para 
a prática docente é que metodologias para o ensino de Ciências da Natureza devem descomplicar o 
conteúdo e ser acessível ao aluno assim o processo de ensino aprendizagem acontece de forma 
prazerosa e motivadora para ambos os lados. A metodologia utilizada para o minicurso é a exposição 
de experimentos que podem ser reproduzidos em sala de aula, bem como a leitura de textos que 
norteiam a realização de novos experimentos. Os resultados esperados é apresentar as atividades 
didático-experimentais como ferramentas que ampliam as possibilidades de aprendizagem dos alunos, 
destacando o melhor estabelecimento de significado aos conceitos trabalhados, rompendo com a 
vertente tradicional no ensino centrado na memorização e no acúmulo de informações. 

Palavras-chave: Aprendizagem, ensino público, metodologia, experimentos.

 

 

PRÁTICAS EXPERIMENTAIS VOLTADAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 
UTILIZANDO MATERIAIS DO COTIDIANO

Glauciene Sodré Fernandes; Marly Steffany de Almeida; Valdiceia Viana Moraes; 
Milton Fantinell Junior

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: É notório que a educação tem passado por diversas transformações no processo de
ensino/aprendizagem buscando melhorar a interlocução entre o professor e os alunos. Em meio 
às discussões dos pesquisadores acadêmicos observa-se grande destaque nas pesquisas 
direcionadas a dinamização das aulas ofertadas com auxílio da experimentação, como 
laboratórios em sala de aula que utilizam de materiais de baixo custo, para introdução de novos 
conteúdos ou a sua compreensão/sistematização. Voltado para o ensino de Ciências se torna 
imprescindível a experimentação, porque por meio da observação dos experimentos realizados 
proporciona aos alunos a formulação de questionários sobre os fenômenos. Buscando 
contribuir com o leque de experimentações passíveis de serem realizadas nas aulas de Ciências. 
Esse minicurso tem como objetivo demonstrar experimentação de baixo custo como uma 
metodologia de ensino. Será realizado experimentos com duração de 30 minutos para cada um 
e com intervalos entres eles para sua organização. Para esse minicurso foram selecionados os 
seguintes experimentos: Normal ou Dietético; Sobe e Desce Químico; Torre de Líquidos; 
Separação do Álcool e Gasolina; Arte Cromatográfica e Preparando Água Destilada. Espera-
se que esse minicurso possibilite a demonstração de ferramentas para auxiliar a compreensão 
dos conteúdos das aulas de Ciências por meio da experimentação, usando materiais de baixo 
custo, como metodologia de ensino.

Palavras-chaves: Demonstração, Laboratório em sala, Práticas Docentes.
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PREPARAÇÃO DE PIGMENTOS NATURAIS PARA PINTURAS

Erica Sena Dorta Metke; Gleiciene Sena Dorta Sousa; Áurea Carola dos Santos Araújo

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Desde muito tempo pigmentos naturais são utilizados em pinturas. Esses corantes 
geralmente eram extraídos de terras coloridas, pó de rochas, vegetais, entre outros materiais da
natureza. Os pigmentos fazem parte de nossa vida e estão em todos os lugares, pois é algo da
natureza que recebe inúmeras aplicações. O objetivo desta proposta de minicurso é ensinar a 
preparar pigmentos naturais e abordar a importância da natureza dentro do contexto regional. 
No minicurso vão ser abordadas importantes temáticas, tais como: a história e importância dos 
pigmentos naturais, preparo de alguns pigmentos de coloração amarela, rosa, vermelho, 
laranja, marrom, azul e verde,utilizando materiais alternativos naturais como açafrão, urucum,
beterraba, café, feijão e entre outros, além da utilização dos corantes preparados para a
realização de pinturas artesanais. Esperamos que os estudantes participantes não só aprendam 
a preparar os pigmentos, mas também que os mesmos valorizem a cultura de nossos ancestrais 
e observem que a natureza tem muito a nos oferecer, a exemplodas infinitas cores, para que
assim possam aprender o valor da natureza e a importância de cuidá-la.

Palavras-chaves: Corantes naturais; Cultura; Pintura.
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PREPARAÇÃO DE PIGMENTOS NATURAIS PARA PINTURAS

Erica Sena Dorta Metke; Gleiciene Sena Dorta Sousa; Áurea Carola dos Santos Araújo

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Desde muito tempo pigmentos naturais são utilizados em pinturas. Esses corantes 
geralmente eram extraídos de terras coloridas, pó de rochas, vegetais, entre outros materiais da
natureza. Os pigmentos fazem parte de nossa vida e estão em todos os lugares, pois é algo da
natureza que recebe inúmeras aplicações. O objetivo desta proposta de minicurso é ensinar a 
preparar pigmentos naturais e abordar a importância da natureza dentro do contexto regional. 
No minicurso vão ser abordadas importantes temáticas, tais como: a história e importância dos 
pigmentos naturais, preparo de alguns pigmentos de coloração amarela, rosa, vermelho, 
laranja, marrom, azul e verde,utilizando materiais alternativos naturais como açafrão, urucum,
beterraba, café, feijão e entre outros, além da utilização dos corantes preparados para a
realização de pinturas artesanais. Esperamos que os estudantes participantes não só aprendam 
a preparar os pigmentos, mas também que os mesmos valorizem a cultura de nossos ancestrais 
e observem que a natureza tem muito a nos oferecer, a exemplodas infinitas cores, para que
assim possam aprender o valor da natureza e a importância de cuidá-la.

Palavras-chaves: Corantes naturais; Cultura; Pintura.

 

 

UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA CIENTÍFICA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Bruno de Brito Vieira; Devacir Vaz de Moraes

Grupo de Trabalho 02 - Educação

RESUMO: A calculadora científica é um importante instrumento para a resolução de problemas em 
diversas disciplinas na formação superior. Em ciências da natureza, seja em química, em física ou em 
biologia, esse instrumento é bastante utilizado pelos professores, desde a formação inicial. O objetivo 
desse minicurso é oferecer de maneira clara meios para que os acadêmicos dos cursos de Licenciatura 
em Biologia, Licenciatura em Física e Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em 
Química a oportunidade de complementar sua formação acadêmica. O minicurso abordará a utilização 
de questões práticas por meio de resolução de problemas e exercícios, envolvendo operações 
aritméticas, logaritmos, trigonometria e análise combinatória. Para participar do minicurso é preciso 
que cada estudante leve a sua Calculadora Científica. Espera-se que o minicurso possibilite agregar 
conhecimento a ser utilizado durante e após sua formação, garantindo participação em atividades 
extracurriculares como forma de consolidar sua formação profissional consistente. 

Palavras-chave: Calculadora, Funções, Instrumento.
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POSSIBILIDADES DE METODOLOGIAS E AULAS PRÁTICAS PARA O 
ENSINO DE CIÊNCIAS

Edinaldo Trindade Gonçalves dos Santos; Jéssica de Oliveira Andrade Borges

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O ensino de Ciências na educação básica é de suma importância para o
desenvolvimento científico de todos os países, pois todos os avanços tecnológicos são pautados
nos conhecimentos científicos. Quando se trata do ensino de Ciências da Natureza o nossa país
ainda precisa avançar. Para isso, é necessário que o ensino de Ciências seja desmistificado e 
deixe de ser considerado como uma disciplina difícil por parte dos estudantes, está por sua vez 
precisa deixar de ser apresentada como as ciências dos átomos e dos cálculos sem aplicação 
prática. Diante dessa problemática este trabalho propõem a realização de um minicurso que 
terá os seguintes objetivos: Discutir as teorias de aprendizagem e metodologias pautadas no 
construtivismo para o ensino de Ciências no Ensino Fundamental. Proporcionar aos
participantes a seleção de conceitos que são trabalhados no ensino fundamental e a construção 
de material para aulas interativas, dinamizadas e práticas com recursos alternativos. Apresentar 
exemplos de como é trabalhado o ensino de Ciências da Natureza na Escola Plena de Confresa
– MT. Este minicurso será dividido em três etapas. Na primeira será realizada uma roda de
conversa com os participantes sobre as teorias de aprendizagem e as metodologias de ensino
mais atuais. Em seguida será apresentado os conceitos trabalhados na disciplina de Ciências do 
Ensino Fundamental para que os participantes escolham um e preparem uma proposta deaula 
utilizando uma metodologia apresentada e com auxílio de materiais pré-selecionados que 
estarão disponíveis para aula prática e/ou lúdicas. Em seguida socialize com todos os 
participantes. Para finalizar, será apresentado uma seleção de imagens de como está sendo 
trabalhado o ensino de Ciências na Escola Plena, escola está que está constituída nos quatro 
pilares da educação. Esperamos que este minicurso possa proporcionar aos participantes uma
visão mais ampla de como trabalhar Ciências no Ensino Fundamental mesmo sem recursos
como laboratórios. Aqui se propõe uma discussão sobre como trabalhar os conceitos de ciências
tanto na teoria como na prática. Carvalho (2001) afirma que quanto mais o professor dominar 
os saberes conceituais e metodológicos de seus conhecimentos específicos, mais facilmente ele
será capaz de traduzi-los e interpretá-los, visando um ensino de qualidade nas escolas onde
atuarão. Desta forma, a relevância deste se dá pela necessidade de professores e futuros
professores da área de Ciências da Natureza conheçam metodologias de ensino centrada no
estudante e como aplica-las em sala de aula.

Palavras-chaves: Ensino de Ciências, Ensino Fundamental, Construtivismo.
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Edinaldo Trindade Gonçalves dos Santos; Jéssica de Oliveira Andrade Borges
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Resumo: O ensino de Ciências na educação básica é de suma importância para o
desenvolvimento científico de todos os países, pois todos os avanços tecnológicos são pautados
nos conhecimentos científicos. Quando se trata do ensino de Ciências da Natureza o nossa país
ainda precisa avançar. Para isso, é necessário que o ensino de Ciências seja desmistificado e 
deixe de ser considerado como uma disciplina difícil por parte dos estudantes, está por sua vez 
precisa deixar de ser apresentada como as ciências dos átomos e dos cálculos sem aplicação 
prática. Diante dessa problemática este trabalho propõem a realização de um minicurso que 
terá os seguintes objetivos: Discutir as teorias de aprendizagem e metodologias pautadas no 
construtivismo para o ensino de Ciências no Ensino Fundamental. Proporcionar aos
participantes a seleção de conceitos que são trabalhados no ensino fundamental e a construção 
de material para aulas interativas, dinamizadas e práticas com recursos alternativos. Apresentar 
exemplos de como é trabalhado o ensino de Ciências da Natureza na Escola Plena de Confresa
– MT. Este minicurso será dividido em três etapas. Na primeira será realizada uma roda de
conversa com os participantes sobre as teorias de aprendizagem e as metodologias de ensino
mais atuais. Em seguida será apresentado os conceitos trabalhados na disciplina de Ciências do 
Ensino Fundamental para que os participantes escolham um e preparem uma proposta deaula 
utilizando uma metodologia apresentada e com auxílio de materiais pré-selecionados que 
estarão disponíveis para aula prática e/ou lúdicas. Em seguida socialize com todos os 
participantes. Para finalizar, será apresentado uma seleção de imagens de como está sendo 
trabalhado o ensino de Ciências na Escola Plena, escola está que está constituída nos quatro 
pilares da educação. Esperamos que este minicurso possa proporcionar aos participantes uma
visão mais ampla de como trabalhar Ciências no Ensino Fundamental mesmo sem recursos
como laboratórios. Aqui se propõe uma discussão sobre como trabalhar os conceitos de ciências
tanto na teoria como na prática. Carvalho (2001) afirma que quanto mais o professor dominar 
os saberes conceituais e metodológicos de seus conhecimentos específicos, mais facilmente ele
será capaz de traduzi-los e interpretá-los, visando um ensino de qualidade nas escolas onde
atuarão. Desta forma, a relevância deste se dá pela necessidade de professores e futuros
professores da área de Ciências da Natureza conheçam metodologias de ensino centrada no
estudante e como aplica-las em sala de aula.

Palavras-chaves: Ensino de Ciências, Ensino Fundamental, Construtivismo.

 

 

INTRODUÇÃO AO MÉTODO CIENTÍFICO

Andrielle Naiara Silva Costa; Pedro Henrique Freire Cardoso.

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O conhecimento científico estuda os instrumentos necessários para a construção de 
pesquisas científicas, de forma sistemática, auxilia na elaboração de análises teóricas e práticas 
do conhecimento. Ao longo dos estudos acadêmicos, os estudantes possuem diversas 
dificuldades relacionadas ao método científico, como desconhecimento de normas básicas de 
elaboração de um trabalho científico, assim como a estrutura dos mesmos, procedimentos da 
pesquisa bibliográfica e construção de citações. Essas dificuldades impedem os estudantes a 
abrirem seu olhar para a pesquisa, uma área em que poucos se interessam por ser considerada
uma atividade ardilosa. Mediante essa problemática pretende-se através dessa minicurso 
instrumentalizar os participantes na produção de textos científicos, utilizando os fundamentos 
da Metodologia Científica e no exercício da leitura crítica. Para tal se fará utilização de 
datashow, artigos científicos, resumos simples e expandidos impressos, além do quadro de 
vidro e os pincéis. O minicurso consistirá em uma exposição dialogada com os participantes 
que abordará os seguintes temas, etapas do método científico, documentos científicos e suas
estruturas, normas ABNT, procedimentos de pesquisa bibliográfica e modelos e exemplos de
produção científica. Com a ministração desse minicurso espera-se a inserção do participante 
no meio acadêmico - científico desenvolvendo o hábito que perdure durante sua vida, assim 
como a construção do pensamento crítico.

Palavras-chaves: Pesquisa Científica; Método Científico; Instrumentação científica.
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O BASQUETE DE RUA (3X3) - MANIFESTAÇÃO CULTURAL ATRAVÉS DO 
ESPORTE

Majô Cristine Lopes Dias; Jhéssika Melo dos Santos; Isaac Menezes Fabrício

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O minicurso tem o objetivo apresentar o basquete 3x3 enquanto prática desportiva 
que pode ser desenvolvida pela comunidade e seus aspectos culturais. Ele será desenvolvido 
em dois momento distintos. Uma parte teórica abordando o contexto histórico e curiosidades 
no âmbito nacional, regional e local, bem como suas regras e principais diferenças entre esta 
modalidade e o basquete convencional, além de seu valor e representatividade social unindo
esporte e manifestação da cultura afro-americana percebida tanto nos elementos técnicos do
jogo como nas roupas e músicas que envolvem a prática desportiva nas ruas (hip-hop). Logo
após, será ofertada uma vivencia prática, abordando-se elementos técnicos da modalidade de 
forma experimental: fundamentos com foco especial em seus movimentos básicos, manejo de 
corpo e bola, além de propiciar a experimentação de situações de jogo tal qual é executado nas 
ruas e nos eventos competitivos desta modalidade, ou seja, basquete ao som de hip- hop/rap 
em quadra improvisada, simulando a simplicidade das ruas em que a prática é realizada. O 
número esperado é de até 30 participantes. Os materiais necessários: 10 bolas de basquetebol, 
data show, caixa de som com entrada para pendrive ou conectividade com aparelhos celulares 
que utilizam o sistema android e quadra poliesportiva com 01 ou mais tabelas.

Palavras-chaves: basquete 3x3; basquetebol; cultura; esporte; hip-hop/rap
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Resumo: O minicurso tem o objetivo apresentar o basquete 3x3 enquanto prática desportiva 
que pode ser desenvolvida pela comunidade e seus aspectos culturais. Ele será desenvolvido 
em dois momento distintos. Uma parte teórica abordando o contexto histórico e curiosidades 
no âmbito nacional, regional e local, bem como suas regras e principais diferenças entre esta 
modalidade e o basquete convencional, além de seu valor e representatividade social unindo
esporte e manifestação da cultura afro-americana percebida tanto nos elementos técnicos do
jogo como nas roupas e músicas que envolvem a prática desportiva nas ruas (hip-hop). Logo
após, será ofertada uma vivencia prática, abordando-se elementos técnicos da modalidade de 
forma experimental: fundamentos com foco especial em seus movimentos básicos, manejo de 
corpo e bola, além de propiciar a experimentação de situações de jogo tal qual é executado nas 
ruas e nos eventos competitivos desta modalidade, ou seja, basquete ao som de hip- hop/rap 
em quadra improvisada, simulando a simplicidade das ruas em que a prática é realizada. O 
número esperado é de até 30 participantes. Os materiais necessários: 10 bolas de basquetebol, 
data show, caixa de som com entrada para pendrive ou conectividade com aparelhos celulares 
que utilizam o sistema android e quadra poliesportiva com 01 ou mais tabelas.

Palavras-chaves: basquete 3x3; basquetebol; cultura; esporte; hip-hop/rap

 

 

HANDEBOL TÉNICO TÁTICO NO AMBIENTE ESCOLAR

Domênico Dos Santos Medici

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Este trabalho visa apresentar como proposta de minicurso a modalidade de handebol 
de forma facilitada para entendimento e prática voltada ao ambiente escolar, atuo desde 2005
com o handebol a modalidade cresceu na Escola Estadual Maria Esther Peres tornando-a
referencia em níveis regional e estadual nos Jogos Escolares, com intuito de compartilhar o 
conhecimento adquirido ao longo destes anos o objetivo é ofertar atividades voltadas à
modalidade para que professores e alunos possam conhecer divulgar e transformar sua prática
em algo possa ser vivenciado na região do Araguaia, na qual a modalidade apresenta pouca
participação das escolas nos Jogos Escolares, alunos de 12 a 14 anos referentes à categoria “B”
categoria esta de entrada nos Jogos Escolares que exigem certo grau entendimento tanto do
professor quanto do aluno na respectiva modalidade e 15 a 17 anos referentes à categoria “A” 
esta de encerramento, acreditando que a pouca participação efetivamente seja por fatores 
relacionados a dificuldades pedagógicas técnico/táticas nas escolas, apresentaremos a proposta
metodológica teórico/práticas e trocas de experiências. Os materiais necessários serão data 
show, quadra de handebol. Esperamos que os participantes possam ao final do curso entender 
o processo de aquisição dos fundamentos básicos do handebol identificando de forma ampla de
como chegar até sua execução correta, dentre os aspectos táticos identificarem a primeira e 
segunda linha de defesa para referencia do posicionamento dos alunos/atletas nos esquemas 
táticos da modalidade, seja por zona, individual, 6x0, 5x1, 4x2, 3x3, 3x2x1, a fim que possam 
inserir ou melhorar a prática da modalidade nas escolas, esperamos com este trabalho propor 
um fortalecimento da modalidade na região Araguaia Xingu.

Palavras-chaves: Conhecer; Modalidade; Prática; Fortalecimento.
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NOSSA HISTÓRIA, NOSSA CIDADE CONFRESINHA

Jardeline Maria Procópio Nunes; Meliana Silva de Almeida

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Confresa cidade que vem crescendo economicamente e socialmente com pessoas de 
várias Regiões do Brasil, que chegam na cidade a procura de emprego e estudo. E nessa
mudança trazem suas famílias para fixar moradia e consequentemente ingressam nas escolas de
Rede Estadual, Municipal e Federal. Diante do exposto este minicurso tem como proposta 
trabalhar com os docentes uma prática de como explorar os pontos turísticos, a história de 
Confresa e as principais atividades de Confresa, valorizando a história e moradores da cidade 
e como meio para desenvolver aulas multidisciplinar e interdisciplinar com algumas disciplinas 
como, história, geografia, ciências, arte, matemática e língua portuguesa. Sendo essa atividade 
um meio de atrair os alunos a conhecerem a história de Confresa e participarem das atividades, 
socialmente, política e economicamente, valorizando-os como cidadãos. Essa metodologia foi 
desenvolvida com os alunos das series finais do ensino fundamental da Escola Estadual CEJA 
– PLENA Creuslhi de Souza Ramos e teve êxito no seu desenvolvimento, pensando nessa ação
com o objetivo de instigar novos multiplicadores de outras escolas com o minicurso. Tendo
como objetivo valorizar a história de Confresa, atividades e população. Primeiramente será
apresentado para os participantes um breve contexto histórico de Confresa, pontos turísticos e 
suas potencialidades. Em seguida será apresentado com auxílio de Datashow imagens dos 
pontos turísticos, principais atividades e as potencialidades do município. Visita em alguns 
pontos turístico da cidade e apresentar as questões que poderão ser explorados na aula. Tendo
aporte teórico em Machado (2013), considera-se que o turismo seja uma atividade que pode ser 
desenvolvida de forma multidisciplinar e interdisciplinar, pois abrange vários conhecimentos 
que podem enriquecer a prática pedagógica. Será utilizado notebook, data show e imagens 
impressas e micro-ônibus. Espera-se que os docentes desenvolvam o projeto com seus alunos 
explorando os pontos turísticos, atividades e potencialidades da cidade. Contribuindo assim na 
construção de saberes dos alunos como cidadãos.

Palavras-chaves: Confresa, Turismo, História.
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NOSSA HISTÓRIA, NOSSA CIDADE CONFRESINHA

Jardeline Maria Procópio Nunes; Meliana Silva de Almeida

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Confresa cidade que vem crescendo economicamente e socialmente com pessoas de 
várias Regiões do Brasil, que chegam na cidade a procura de emprego e estudo. E nessa
mudança trazem suas famílias para fixar moradia e consequentemente ingressam nas escolas de
Rede Estadual, Municipal e Federal. Diante do exposto este minicurso tem como proposta 
trabalhar com os docentes uma prática de como explorar os pontos turísticos, a história de 
Confresa e as principais atividades de Confresa, valorizando a história e moradores da cidade 
e como meio para desenvolver aulas multidisciplinar e interdisciplinar com algumas disciplinas 
como, história, geografia, ciências, arte, matemática e língua portuguesa. Sendo essa atividade 
um meio de atrair os alunos a conhecerem a história de Confresa e participarem das atividades, 
socialmente, política e economicamente, valorizando-os como cidadãos. Essa metodologia foi 
desenvolvida com os alunos das series finais do ensino fundamental da Escola Estadual CEJA 
– PLENA Creuslhi de Souza Ramos e teve êxito no seu desenvolvimento, pensando nessa ação
com o objetivo de instigar novos multiplicadores de outras escolas com o minicurso. Tendo
como objetivo valorizar a história de Confresa, atividades e população. Primeiramente será
apresentado para os participantes um breve contexto histórico de Confresa, pontos turísticos e 
suas potencialidades. Em seguida será apresentado com auxílio de Datashow imagens dos 
pontos turísticos, principais atividades e as potencialidades do município. Visita em alguns 
pontos turístico da cidade e apresentar as questões que poderão ser explorados na aula. Tendo
aporte teórico em Machado (2013), considera-se que o turismo seja uma atividade que pode ser 
desenvolvida de forma multidisciplinar e interdisciplinar, pois abrange vários conhecimentos 
que podem enriquecer a prática pedagógica. Será utilizado notebook, data show e imagens 
impressas e micro-ônibus. Espera-se que os docentes desenvolvam o projeto com seus alunos 
explorando os pontos turísticos, atividades e potencialidades da cidade. Contribuindo assim na 
construção de saberes dos alunos como cidadãos.

Palavras-chaves: Confresa, Turismo, História.

 

 

FORMAS GRATUITAS DE APRENDER INGLÊS SÓ, OU REMOTAMENTE GUIADO

Telma da Silva Aguiar; Maiza Helena Condé de Sousa Mello

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O acesso à rede mundial de computadores e a canais de TV a cabo podem oferecer ao 
usuário uma possibilidade enorme de se expor a falantes nativos de línguas de qualquer lugar do 
planeta. Objetivamos o compilamento e compartilhamento de bancos de dados, abertos ao público 
que contenham informações, como podcasts, áudios, vídeos e até aulas em inglês. Mostrar e ensinar 
a usar diversos sites na internet e aplicativos que oferecem conteúdos gratuitos e que podem ser usados 
para aprender a língua inglesa é o objetivo deste minicurso. Como método iremos compartilhar de 
forma impressa uma listagem com o endereço dos bancos de informação e ainda faremos a 
demonstração, por meio de um projetor multimídia, passo a passo, como interagir com a ferramenta. 
Saber por onde começar e ter um objetivo a perseguir são necessários para que o estudante não se 
perca no emaranhado de informações.Ter um local seguro para buscar essas informações, saber para 
onde direcionar os esforços são coisas que vão fazer com que a tarefa se torne menos árdua. Segundo 
Décio Silva, desde o século XVIII filósofos e estudiosos já defendiam a ideia de que uma língua 
estrangeira não pode ser ensinada. O alemão Wilhelm von Humboldt afirmou: “não podemos ensinar 
uma língua, só podemos criar condições para que ela seja aprendida”. Isso quer dizer que o ser humano 
já nasceria com a capacidade de aprender línguas, bastando para isso se concretizar a interação. Ou 
seja, o contato diário e contínuo com a língua fará com que naturalmente a pessoa aprenda. Não que 
se queira instaurar o caos ou o vale tudo no estudo da linguagem, mas se quer reconhecer que a 
gramática é a escrita da língua e o principal objetivo da língua seria a comunicação. Ou seja, é preciso 
enfatizar a competência comunicativa. Assim, esperamos que os sujeitos interessados em aprender a 
se comunicar com a língua inglesa saibam que esta proposta preconiza o comprometimento com um 
método de ensino que tenha a língua como uma ferramenta para a comunicação e não como objeto de 
análise. Ainda esperamos contribuir apontando caminhos para a liberdade de aprendizado com relação 
a horários e até quanto financeiramente a pessoa queira investir. 

Palavras-chave: Aprender, inglês, bancos de dados.
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APRENDENDO LIBRAS COMO SEGUNDA LÍNGUA – NÍVEL BÁSICO

Walysttonn Guimarães Caixeta; Gabriel Tenório dos Santos

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Este tem por objetivo difundir a Língua e a Cultura do povo surdo, através de algumas 
apresentações das características fundamentais da Língua Brasileira de Sinais para iniciação ao
seu aprendizado e ao contato inicial com pessoas Surdas, outrossim, dar visibilidade e a inclusão
da língua natural da pessoa surda, despertando o interesse de ouvintes pela Libras. Pretendo levar
informações a população Confresense e a comunidade interna do IFMT - Campus Confresa a 
respeito do sujeito surdo, mostrando em uma apresentação de slides a Lei Federal que 
reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão, o significado da Libras, a
diferença do sujeito surdo e do sujeito ouvinte, as principais características da Libras, sinais em 
foco: formas de cumprimento e identificação pessoal, alfabeto manual, números naturais em 
Libras, importância das expressões faciais na Libras, sinais em foco: pessoas, objetos e animais,
diferença de um intérprete de Libras e um professor de Libras, Você sabia? “Língua de Sinais
não é mímica” e as Línguas de Sinais do Mundo. A educação de pessoas surdas chegou ao 
Brasil por volta da década de sessenta do século XX, por meio do Imperador Dom Pedro II 
que, depois de ter instalado o Instituto Benjamin Constant para cegos, criou o Instituto para 
surdos em 1857 que logo após passou a ser chamado de INES (Instituto Nacional de Surdos).
Segundo Mazzotta, (2005, p. 29), D. Pedro II, pela Lei nº 839 de 26 de setembro de 1857 fundou 
no Rio de Janeiro a primeira Escola para Surdos-Mudos, dando início a educação surda no 
Brasil, sendo de grande conquista à população surda-muda brasileira. Para realizar este 
trabalho utilizarei como instrumento folhas A4, canetas esferográfica de tinta azul, lápis, 
conteúdo digital (reproduzido no projetor multimídia), uma caixinha de papelão (para
dinâmica), pincel, tintas guache, cartolinas, tesoura, aparelho de som, um cabo de extensão e um 
notebook. Portanto, espero despertar no público presente o desejo de conhecer, a vontade de 
aprender e a capacidade de compreender um novo idioma, a Língua Brasileira de Sinais.

Palavras-chaves: LIBRAS; INES; Surdo-Mudo.
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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COM MATERIAIS DE BAIXO CUSTO COMO 
RECURSO PEDAGÓGICO PARA ENSINAR QUÍMICA

Ana Claudia Tasinaffo Alves; Marcelo Franco Leão;

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: A experimentação no ensino de química é essencial para a compreensão dos 
fenômenos estudados, uma vez que estimula o interesse dos estudantes, promovendo neles o 
espírito crítico, a curiosidade, a não aceitação de conhecimentos simplesmente transferidos. 
Por vezes, a falta de laboratórios de ciências nas escolas e a insegurança para conduzir essas
situações de aprendizagem, acabam por limitar a possibilidade de realização de aulas 
experimentais. O minicurso tem como objetivo capacitar futuros professores para que estes 
possam explorar os conceitos envolvidos e as correlações dos fenômenos observados. Neste
sentido, o minicurso trará atividades experimentais, com materiais de baixo custo, possíveis de 
serem desenvolvidas em aulas de Química do Ensino Médio, ou seja, serão realizados 
experimentos para cada etapa (1º, 2º e 3º Ano) e explorados os conceitos científicos envolvidos 
em cada um dos experimentos. Todas as atividades propostas utilizarão materiais alternativos, 
ou seja, aqueles que estão presentes no cotidiano, acessíveis e baratos. Assim, acredita-se que 
o laboratório para ensinar química possa ser a própria sala de aula, não necessitando de
equipamentos sofisticados ou espaços específicos. Por esse motivo, não será necessário o uso de
jaleco pelos participantes. Espera-se que os participantes compreendam que a experimentação
é um recurso didático indispensável para o ensino de química, que os materiais alternativos 
podem auxiliar na realização de uma aula prática, na qual os conceitos químicos podem ser 
ensinados sem prejuízos em relação ao equipamento de laboratório.

Palavras-chaves: Ensino de química, Experimentação, Materiais alternativos.
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CHÁ LITERÁRIO: LITERATURA DELEITE PARA PARTICIPAR DA VIDA 
PÚBLICA

Eliene Coelho Silva; Ocivaldo Bezerra de Brito; Veroneth Dias Gomes

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O presente minicurso Chá literário: literatura deleite para participar da vida pública, 
surge com o advento da olimpíada de língua portuguesa 2019, que mobiliza professores e 
estudantes em todo o Brasil, sobre a relevância de ler e escrever para participar da vida pública; 
ao mesmo tempo há um engajamento social contra o iletrismo. Neste sentido o trabalho tem
como objetivos, promover espaços de leituras literárias, de apreciação, contemplação e
sobretudo, de aprendizagem sobre os muitos sentidos que poderão ser vivenciados pela
literatura, desde a visão deleite, à concepção crítica de sociedade, fundamentados teoricamente 
em estudiosos como Gabriel Perissé, ao afirmar que “é da nossa humanização e desumanização
que fala a literatura” (PERISSE 2015, p.3), bem como em Antônio Candido, quando este
defende o direito a literatura, porque “o prazer do texto literário, faz viver.” (CANDIDO 1995, 
p. 236). Em face do exposto, a metodologia será leituras de gêneros literários: dramatizadas, 
silenciosa, em grupos, interativa através de recursos tecnológicos e roda de conversas sobre
literatura para participar da vida pública, como forma de preparação para a cidadania, conforme 
elucida o Art. 2ª da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/1996. Os 
Gêneros Textuais serão: crônicas, obras literárias escritas em HQ, romances clássicos da
literatura e poemas de Manuel de Barros.

Palavras-chaves: Literatura;Prazer; Participação Social; Leitura.
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Palavras-chaves: Literatura;Prazer; Participação Social; Leitura.

 

 

CONHECENDO PROPOSTAS DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO

Cristine Moraes dos Anjos; Grazielle Vital da Silveira

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: Cada dia é mais evidente o declínio do modelo tradicional de ensino e a busca por 
propostas e estratégias que se aproxime do estudante que hoje frequenta o ambiente escolar. 
Diante dessa demanda é que enquanto profissionais formadores de professores nos vemos na 
responsabilidade, de buscarmos discutir a cada possibilidade de encontro educacional um
assunto de tamanha necessidade e que em muitas situações ainda é uma lacuna para alguns dos 
nossos professores que trabalham no cotidiano da educação básica. Diante de tal realidade me 
proponho nesta atividade de minicurso trabalhar com estudantes dos cursos de licenciaturas e 
também professores da educação básica propostas de estratégias de ensino a serem empregadas 
em suas aulas. Para tanto iniciaremos o encontro discutindo os elementos básicos da prática de 
ensino: objetivos, métodos, metodologias, recursos, sequências didáticas entre e outros e como
utilizá-los, respaldados em Zabala (1995) e Luckesi (1990) e Piletti (2010) nesse momento 
aproveitamos para abordar as “metodologias ativas” tão enfatizadas no contexto atual, na nossa 
área da educação; em seguida conheceremos através de atividades em grupos propostas de
estratégias de ensino voltadas para áreas distintas e em situação diversas, com intuito de discutir 
a empregabilidade de cada estratégia de acordo com o objetivo do conhecimento a ser 
desenvolvido, e por último em um ambiente virtual apresentarei bancos de dados onde há
disponíveis propostas de estratégias de ensino já desenvolvidas em sala de aula, como subsídio
para o preparo de aulas no dia a dia, conhecidos como produtos didáticos. Espero com esse
trabalho mostrar aos nossos colegas professores a acessibilidade desses materiais a serem
empregados nas suas aulas, desmistificando a ideia de algo muito difícil e distante de ser
executado, de acordo com a sua dinâmica e rotina de trabalho.

Palavras-chaves: Propostas, Estratégias, Ensino.
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SIMONE DE BEAUVOIR: a ‘‘mulher’’ como segundo sexo

Andressa Bessa Machado Lima; Maria do Rosário Soares Lima; Suzele Ferreira da Silva

Grupo de Trabalho 02 - Educação

RESUMO: Inspirado na obra ‘‘O segundo sexo’’ de Beauvoir (1949), este minicurso tem como 
objetivo realizar um debate/roda de conversa, em torno de como o conceito de mulher foi construído 
historicamente e culturalmente a partir de uma alteridade masculina. E, sobretudo, praticar uma 
experiência atenta ao “mudo” que nos rodeia, tendo os conceitos: mulher, feminismo e alteridade 
como primazia.  Consideramos ser importante destacar que a estratégia metodológica adotada no 
minicurso constituirá a partir da conversação e do desenvolvimento de atividades que fomentarão a 
dinâmica em que os/as participantes dividem-se em dois grupos, sendo que um precisa demarcar o 
seu espaço através de movimentos corporais (de forma que fique claro para o outro grupo qual é o 
espaço que cada um escolheu). Posteriormente terão que pensar em situações, emoções e atitudes e, 
depois terão que classificar quais são as bem-vindas, e quais   não são bem-vindas. E assim, ficar no 
seu espaço de olhos fechados. Após todos estabelecerem seus espaços; enquanto o segundo grupo terá 
que transitar por esses ambientes e tentar se comunicar.  Para tanto, as pessoas do primeiro grupo 
estabelecerão critérios, se é possível entrar ou não no seu espaço por meio de expressões corporais. 
Destacamos que o objetivo é exercitar a assertividade, no sentido de estabelecer liberdades e limites 
na relação com o outro. Logo após a dinâmica, será feito uma apresentação em Power Point do livro 
“O segundo sexo de Beauvoir (1949)”, destacando a tese da autora para que, posteriormente, 
possamos ancorar os debates acerca do feminismo na contemporaneidade, a fim de desenvolver 
reflexões sobre esse desafio. Esta minicurso objetiva, primordialmente, propor às (aos) participantes 
reflexões de que a mulher deve ser o sujeito de sua própria existência.  

Palavras-chave: Mulher, Feminismo, Alteridade masculina.
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TRABALHO DE CUNHO CIENTÍFICO. VAMOS RESUMIR?

Willian Silva de Paula; Gislane Aparecida Moreira Maia

Grupo de Trabalho 02 - Educação

Resumo: O minicurso “Trabalho de Cunho Científico. Vamos Resumir?” é uma proposta a ser 
executada na “III JENPEX: Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão e a formação integral dos 
sujeitos na região Araguaia Xingu”. Seu objetivo é oportunizar aos participantes instruções de 
como redigir um resumo como trabalho de cunho científico. A metodologia que será utilizada
envolve a exposição dos elementos constitutivos de um resumo segundo a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) de maneira dialogada e com exemplos práticos. Trata-se de uma 
atividade de linguagem voltada para a prática do gênero textual resumo de textos científicos.
São balizadores desse trabalho os autores Platão e Fiorin (1995) e Severino (2002). Com uso 
de tópicos frasais ou da ideia principal de parágrafos, espera-se que todos os participantes 
aproveitem o minicurso e, por meio de atividades de leitura e escrita, sejam capazes de resumir
ideias, sem perder a coesão e coerência do texto original.

Palavras-chaves: Tópico frasal; Resumo; Texto científico.
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CURRICULUM VITAE: A IMPORTÂNCIA DESSE INSTRUMENTO DE 
APRESENTAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Marcelo Silva Rodrigues; Marcelo Franco Leão

Grupo de Trabalho 03 - Gestão, Negócios e Comunidade

Resumo: O Curriculum Vitae (CV) é um documento que expressa as principais informações 
da pessoa, tais como os dados pessoais, a trajetória educacional, a experiência profissional, as
produções e atividades desenvolvidas. Ou seja, é um documento que expressa quem é aquela
pessoa, capaz de evidenciar as principais habilidades e competências que ela possui. A própria 
origem epistemológica dessas palavras escritas em latim remeter ao significado que é a
trajetória de vida. Esse minicurso tem por objetivo instruir os estudantes de todos os níveis de
escolarização, bem como as pessoas da comunidade sobre como criar, apresentar os dados e
defender o CV ao competir no mercado de trabalho. Durante o minicurso será apresentada a
Plataforma Lattes que é um ambiente virtual criado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com objetivo de integrar os currículos dos
pesquisadores, bem como os grupos de pesquisas das instituições de todo o Brasil e até do
exterior. A metodologia utilizada será a exposição em slides de dados, informações e dicas, 
seguido de diálogos para que ocorra a interação dos participantes. Ao término, será construído 
o CV de um dos participantes como maneira dos demais terem um exemplo prático para assim 
conseguirem elaborar os seus. Com a realização desse minicurso, espera-se que os participantes 
compreendam como criar, apresentar dados importantes de suas trajetórias de vida acadêmica
e profissional, além de atualizar e defender o CV quando forem competir no mercado de
trabalho.

Palavras-chaves: Currículo pessoal; Plataforma Lattes; Trajetória de vida.
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CURRICULUM VITAE: A IMPORTÂNCIA DESSE INSTRUMENTO DE 
APRESENTAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Marcelo Silva Rodrigues; Marcelo Franco Leão

Grupo de Trabalho 03 - Gestão, Negócios e Comunidade

Resumo: O Curriculum Vitae (CV) é um documento que expressa as principais informações 
da pessoa, tais como os dados pessoais, a trajetória educacional, a experiência profissional, as
produções e atividades desenvolvidas. Ou seja, é um documento que expressa quem é aquela
pessoa, capaz de evidenciar as principais habilidades e competências que ela possui. A própria 
origem epistemológica dessas palavras escritas em latim remeter ao significado que é a
trajetória de vida. Esse minicurso tem por objetivo instruir os estudantes de todos os níveis de
escolarização, bem como as pessoas da comunidade sobre como criar, apresentar os dados e
defender o CV ao competir no mercado de trabalho. Durante o minicurso será apresentada a
Plataforma Lattes que é um ambiente virtual criado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com objetivo de integrar os currículos dos
pesquisadores, bem como os grupos de pesquisas das instituições de todo o Brasil e até do
exterior. A metodologia utilizada será a exposição em slides de dados, informações e dicas, 
seguido de diálogos para que ocorra a interação dos participantes. Ao término, será construído 
o CV de um dos participantes como maneira dos demais terem um exemplo prático para assim 
conseguirem elaborar os seus. Com a realização desse minicurso, espera-se que os participantes 
compreendam como criar, apresentar dados importantes de suas trajetórias de vida acadêmica
e profissional, além de atualizar e defender o CV quando forem competir no mercado de
trabalho.

Palavras-chaves: Currículo pessoal; Plataforma Lattes; Trajetória de vida.

 

 

REUTILIZANDO PET

Ana Flávia Ribeiro Vasco; Josiele Souza Silva; Vanessa Alves Martins;

Grupo de Trabalho 03 - Gestão, Negócios e Comunidade

Resumo: Os plásticos são polímeros derivados do petróleo, usados comumente como matéria 
para fabricação de embalagens. Há diversos tipos de plásticos que variam desde os mais finos 
e fáceis de manipular até os mais rígidos. O PET (polietileno tereftalado) e PEAD – (polietileno 
de alta densidade) são exemplos deles. Vastamente utilizados como garrafas de refrigerantes, 
produtos de limpeza, embalagens de cosméticos entre várias outras utilidades. O plástico está 
presente praticamente em todas as áreas da indústria devido seu baixo custo, resistência e 
praticidade. Porém nem todo tem informação de como descartar corretamente ou reciclar esse 
material. Este material é um dos principais poluidores atualmente, já que não se decompõem 
facilmente, exemplos são os oceanos onde há toneladas de plásticos atualmente. Vieira dos 
Santos (2010) afirma que os diversos danos causados ao meio ambiente, um está relacionado
aos resíduos plásticos, pois, a maioria dos produtos que consumimos são fornecidos através 
destes materiais, e por não ter o devido descarte está se acumulando no ambiente. Devido ao
grande impacto que o plástico causa ao meio ambiente, propõem se um minicurso objetivando 
ensinar como pode-se estar reutilizando o plástico transformando-o em novos objetos de 
acordo com a necessidade. Assim evitando o descarte de material ao ambiente. A reciclagem
surge como um meio de reduzir este tipo de material aterrado no solo, causando sua poluição,
(DIAS; TEODÓSIO, 2006). Durante o minicurso haverá a confecção de novos objetos de
decoração, organizadores para a casa e vários outros objetos a partir de garrafas pets,
embalagens de cosméticos e produtos de limpezas. Além de garrafas pets e embalagens,
utilizaremos tintas, canetas, cola, tecidos e outros enfeites para embelezar as peças. Com isso
buscamos incentivar à reciclagem e despertar nas pessoas a ideia do reutilizar em vez do jogar
fora, e que percebam que o ato de reciclar ajuda a cuidar do meio ambiente.

Palavras-chaves: Reciclar; Plástico; Meio Ambiente;
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