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APRESENTAÇÃO
O XI Encontro de Iniciação Científica, IX Mostra de Pós-Graduação e I Mostra de Extensão promovido pelo
Instituto Santa Teresa – IST e Faculdades Integradas Teresa D‘ Ávila – FATEA é marcado pelo crescimento e a
interação científica na promoção tecnológica junto à comunidade, visando o aprimoramento por meio de parcerias
com centros de pesquisas, universidades, faculdades e empresas, contribuindo pela busca constante pela socialização,
mobilidade e intercâmbio de ideias na C&T.
O encontro contará com a apresentação de resultados e projetos desenvolvidos por alunos, professores,
pesquisadores, profissionais e também alunos do ensino médio e profissionalizante do Instituto Santa Teresa e escolas
da rede pública estadual e municipal, inseridos por meio da realização das atividades multidisciplinares pelo colégio
de aplicação e tecnológico – PIBIC-EM (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino
Médio do CNPq).
Em 2014 a FATEA ampliou suas atividades de Pesquisa com a participação e o aumento das cotas no PIBIC,
PIBITI, PIBIC-EM (Instituto Santa Teresa, Escola Estadual Professor Luiz de Castro Pinto e ETEC Padre Carlos
Leôncio) e PIBID – CAPES.
Os Seminários Internos dos Programas de Bolsas Institucionais do CNPq e CAPES serão realizados na Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT – MCTI.
A instituição foi inserida no Programa de mobilidade acadêmica internacional ―Ciência
sem Fronteiras – CsF‖ com a aquisição inicial de 12 bolsas – 04 individuais (Inglaterra, Hungria e Itália) e 08
institucionais vinculadas ao PIBIC e PIBITI – CNPq, e formalizou uma parceria e a instalação do escritório regional
da AIESEC do Brasil – www.aiesec.org.br.
Portanto, em 2013, as iniciativas quanto à realização do X Encontro de Iniciação Científica e VIII Mostra de
Pós-Graduação torna-se cada vez mais um compromisso de extensão universitária, mobilidade acadêmica, expansão
da pesquisa e a internacionalização da ciência e tecnologia praticada pela IES.
Neste contexto, a temática estabelecida pela Comissão Organizadora do Evento foi: Trandisciplinaridade,
Sociedade e Valores .
A temática estabelecida pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2014 e Encontro foi ―Economia verde,
sustentabilidade e erradicação da pobreza‖.

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro
Coordenador do XI Encontro de Iniciação Científica e IX Mostra de Pós-Graduação e I Mostra de Extensão
FATEA

REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

XI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
IX MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO
E
I MOSTRA DE EXTENSÃO – FATEA
1. OBJETIVOS
 Divulgar a produção científica desenvolvida pelos alunos das Faculdades Integradas Teresa
D‘Àvila – FATEA e de outras IES, nas categorias de Iniciação Científica Júnior, Iniciação
Científica e pós-graduação.
 Dar maior visibilidade e socialização dos avanços dos projetos de pesquisa e extensão
universitária realizados nas Faculdades Integradas Teresa D‘Àvila – FATEA, e outras
instituições.
 Promover o intercâmbio com Colégio de Aplicação – PIBIC-EM, PIBIC, PIBITI, PIBID PIC e
CsF, atuando como campo de pesquisa, mobilidade e democratização dos projetos;
 Promover a socialização dos trabalhos desenvolvidos pelos Seminários Internos do PIC –
FATEA, PIBIC, PIBITI, PIBID E PIBIC-EM – cota 2014 e 2016.
2. CATEGORIA DOS TRABALHOS
Foram recomendados para obtenção da carta de aceite os trabalhos desenvolvidos pelo colégio
de aplicação, iniciação científica e pós-graduação nas áreas de conhecimento reconhecido pelo CNPq.
3. ÁREAS TEMÁTICAS
Exatas, Humanas, Saúde, Biológicas e Ciências Sociais Aplicadas.
4. ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO
Comunicações Orais e/ou Painéis
5. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS
As normas foram disponíveis pelo site: http://www.fatea.br/eic2014 seguindo-se os seguintes campos:
Título do Trabalho:
Pesquisador (es) – nome (s) completo (s) e titulação
E-mail do orientador (obrigatório)
Apresentador – Nome completo
Áreas (Exatas, Humanas e Biológicas)
Curso:
Instituição (participante externo):

Endereço residencial do apresentador (rua, nº, bairro, cidade, CEP):
Resumo: no máximo 4000 caracteres
Modalidade de apresentação: (oral ou painel)
Painel: 1,00 x 80,00 cm
Apresentação oral: 10 minutos no máximo.

6. XI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, IX MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO e I
MOSTRA DE EXTENSÃO – FATEA – 2014
COMISSÃO EXECUTIVA

 Prof. Dr. Wellington de Oliveira - Diretor Geral da FATEA
 Prof.ª Ir. Dra. Olga de Sá – Vice Diretora da FATEA
 Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – Coordenador Institucional PIBIC, PIBIC-EM, PIBITI e CsF
CNPq - CAPES – FATEA
 Prof.a Dra. Luciani Vieira Gomes Alvareli – Assistente de Direção e Coordenadora do Curso de
Letras – FATEA
 Prof.ª Dra. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo – Coordenadora do CEP – FATEA
 Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – Coordenador de Cursos Livres – FATEA
 Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena - Coordenador Institucional PIBID CAPES - FATEA
 Prof. Dr. José Wilson de Jesus Silva – FATEA
 Prof.a Esp. Sônia Maria Gonçalves Siqueira – Coordenadora Editorial
 Prof.ª Me. Stela Maris Leite Carrinho de Araújo – Coordenadora de Estágio
 Prof.ª Esp. Rosana do Carmo Montemor – Coordenadora do NEXT
 Prof. Me. Marcus Vinícius Monteiro Gonçalves – Coordenador TI
 Prof. Me. Darwin Rodrigues Mota – FATEA
 Prof.ª Me. Polyana Zappa – Coordenadora do Centro Cultural
 Prof.ª Me. Bianca Siqueira Martins Domingos – FATEA
 Luiz Fernando Vargas Malerba Fernandes – PIBITI - CNPq - ISPIC – FATEA
 Pâmela Sabrina Barbosa Bento – ATNM – CNPq – ISPIC - FATEA
 Sérgio Henrique de Oliveira Júnior - ISPIC - FATEA
 Darlan Conceição Alves – NEAD - ISPIC -FATEA
 Alessandra Vidal – TI - FATEA
 André Marthins – DEPCOM - FATEA
 Brenda Maria de Carvalho França - PIBIC – CNPq
 Isabella Batista Graça Grego - PIBITI - CNPq
 Talita Kathleen Correia de Sousa – CNPq
 Anderson Adriano Alisson Bento Guilardi Luiz - PIBIC - EM – CNPq - Escola Estadual Prof. Luiz
de Castro Pinto
 Leilane Gomes – PIBIC – CNPq
 Natália Lemes Siqueira Aguiar de Souza – PIBIC - CNPq
COMISSÃO ORGANIZADORA

Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica - ISPIC, Programas de Pós-Graduação e Projetos
– PROPÓS, Núcleo de Tecnologia e Informação, Diretório Acadêmico, Laboratório de Relações
Públicas, Núcleo de Publicações, Biblioteca ―Conde de Moreira Lima‖, DPCom – Departamento de
Comunicação e Design, Escritório Executivo Júnior, Nead – Núcleo de Ensino à Distância,
Coordenadores dos cursos, FM INOVA, Fundação Olga de Sá e a Comissão de Própria à Pesquisa –
CPA.

COMITÊ CIENTÍFICO





























Prof. Dr. Gilbert Silva – UNIFEI
Prof. Dr. Gerson Avelino Fernandes – UNIFEI
Prof. Dr. Glauco José Rodrigues de Azevedo – UNIFEI
Prof. Dra. Márcia Regina Baldissera Rodrigues – UNIFEI
Prof. Me. Marcos Moura Galvão – UNIFEI
Prof. Dr. Jorge Luiz Rosa – USP
Prof. Dr. Emerson Augusto Raymundo – UNISAL
Prof. Dr. Nelson Tavares Matias
Prof. Dr. José Wilson de Jesus Silva – FATEA
Prof. Dra. Luciani Vieira Gomes Alvareli
Prof. Dr. Márcio Evaristo da Silva – FATEA
Prof. Me. André Alves Prado – FATEA - USP
Prof. Me. Marcos Vinícius Monteiro Gonçalves – FATEA
Prof. Me. Maria Cristina Marcelino Bento – FATEA
Prof. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira – FATEA
Prof. Me. Diego de Magalhães Barreto – FATEA
Prof. Me. Carlos André de Gonçalves – AEDB - FATEA
Profª Danny Cristian Gomes Bustaman – IST
Leoni Aparecida Cordeiro - BASF
Prof. Me. Henrique Martins Galvão – FATEA
Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – USP / UNISAL
Celso Ricardo Paraguay - SENAI
Prof. Me. Rosana Tupinambá Viana Frazili – FATEA
Prof. Dr. Paulo Sérgio da Sena – FATEA
Prof. Dr. Eduardo Norberto Codaro – UNESP
Prof. Adriano José Sorbile de Souza – FATEA
Prof. Me. Jefferson José Ribeiro de Moura – FATEA

COMITÊ DE TECNOLOGIA

Assessoria de Informática, Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica, Núcleo de
Desenvolvimento de Hipermídia, Laboratório de Relações Públicas e o Núcleo Integrado de
Comunicação.

TRABALHOS RECEBIDOS NOS ENCONTROS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOSTRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO - 2004 A 2014
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PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO
Quinta-feira – 20/11
Sessão Oral
Horário: 19h00 – 22h30
SALA – Auditório São José
Abertura Oficial – 19 horas: Direção Geral e Comissão Organizadora do
EIC 2014
Mediadores: Profa. Dra. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo / Prof. Me. José Ricardo Flores Faria / Bianca
Siqueira Martins Domingos / Pâmela Sabrina Barbosa Bento

HORÁRIO

TÍTULO DOS TRABALHOS

19h00 – 19h10

Educação sexual: uma comparação
entre a abordagem tradicional e a
construtivista

19h10 – 19h20

Programa de TV ―O vale no prato:
cultura no paladar‖

19h20 – 19h30

Educomunicação: práticas urbanas no
ambiente escolar

AUTORES
RICARDO BALBINO BALSALOBRE
ALEXANDRE DO PRADO CALDAS
SERAFIM
HUGO DOS SANTOS HEYDEN

THIAGO AUGUSTO DO CARMO

MAICON JOSÉ FERREIRA DOS
SANTOS
19h30 – 19h40

Festa popular sustentável corpus
christis:
Patrimônio cultural de Lorena, SP

LIDIANE ALMEIDA DE SIQUEIRA
PAULO SÉRGIO DE SENA
AILTON L. MOREIRA
ANA CAROLINA P. SANTOS

A inserção de recursos lúdicos e visuais
no ensino de embriologia e histologia:
19h40 – 19h50
uma proposta alternativa no processo
didático-pedagógico

ANA PAULA S. DE PINHO
ANDRESSA N. DA SILVA
VINÍCIUS P. DA SILVA

MATEUS AFONSO GOMES
MAYARA DE OLIVEIRA ALVES
19h50 – 20h00

Alterações microestruturais e de
microdureza causadas por tratamento
térmico e deformação plástica em aço
para tubos API 5CT

MARCELO ALVES HOMEM DE
MELLO
JOSÉ WILSON DE JESUS SILVA
AILTON L. MOREIRA
ANA CAROLINA P. SANTOS

20h00 – 20h10

O Uso de Seminários no Ensino de
Embriologia: Uma Forma Diferente e
Atrativa de se Ensinar Embriologia
Humana

ANA PAULA S. DE PINHO
ANDRESSA N. DA SILVA
VINÍCIUS P. DA SILVA
MATEUS AFONSO GOMES
THAINÁ RIBEIRO ROSA

20h10 – 20h20

Análise das cenas homoafetivas nas
telenovelas brasileiras

DANIELE SILVA
RENATA MÁXIMO
MARIA LAURA CASTRO
THAISE TENORIO PEREIRA

20h20 – 20h30

Análise do processo de produção do
programa Santa Receita da TV
Aparecida

Meet – um modelo para estruturação da
gestão empresarial
Pole dance um esporte uma dança uma
20h40 – 20h50
arte
20h30 – 20h40

NEIDE APARECIDA ARRUDA DE
OLIVEIRA
THOMAZ MARTINS DE AQUINO

SUELLEN CARELLI REIS

Sessão Oral
Horário: 19h00 – 22h30
SALA – Auditório Pasin
Mediadores: Prof. Dr. Nelson Tavares Matias / Prof. Dr. José Wilson J. Silva / Talita Kathleen Correia de
Sousa
HORÁRIO
19h00 – 19h10

19h10 – 19h20

19h20 – 19h30

TÍTULO DOS TRABALHOS
Elaboração de um vídeo-documentário sobre a vida dos
caminhoneiros
―Quem ama não morre‖ – história e obra do instituto
Lucas Amoroso

A avifauna da floresta nacional de Lorena-SP (FLONA)

AUTORES
RAFAEL NUNES CORREIA
DA SILVA
CHARLES AUGUSTO DA
SILVA
MELISSA MARIA DA
COSTA
LEONARDO DE MELO
SOUZA
RICARDO MENDONÇA
CRISTIANE S. JACOB
ANDRÉ LUIZ S.
GONÇALVES

19h30 – 19h40

O uso da apresentação de seminários como ferramenta
complementar de ensino para a disciplina Histologia e
Embriologia no curso de Biologia

IOLANDO F. CASTRO
MARIA DO CARMO B. S.
FILHA
MATEUS AFONSO GOMES
DIEGO DOMINGOS
GONÇALVES

19h40 – 19h50

Marketing político digital: a construção de uma
campanha vencedora

GABRIEL JORGE SILVA
RAMOS
PEDRO HENRIQUE DE
ARAÚJO LORENA

19h50 – 20h00

Inserção cultural: uma nova estratégia para a educação

20h00 – 20h10

Tratamento de psitacídeos no centro de triagem de
animais silvestres - IBAMA/Lorena – SP

VERÔNICA ALVES
CAMELO
ADRIANO AUGUSTO NAGY
AMARAL
RICARDO MENDONÇA

GABRIEL DA SILVA
MARTINS
20h10 – 20h20

20h20 – 20h30

Técnicas de educomunicação para combate ao
desinteresse em sala de aula devido à influência dos
meios de comunicação em massa

A vida de Frei Galvão

ISABELA VILLELA
JOÃO MARCELO
ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA
ROBERTA ÁVILA MOTA
ALEXIA MATOS DIAS

GRAZIELE DE FÁTIMA DA
CUNHA BUSTAMANTE
20h30 – 20h40

Análise do figurino do filme "Memórias de uma gueixa"

DAYANA CAPRONI
XAVIER
NEIDE APARECIDA
ARRUDA DE OLIVEIRA

JACQUELINE STELLA
BARBOSA DE SOUZA

20h40 – 20h50

Atividade antimicrobiana de nanoparticulas de CEO2 in
vitro frente às bactérias escherichia coli e staphylococcus
aureus

JOSÉ EDUARDO DE
FREITAS
DAIANA PIRES LESCURA
DE CAMARGO
ALEXANDRE ZIRPOLI
SIMÕES

Sessão Oral
Horário: 19h00 – 22h30
SALA - 55
Mediadores: Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena / Prof. Dr. Ricardo Mendonça / Profa. Dra. Janaina M. G. dos
Santos / Fabrício Pacheco
HORÁRIO
TÍTULO DOS TRABALHOS
AUTORES
RICARDO BALBINO
BALSALOBRE
A importância da contextualização no ensino de
19h00 – 19h10
trigonometria: Análise de uma proposta didática
ALEXANDRE DO PRADO
CALDAS SERAFIM
ALINE FERNANDA
CHAGAS
Fé e tradição: congadas na festa de São Benedito em
19h10 – 19h20
Aparecida - SP
ANA PAULA DE CASTRO

19h20 – 19h30

19h30 – 19h40

A aplicação das atividades investigativas (AI) e resolução
de problemas (RP) no ensino médio.

Análise verbovisual de capa de revista: o posicionamento
de uma editoria no segundo turno das eleições
presidenciais de 2014

ALEXANDRE DO PRADO
CALDAS SERAFIM
RICARDO BALBINO
BALSALOBRE
LUIZ AFONSO FERNANDES
DE MEIRELLES
PEDRO HENRIQUE
MONTEIRO WHATELY
MARTINS
GABRIEL DA SILVA
FERREIRA

19h40 – 19h50

19h50 – 20h00

Análise da importância do diretor de fotografia no cinema

Ocorrência de pragas urbanas nos bairros Urbanova,
Jardim Aquarius e Jardim Satélite no município de São
José dos Campos

20h00 – 20h10

Aldeias de vida: uma realidade inspirada por Deus

20h10 – 20h20

Produção textual – estudo de caso com alunos do 4º ano
do ensino fundamental

NEIDE APARECIDA
ARRUDA DE OLIVEIRA
VALÉRIA CRISTINA DE
PAULA RIBEIRO
RICARDO MENDONÇA
ANTON VENTURA
FERNANDES FLORIANO
INGRID ARIANE DA SILVA

NELSON TAVARES
MATIAS
20h20 – 20h30

20h30 – 20h40

Desenvolvimento de uma mascote para representar a
marca Comil ônibus S.A.

Atuação do designer e do engenheiro na concepção de um
projeto automobilístico: a importância da interação entre
as áreas

NICOLLE BARASSA
VENTURA CARVALHO
TIAGO LEONARDO
GONÇALVES DE
CARVALHO
CAMILA RODRIGUES
PIRACIABA

Sessão Oral
Horário: 19h00 – 22h30
SALA - 53
Mediadores: Prof. Dr. Paulo Sena / Prof. Dr. Ricardo Mendonça / Profa. Dra. Janaina M. G. dos Santos /
Fabrício Pacheco
HORÁRIO
TÍTULO DOS TRABALHOS
ASSINATURA
MARCUS PAOLO
JUNQUEIRA
19h00 – 19h10

O Facebook como plataforma de ensino impulsionando a
aprendizagem no ensino de ciências no ensino
fundamental II

GERSON BARBOSA DA
SILVA
ELEASAR SILVA MARINS

19h10 – 19h20

Voz da estrada:
Rádio, prestação de serviço e o repórter das estradas

19h20 – 19h30

Projeto arquitetônico de uma escola de ensino
fundamental em período integral

19h30 – 19h40

A representação do inglês para alunos do ensino básico

19h40 – 19h50

A substituição de casas populares de alvenaria, feitas
pelo governo, por casas container: uma medida possível

19h50 – 20h00

20h00 – 20h10

As estratégias suasórias nos anúncios publicitários do
banco Itaú: um estudo de caso

O gênero dramático no rádio: a experiência de uma
radionovela educativa

PAULO ATSUSHI SUZUKI
MARINA ALVES DIANA
JOSÉ EDUARDO DE SOUZA
ANA PAULA DE OLIVEIRA
BELO
CRISTINA MIRANDA
BAMBINIR
TÁLITA SUELEN DE
OLIVEIRA GUARINO
LUIZ FELIPE DE LIMA
DÉBORA CARDOSO DE
MELLO E OLIVEIRA
JOSÉ WILSON DE JESUS
SILVA
CAMILA APARECIDA DOS
SANTOS CORREA
MICHELE TAINÁ DA
SILVA
BRUNO LUÍS LAPOLLI
BORGES
CHARLES AUGUSTO DA
SILVA
MELISSA MARIA DA
COSTA

RAFAEL NUNES CORREIA
DA SILVA
RENAN ALVES DA SILVA
RAMOS
SUELLEN CARELLI REIS
MAURILIO JOSÉ PEREIRA
MILTON MASSAHIRO
ATARASSI
20h10 – 20h20

Matriz energética do estado de São Paulo: panorama da
energia eólica no Brasil e em São Paulo

NICHOLAS DE SOUZA
SIQUEIRA
RAFAEL RODRIGO DE
PAULA PRADO

Quinta-feira – 20/11
Sessão Painel
Horário: 20h00 – 21h00
Pórtico

Mediadores: Profa. Dra. Luciani Alvarelli / Profa. Me. Cristina Bento / Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro / Pro
Paulo Sérgio de Sena / Prof. Dr. Ricardo Mendonça / Darlan Conceição Alves

Apresentação dos Projetos de Pesquisa do
PIBID, PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM e PIC

Sexta-feira – 21/11
I Mostra de Extensão
Sessão Oral
Horário: 09h00 – 12h00
SALA – Auditório São José
Mediadores: Profa. Rosana Montemor / Profa. Me. Ana Beatriz Morita / Profa. Dra. Cláudia Lysia de
Oliveira Araújo / Profa. Me. Cristina Bento

Apresentação dos Projetos de Extensão –
FATEA

Sexta-feira – 21/11
Sessão Oral
Horário: 19h00 – 22h30
SALA – Auditório São José
Mediadores: Prof. Dr. Eduardo Codaro / Prof. Dr. José Wilson J. Silva / Fabíola Querido / Adriano
Monteiro
HORÁRIO
TÍTULO DOS TRABALHOS
AUTORES
ANNA JULIA S. WEBER
Metais pesados: possibilidade de contaminação da água
DE ASSIS
19h00 – 19h10
subterrânea pela decomposição de animais em locais
inadequados
MATEUS AFONSO
GOMES
JOSÉ RAFAEL DA
SILVA
Análise do humor como principal forma de approach nos
19h10 – 19h20
anúncios publicitários
RENAN RIBEIRO DE
SOUZA
MARIANA DE
OLIVEIRA PINTO
19h20 – 19h30

Cartas: um documentário de conversa e silêncio

GABRIEL MARTINOLLI
FAIG CANESIN
LARISSA OLIVEIRA DO
AMARAL
WAGNER RIBEIRO DA
SILVA NETO
NICOLAS DE ZORZI
THALES ARRUDA
PEREIRA

Avaliação e adequação de metodologias para a prática
19h30 – 19h40 experimental visando à diminuição de resíduos e toxicidade
de reagentes no ensino de química

GUILHERME
ASSUMPÇÃO BENTO
MENDES
GABRIEL DA SILVA
MOTTA

19h40 – 19h50

Incidência do protozoário giardia lamblia em escolares do
ensino fundamental I

MATEUS AFONSO
GOMES
PAULA MARIA DOS
SANTOS CORDEIRO

19h50 – 20h00
20h00 – 20h10

O etnoecodesign do ciclo de vida de imagens sacras
Experiências em pagamentos por serviços ambientais na
bacia do Paraíba do Sul

FABRÍCIO DA SILVA
PACHECO
MARIA ELISABETH DE
CARVALHO ALMEIDA
PEDRO HENRIQUE
PEREIRA DA SILVA
THIAGO SIQUEIRA
FERREIRA

20h10 – 20h20

Prática contextualizadora da língua inglesa: sua influência
no ensino-aprendizagem

ANA KAROLINA DA
SILVA FERRAZ
NEIDE ARRUDA DE
OLIVEIRA

20h20 – 20h30

Estudo da fanfiction: a hibridização do fandom com o
webjornalismo

20h30 – 20h40

Ágoras e praças

LUCIANI VIEIRA
GOMES ALVARELI
BEATRIZ NERY DE
MEDEIROS COSTA
CÁSSIO RODRIGUES
DOS SANTOS
MIGUEL A. DE
OLIVEIRA JÚNIOR

Sessão Oral
Horário: 19h00 – 22h30
SALA – Auditório Pasin
Mediadores: Prof. Me. Jefferson Moura / Profa. Me. Neide Oliveira / Brenda França/ Luiz Felipe de Lima/
Danilo Passos
HORÁRIO
TÍTULO DOS TRABALHOS
Autores
MATEUS RODRIGUES
PEREIRA
CLAUDETE LOPES DE
SOUZA
19h00 – 19h10

A importância do uso de experimentos práticos no ensino
de química

KÁSSIA THAMIRIS
GOMES DE OLIVEIRA
KARINA PINHO FONSECA
MATEUS AFONSO GOMES

A importância do ensino gramatical-histórico no ensino da
19h10 – 19h20
língua portuguesa: uma análise da flexão dos nomes
terminados em ―ão‖

19h20 – 19h30

19h30 – 19h40

Humor com conteúdo: analise do vídeo ―negro‖ do canal
porta dos fundos, e as questões sociais levantadas
Desenvolvimento de abrigo temporário para vítimas de
desastres naturais

JOSÉ AUGUSTO DOS
SANTOS DINIZ
CAIO AUGUSTO
CARVALHO MARIANO
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RESUMO
A polimedicação é uma prática utilizada frequentemente em esquemas terapêuticos, a fim de
melhorar a eficácia dos medicamentos ou tratar doenças co-existentes. Tal estratégia merece
cautela, pois medicamentos são substâncias químicas que podem interagir entre si, com nutrientes
ou agentes químicos e desencadear respostas indesejadas. Na prática, todos os indivíduos
submetidos à terapia farmacológica com dois ou mais fármacos estão expostos aos efeitos das
reações adversas, mas determinados grupos são mais suscetíveis, como os idosos devido à presença
de múltiplas doenças, uso concomitante de diversos medicamentos, particularidades sistêmicas
próprias da velhice e o tipo de medicamento prescrito (se é adequado ou não) para idosos por
apresentarem riscos elevados de reações adversas. Este estudo trata-se de um levantamento
bibliográfico sobre o tema, onde foram encontrados artigos de 2008 a 2013. Ficou evidente a
relação direta existente entre a prática da polifarmácia e a consequente interação medicamentosa em
idosos de instituições de longa permanência.
Palavras-chave: Saúde do idoso institucionalizado; uso de medicamentos; instituição de longa
permanência para idosos.
ABSTRACT
The polypharmacy is a practice often used in therapeutic regimens to improve drug efficacy
or treatment of co-existing diseases. This strategy deserves caution because drugs are chemicals that
can interact with each other, nutrients or chemicals and trigger unwanted responses. In practice, all
patients undergoing drug therapy with two or more drugs are exposed to the effects of adverse
reactions, but certain groups are more susceptible, such as the elderly due to the presence of
multiple diseases, concomitant use of several drugs, systemic own particularities of old age and the
type of drug prescribed (whether it is appropriate or not) for the elderly because they have a high
risk of adverse reactions. This study is a revision of literature on the subject, which found articles
2008 to 2013. The direct relationship was evident between the practice of polypharmacy and the
consequent drug interactions in the institution for the aged.
Key-words: health of institutionalized elderly; use of medications; institution for the aged.

1. INTRODUÇÃO
Segundo Costa e Mercadante (2013), a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
(SBGG) adotou a expressão ―Instituição de Longa Permanência para Idosos‖ (ILPI) para designar o
tipo de instituição anteriormente chamado de ―Asilo‖. A SBGG define-a como local para
atendimento integral institucional, onde o público alvo são pessoas de 60 anos ou mais, dependentes
ou independentes, que são desprovidas de condições para permanecer com a família ou sozinhas em
domicílio. E com o aumento da população senil, pode-se prever que, a cada ano, mais idosos vão
necessitar desses serviços.
É evidente a importância de uma avaliação adequada no momento da prescrição de
medicamentos para idosos e, para que isso ocorra, é necessária a atuação de uma equipe
multidisciplinar, com profissionais competentes. Deste modo, é necessário cumprir a legislação, que
exige a permanência de uma equipe de profissionais de saúde nestas instituições, o que permite um
acompanhamento adequado e individualizado (SMANIOTO & HADDAD, 2013).
O desenvolvimento dos medicamentos representa um grande progresso na história da ciência
e contribui para a melhoria da qualidade de vida da população (MEDEIROS et al, 2011). Todavia, a
possibilidade de ocorrer um agravo induzido em decorrência da utilização de fármacos, mesmo
quando utilizados nas doses prescritas e com indicação terapêutica adequada, se constitui uma
realidade (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 2006).
A Organização Mundial da Saúde (2002) estima que mais da metade de todos os
medicamentos são prescritos, dispensados ou comercializados inadequadamente, e que,
aproximadamente 50% de todos os pacientes não fazem o uso correto destes.
O progresso da medicina e o uso de medicamentos são fatores importantes para o aumento da
longevidade, trazendo muitos benefícios aos idosos, se utilizados com cuidado e responsabilidade.
Caso contrário, os fármacos podem piorar as condições de vida desta população devido às inúmeras
reações adversas aos medicamentos (RAM‘s) que podem acometê-los. (PASSARELLI & FILHO,
2007).
Interações medicamentosas são respostas farmacológicas peculiares, onde os efeitos de um ou
mais medicamentos são modificados pela administração simultânea ou anterior de outros, ou
através da administração concorrente com alimentos (SECOLI, 2001).
Para Gustav (2005) as interações medicamentosas são alterações nos efeitos de um
medicamento em razão da ingestão simultânea de outro fármaco ou do consumo de determinado
alimento. Embora em alguns casos os efeitos de medicamentos combinados sejam benéficos, é mais
comum que as interações medicamentosas sejam prejudiciais.
Matos et al (2009) menciona que as interações medicamentosas referem-se à interferência de
um fármaco na ação de outro ou de um alimento ou nutriente na ação de medicamentos.
As respostas desencadeadas das interações podem potencializar o efeito terapêutico, reduzir
a eficácia, surgir reações adversas com diversos graus de gravidade ou ainda, não causar nenhuma
alteração no efeito desejado do medicamento. Assim, a interação entre medicamentos pode ser
benéfica, causar respostas contrárias não previstas no regime terapêutico ou apresentar pequeno
significado clínico (SECOLI, 2001).
Para Matos et al (2009) as interações dos medicamentos podem ser classificadas como
indesejáveis ou desejáveis. Estas últimas são consideradas benéficas e conhecidas como associações
por reduzir os efeitos adversos, prolongar a duração do efeito, aumentar a adesão ao tratamento e
incrementar a eficácia. As indesejáveis reduzem o efeito terapêutico, aumentam a ocorrência de
efeitos adversos e do custo com o tratamento.
As interações se manifestam por mecanismos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Os
mecanismos farmacocinéticos correspondem a qualquer interação ocorrida durante a absorção,
distribuição, metabolização ou excreção, podendo levar a um aumento ou redução da concentração

do fármaco. Os processos farmacodinâmicos estão relacionados com a resposta da droga nos
receptores ou locais de atuação, sendo que a interação pode potencializar ou anular a resposta
desejada. (MATOS et al, 2009).
A elevada prevalência de doenças crônicas não transmissíveis faz dos idosos grandes
consumidores de medicamentos e, com isso, as RAM‘s podem ser mais severas e acentuarem-se na
população senil devido às alterações nos processos de absorção, distribuição, metabolismo e
excreção dos medicamentos, característicos do envelhecimento (GAUTÉRIO et al, 2012;
SMANIOTO & HADDAD, 2013).
O idoso é especialmente vulnerável às RAM‘s devido aos fatores que o caracterizam:
presença de múltiplas doenças, uso concomitante de diversos medicamentos (polifarmácia),
particularidades farmacocinéticas e farmacodinâmicas próprias do envelhecimento e o tipo de
medicamento prescrito (se é adequados ou não), visto que determinados medicamentos não
deveriam ser prescritos para idosos por apresentarem riscos elevados de reações adversas.
(PASSARELLI & FILHO, 2007).
Rang et al (2004) cita alguns fatores importantes como os responsáveis pela variação na
resposta ao fármaco, são eles: a etnia, idade, gravidez, fatores genéticos, doenças e interações entre
os fármacos. A principal razão para a idade afetar a ação do fármaco é que a eliminação deste é
menos eficaz em recém-nascidos e em idosos, visto que os fármacos geralmente produzem efeitos
maiores e mais prolongados nos extremos da vida. Outros fatores relacionados com a idade, como
as variações na sensibilidade farmacodinâmica, são também importantes no caso de alguns
medicamentos. Alguns fatores fisiológicos e patológicos que são comuns em pessoas idosas,
também influenciam os efeitos dos fármacos. A composição corpórea altera com a idade, a gordura
contribuindo com uma maior proporção para a massa corpórea na velhice, com consequentes
alterações no volume de distribuição dos fármacos. Os idosos consomem mais fármacos do que os
adultos mais jovens e, assim, o potencial para as interações entre fármacos é também aumentado.
A equipe de enfermagem realiza um papel importante no tratamento e na terapêutica do
paciente, sendo a responsável legal pela administração dos medicamentos que são prescritos.
(COSTA & MERCADANTE, 2013). Por isso, é imprescindível que a equipe de enfermagem e,
principalmente o enfermeiro, tenha conhecimento a respeito da farmacologia de modo que possa
identificar possíveis interações entre os medicamentos, incompatibilidades farmacológicas e reações
adversas precocemente, minimizando os riscos ao cliente. (SMANIOTO & HADDAD, 2013).
A administração de medicamentos é de responsabilidade da equipe de enfermagem, e tratase de um procedimento que exige responsabilidade e embasamento científico para ser desenvolvida
de forma segura ao paciente (SMANIOTO & HADDAD, 2013).
O artigo 11, inciso III, alínea ―a‖ do Decreto de Lei nº 94.406/87 determina que a
administração de medicamentos é uma atribuição do auxiliar de enfermagem, juntamente com o
artigo 13 que responsabiliza o enfermeiro pela supervisão, orientação e direção desta atividade
(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2014).
A quantidade diversificada de medicamentos que é consumida é o principal fator de risco
para as reações adversas, pois há relação direta entre a polifarmácia e a probabilidade de reações
adversas ao medicamento, interações medicamentosas e medicamentos inapropriados para idosos
(LUCCHETTI et al, 2010).
Para Secoli (2001) a polifarmácia merece atenção especial, visto que medicamentos são
substâncias químicas que podem interagir entre si, com nutrientes ou agentes químicos ambientais e
desencadear respostas indesejadas.
Smanioto e Haddad (2013) propõem algumas medidas que visam a redução da polifarmácia
e, consequentemente das interações medicamentosas, como manter o registro das medicações
atualizadas e revisando-o a cada consulta, identificar o nome dos medicamentos pelo nome genérico

e grupo terapêutico, assegurar-se da indicação adequada, ter conhecimento dos efeitos secundários
dos medicamentos, conhecer a fisiologia do envelhecimento e evitar excessos farmacológicos.
A consequência de uma interação medicamentosa pode levar ao fracasso terapêutico ou a
aparição de reações adversas. Ambas as probabilidades colocam o paciente em risco e causam
outros prejuízos, como a necessidade de diagnóstico e tratamento de maior complexidade, a
hospitalização do paciente ou o aumento da internação hospitalar (MATOS et al, 2009).
Ainda são escassos estudos que demonstram as reações adversas ao uso de medicamentos
em idosos institucionalizados, de uma maneira que se possa pensar nos fatores de risco e promover
meios para uma ação eficaz, antes de instalar a polifarmácia. Deste modo, são necessários estudos
que objetivam identificar eventuais erros e contradições da farmacoterapia prescrita aos idosos, para
que sejam modificados de modo que a prescrição do medicamento propicie à população idosa uma
melhor qualidade de vida.
2. METODOLOGIA

Trata-se de um levantamento bibliográfico a partir de artigos publicados em periódicos
da área da saúde, acerca da temática. Foram consultados periódicos na base de dados Scielo
(Scientific Electronic Library Online), onde foram encontrados seis artigos, de 2008 a 2013,
relacionados ao assunto.
Os resultados encontrados a partir dos artigos abordados foram inseridos, resumidamente, em
uma tabela (Tabela 1) constando os autores dos artigos, os anos de publicação, o número de idosos
que participaram das pesquisas, a população predominante nas instituições de longa permanência
para idosos, a classe de medicamentos mais utilizada por esses idosos e se houve ou não a
ocorrência de polifarmácia e de interações medicamentosas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os artigos selecionados fazem referência à ocorrência de polifarmácia e interações
medicamentosas em idosos institucionalizados.
No ano de 2008, Zamparetti, Luciano e Galato, realizaram um estudo a partir dos prontuários
de 48 idosos institucionalizados. Esses idosos possuíam em média 4,2 agravos de saúde, faziam uso
em média de 4,8 medicamentos e 7,9 doses diárias desses medicamentos. Quando analisado o
número de medicamentos por idoso foi verificado que 45,8% faziam polimedicação menor (dois a
quatro medicamentos) e 43,8% polimedicação maior (mais que cinco medicamentos). Os
medicamentos mais utilizados foram do sistema cardiovascular. Verificaram possíveis interações
medicamentosas em 17,8% dos casos e em 34,8% possíveis interações com alimentos. Além disso,
15,5% dos fármacos utilizados pelos idosos deste estudo foram considerados impróprios.
Em uma pesquisa realizada por Fochat et al, no ano de 2012, avaliou os prontuários de 122
idosos de uma instituição de longa permanência. Constataram que 68% dos idosos eram mulheres,
55,7% possuíam 80 anos ou mais e 67,2% eram polimedicados. Houve prevalência de doenças do
sistema cardiovascular (27%) e a maior parte dos medicamentos utilizados atuavam no sistema
nervoso (38,8%). Foram encontradas 219 possíveis interações entre medicamentos e 58 fármacos
potencialmente inadequados (7,8%).
Outro estudo realizado também em 2012 objetivou averiguar os riscos de interações droganutriente em 73 idosos institucionalizados. Os resultados evidenciaram que os sistemas mais
afetados nessa amostra foram o nervoso e o cardiovascular, totalizando 65,8% das prescrições
médicas. Entre as 375 medicações prescritas, 166 estavam sujeitas a algum tipo de interação, 32%

diminuíam o efeito de absorção do fármaco quando era consumida cafeína e 14,3% diminuíam a
absorção de vitamina B12 (PEIXOTO et al, 2012).
Uma pesquisa realizada em uma ILPI caracterizada por admitir apenas residentes femininas,
analisou 23 prontuários dessas idosas institucionalizadas, onde a idade média dessa população era
de 61,1 anos. Dezoito residentes faziam uso de mais de 6 classes farmacológicas diferentes e as
mais utilizadas na instituição foram os antipsicóticos (12%). A análise dos prontuários permitiu
identificar 57 interações entre medicamentos, sendo classificadas de acordo com o risco de
toxicidade em menor (9), moderada (41) e grave (7) (LEONARDI et al, 2012).
Giacomin, Lima e Chaves (2012) analisaram 33 prontuários de idosos em uma ILPI de Minas
Gerais, onde 17 residentes eram do sexo masculino e 16 do sexo feminino, com concentração maior
de idosos entre 60 e 69 anos de idade. Todos os moradores faziam uso de medicamentos e 95,45%
eram adeptos à polifarmácia. Dentre os prontuários avaliados, 75,7% demonstravam a utilização de
seis ou mais medicamentos por idosos. Foram encontradas 105 interações medicamentosas, onde
foram classificadas em grave (9), moderada (55) e leve (41).
Em 2013, Smanioto e Haddad avaliaram prontuários de 203 idosos em quatro instituições de
longa permanência diferentes, onde a média de idade foi de 76,4 anos e o predomínio era da
população feminina. Dentre os idosos que fizeram parte da pesquisa, 97% faziam uso de alguma
medicação e 59,9% foram submetidos à polifarmácia. Foram prescritos, no total, 197 medicamentos
distintos à população estudada e foram encontrados 151 princípios ativos diferentes. Com relação às
possíveis interações medicamentosas foi detectada a ocorrência de 359 eventos e 55,7% dos idosos
estavam expostos. As interações medicamentosas foram classificadas como leve (24,8%), moderada
(61,8%) e grave (13,4%).
Tabela 1 – Tabela Comparativa Entre os Periódicos
Autor

Ano

População
predominante

Medicamentos
Predominantes

2008

Número de
participantes
da pesquisa
48

Zamparetti,
Luciano e Galato
Fochat et al

Feminina

2012

122

Feminina

Peixoto et al

2012

73

Masculina

Leonardi et al

2012

23

Feminina

Giacomin, Lima e
Chaves
Smanioto e Haddad

2012

33

Masculina

2013

203

Feminina

Sistema
cardiovascular
Sistema
nervoso
Sistema
nervoso
Sistema
nervoso
Sistema
cardiovascular
Sistema
gastrointestinal

Ocorrência
de
polifarmácia
Presente

Ocorrência de
interações
medicamentosas
Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Os resultados obtidos através da análise dos artigos encontrados demonstram que no ano de
2012 houve maior produção de artigos relacionados ao tema.
Fica evidente o predomínio da população feminina em instituições de longa permanência para
idosos nesses estudos. Este dado corrobora com Lucchetti et al (2010) e Gautério et al (2012), onde
também houve ascendência da população feminina. Porém, vai de encontro com os resultados
obtidos por Oliveira e Novaes (2013) e Araújo (2011), em que o número de idosos do sexo
masculino na instituição de longa permanência estudada foi predominante.
Os medicamentos que agem no sistema nervoso e no sistema cardiovascular predominam
nestes estudos, dados estes que vão ao encontro dos achados de Lucchetti et al (2010), Oliveira e
Novaes (2013) e Gautério et al (2012).

A ocorrência de polifarmácia e, consequentemente, de interações medicamentosas foram
resentes em todas as pesquisas, demonstrando a relação direta existente entre ambas.
4. CONCLUSÃO
Primeiramente analisam-se os grupos estudados com respeito ao número do contingente
observa-se que nos dois maiores grupos e possivelmente os dois com as maiores diversidades entre
os idosos, cerca de 60% dos idosos são polimedicados, um número que já é bastante alarmante, pois
mostra que mais da metade dos idosos estão sujeitos a ingestão de mais de um tipo de substância.
Na análise total das seis pesquisas estudadas, nenhuma delas mostrou que menos de 50% dos idosos
ingerem mais de um tipo de substância, o que permite concluir que a maioria das pessoas idosas
ingerem sempre mais de um tipo de medicação, pelo menos.
Sabe-se que nem todos os medicamentos irão apresentar problemas quando utilizados
juntamente a outros, essa associação de medicações é relacionada segundo o que as pesquisas
mostraram em leves, moderadas e graves. Na maioria dos casos mostrados, essas interações se
motraram moderadas, porém se são moderadas já podem oferecer um risco maior a uma pessoa
idosa como as estudadas. Assim, apenas as interações leves foram desconsideradas nessa análise, e
os dados mostraram em alguns grupos cerca de 60% oferecem riscos moderados e graves e em
outras pesquisas riscos acima dos 75%, que é um valor bastante expressivo, onde a maioria dessas
pessoas estão expostas a problemas sérios com respeito a interações medicamentosas.
Na maioria dos seis grupos estudados, as doenças estão associadas a problemas
cardiovasculares os ao sistema nervoso, sugerindo que aliado a esses problemas sempre haverá
alguma outra doença recorrente e que demande de medicações que possam interagir entre si, porém
no último grupo analisado, a doença predominante era do sistema gastrintestinal e que mostrou que
cerca de 75% dos estudados estavam sujeitos a interações entre medicamentos de grau moderado a
grave.
Os valores nos levam a refletir que talvez o problema não esteja no tipo da doença, mas sim
na idade dos pacientes que estão recebendo medicação ou talvez que a ingestão prolongada de
determinadas medicações irão desencadear outros problemas que também necessitem tratamento.
Como o tempo de ingestão da medicação não foi levado em conta nos dados acima apresentados,
esse pode ficar como um possível tema para o desenvolvimento de uma pesquisa futuramente.
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RESUMO
A escola é o principal meio de socialização e de formação de cidadãos, pode se dizer que
nesse ambiente a iminente causa de acidentes ainda é preocupante. Os acidentes podem ocorrer em
domicílio ou extra domicílio, no caso de creches e escola, aponta-se para questões de conhecimento
técnicos para atuar em atendimento imediato. Assim o conhecimento de primeiros socorros se faz
importante e necessário para educadores e funcionários que fazem parte desse meio. Os objetivos
dessa pesquisa são identificar o nível de conhecimento dos professores de uma escola municipal
sobre o que são os primeiros socorros na escola e verificar se em situações de socorro professores
de uma escola municipal sabem ajudar corretamente. Se trata de uma pesquisa descritiva, qualiquantitativa, realizada em uma escola municipal do interior do Vale do Paraíba, onde a população
serão todos os professores que compõem o quadro docente desta escola. A coleta de dados por
questionário com questões abertas e fechadas, e análise dos dados feita de forma descritiva e
tabulado em números absolutos e percentuais.
Palavras-chave: primeiros socorros; escola; professores.

ABSTRACT
The school is the primary means of socialization and education of citizens, it can be said that
in this environment the imminent cause of accidents is still worrying. Accidents can occur at home
or extra home, in the case of daycare and school, it is noted for technical knowledge questions to act
on immediate care. So the first aid knowledge is important and necessary for educators and staff
who are part of that environment. The objectives of this research are to identify the level of
knowledge of teachers of a public school about what is first aid at school and check up on teachers
rescue situations in a municipal school know how to help correctly. It is a descriptive, qualitative
and quantitative, held in a municipal school in the interior of Paraíba Valley, where the population
will be all teachers who make up the teaching staff of the school. Data collection by questionnaire
with open and closed questions and data analysis done descriptively and tabulated in absolute
numbers and percentages.
Key-words: first aid; school; teachers.

1. INTRODUÇÃO
A escola é o principal meio de socialização e de formação de cidadãos, pode se dizer que
nesse ambiente a iminente causa de acidentes ainda é preocupante. A criança corre, pula, brinca,
desenvolvendo suas emoções, imaginação, criatividade e curiosidades, contudo nessas formas de
desenvolver-se podem resultar em consequências não esperadas. Os acidentes podem ocorrer em
domicílio ou extra domicílio, no caso de creches e escola aponta-se para a necessidade de
conhecimentos técnicos - científicos para atuar em atendimento imediato (GARCIA, 2011).
Temos hoje tramitando no congresso nacional, um projeto de lei nº 7.497 de 2014, do Sr.
Heuler Cruvinel, que diz ―Torna obrigatório o curso de prevenção de acidentes e primeiros
socorros em todas as escolas e creches públicas em todo o território brasileiro‖.
Para tanto o conhecimento de primeiros socorros é de extrema importância e necessidade para
educadores e funcionários que fazem parte desse meio.
O Código Penal Brasileiro de 1940, n° 2848/40 (DELMANTO, 2002), determinou como
dever de todo cidadão a prestação de assistência, quando possível faze-lo sem risco pessoal, a
criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou grave iminente;
ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Com pena de detenção de 1 a 6 meses, ou
multa. Além disso, no Paragrafo Único adverte que a pena é aumentada da metade, se da omissão
resultar lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resultar em morte. Em 2012, a Lei 12.653
(BRASIL, 2006), incluiu o condicionamento de atendimento médico-hospitalar imediato.
Sabe-se que a falta de conhecimento tanto para a solicitação indevida de órgãos responsáveis para
atendimentos desnecessários, quanto a manipulação incorreta do acidentado pode gerar sequelas
agravantes.
Em suma, é de extrema importância buscar o posicionamento dos professores da educação
infantil, local onde as crianças são ainda mais vulneráveis a acidentes, para que ocorra uma
diferença ao socorrer possíveis e inesperadas vítimas.
2.

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Identificar o nível de conhecimento dos professores de uma escola municipal sobre o
que são os Primeiros Socorros na Escola.
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Identificar se os professores de uma escola municipal do interior do Vale do Paraíba
receberam em sua formação profissional orientações básicas sobre os primeiros socorros na escola;

Identificar as principais situações de socorro ocorridas na escola;

Verificar se em situações de socorro professores de uma escola municipal sabem ajudar
corretamente.
3.

EVISÃO DA LITERATURA

Segundo Zorze e Partamian (2012), primeiros socorros ―são técnicas que para serem
empregadas necessitam de habilidade técnica, controle emocional e conhecimento de quem as
emprega‖.
É preciso conscientizar e verificar quais conhecimentos que a escola oferece em seu dia a dia.
A criança não depende exclusivamente da educação que o adulto media, mas também a proteção

que esses oferecem. A escola não pode se assegurar apenas em sequenciar a educação, mas propor
novos conceitos que promovam o cuidado e saúde daqueles que a frequentam.
O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) (BRASIL, 2006), reitera os cuidados sobre a vida
e proteção da criança. No artigo 7 afirma sobre o direito da criança e do adolescente ter proteção a
vida e a saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições de existência.
Entende-se que as práticas de cuidado englobam todos que convivem no meio escolar. No
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998), a orientação sobre o
ensinar precede ao cuidado, no que auxilia no desenvolvimento afetivo e social das crianças.
Os acidentes entre crianças e adolescentes nos ambientes escolares são frequentes e podem
ocorrer a qualquer momento. É de vital importância o profissional dessa área ter um conhecimento
para socorrer a vítima, caso o profissional realize um atendimento de emergência mau feito, pode
comprometer ainda mais sua saúde.
Em espaços escolares, os acidentes constituem preocupação constante, sendo fundamental que
os professores e aqueles que cuidam das crianças e adolescentes saibam como agir a esses eventos,
como evitá-los e como realizar os primeiros socorros, evitando as complicações decorrentes nos
procedimentos inadequados.
Segundo o artigo 135, do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 2006): a omissão de socorro e a
falta de atendimento de primeiros socorros eficiente são os principais motivos de mortes e danos
irreversíveis nas vítimas. Os momentos após um acidente, principalmente as duas primeiras horas
são os mais importantes para se garantir a recuperação ou a sobrevivência das vítimas.
De acordo com o projeto de lei em tramite no Congresso Nacional (CRUVINEL, 2014):
- É obrigatório todas as escolas e creches públicas realizarem cursos de prevenção de
acidentes e primeiros socorros. (Art.1)
- Os cursos deverão ser ministrados por entidades especializadas, preferencialmente com
participação de profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) (Art. 2º)
- Os cursos deverão ter periodicidade anual. (Art. 3º)
- O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o responsável ao pagamento de multa no
valor de 20 (vinte) salários mínimos. (Art. 4º)
- Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial. (Art.
5º)
Os acidentes em escolas são as principais causas de mortalidade de crianças e adolescentes
entre 10 e 14 anos que resultam em causas externas.
Outra situação que necessita de atenção dos educadores são as agressividades entre os alunos
que podem causar ferimentos e outras lesões físicas na vítima, obrigando o educador a usar o
conhecimento sobre os primeiros socorros para atender a vítima.
Segundo dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, 90% dessas lesões podem ser
prevenidas, através de ações educativas, modificações no meio ambiente, modificações de
engenharia e através de legislação e regulamentações efetivas e que sejam efetivamente cumpridas.
Para atingir este objetivo, é necessário que os educadores tenham e aprendam sobre como
socorrer as vitimas de forma adequada com o uso de primeiros socorros.
A presença de educadores que possuem conhecimentos, pode resultar em um atendimento
rápido e eficaz nas crianças adolescentes, resguardando-os de complicações mais serias.
Segundo uma pesquisa realizada por Collucci (2006) em 23 escolas públicas e privadas de
São Paulo mostram que 78% de crianças vítimas de acidentes se machucaram com adultos por
perto. Esse estudo mostra, portanto a importância de estar preparado para atuar em uma emergência.
O interesse pela construção de um conhecimento voltado às áreas de primeiros socorros,
emergência e educação cresceu na trajetória profissional de enfermagem. Ao longo de três anos no
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), questionamentos foram acumulados sobre

esse tipo de atendimento. No SAMU era muito comum o chamado para este tipo de ocorrência nas
escolas onde os professores encontravam-se despreparados para o problema.
Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pode se concluir que a maioria das
vezes que eles eram acionados, muitas vezes não havia necessidade de se deslocar uma ambulância
para o atendimento na escola, pois estas ocorrências mais simples poderiam ser resolvidas ali
mesmo, caso os professores tivessem conhecimento básico de primeiros socorros.
4.

METODOLOGIA

4.1 Local de realização da pesquisa
Pesquisa realizada em uma escola municipal do interior do Vale do Paraíba.
4.1.1 População
Todos os professores, de ambos os sexos, que compõem o quadro docente de uma escola
municipal do interior do Vale do Paraíba dos períodos da manhã, tarde e noite, que aceitarem
participar da pesquisa,
4.1.1.1 Tipo de pesquisa
Pesquisa descritiva, quali-quantitativa.
4.2 Método
Será através de um Instrumento de coleta de dados onde será aplicado um questionário com
questões abertas e fechadas, divididos em 3 partes: 1ª Identificação, 2ª parte Conhecimentos básicos
e na 3ª parte Conhecimentos específicos, após a aprovação do CEP e da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
5. ANÁLISE DOS DADOS
A análise dos dados será descritiva e tabulado em números absolutos e percentuais.
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RESUMO
O Etnoecodesingn trata-se de um estudo interdisciplinar onde o dialogo envolve os critérios
sociais e ambientais. O Modelo de observação se deu a partir da produção de imagens sacras em
gesso, usadas como souvenir para turistas, em Aparecida, SP. Os objetivos foram: 1. Mostrar a
contribuição das atividades antrópicas de produção do Vale do Paraíba e seu potencial de agravo às
mudanças climáticas locais; 2. Criar lastro para fortalecer o conceito de Etnoecodesign. O trabalho
foi elaborado em cima de teste, amostragem, entrevista e convivência no meio produtivo, onde
foram notados vários aspectos na produção e pós-produção, como o não uso de Equipamento de
proteção individual (EPI) a geração de percolado que é jogado direto na rede esgoto onde cairá na
calha do Rio Paraíba do Sul , um grande conteúdo de resíduo sólido (gesso) que é gerado na
produção, e possível contaminante de metais pesado. Ao longo de 6 meses foi colocado uma
plataforma contendo 4 amostra de imagens com intuito de coletar percolado que é gerado pela
degradação da imagem, gerando um liquido a que posteriormente analisado. O componentes
etnoecológico se materializaram no grupo de artesãos tradicionais locais (mais de 100 anos explora
a técnica e recurso natural gesso). Na produção de imagens sacras, como souvenir, em AparecidaSP, contém processos e materiais que contribuem significativamente para contaminação do
ambiente, durante a pré-produção, produção, pôs- produção e descarte. Este trabalho trata dos
possíveis impactos causados pelo descarte das imagens, uma vez danificadas, diretamente no
ambiente por conta de eu uma pratica cultural denominada de ―Santa cruz‖. O destaque ficou com
as atividades dos artesãos de souvenir de imagens sacras de Aparecida de gesso (Ca[SO4]o2H2O)
por conta da produção exponencial desta tal produção feitas pelos os artesãos de souvenir de
Aparecida, uns dos municípios metropolitanos, que geram um contingente de resíduos e efluentes
com alto impacto ambiental. Assim foi elaborado um ensaio no Jardim da Faculdades Integradas
Tereza D´Avila para se verificar no nível de poluição e coletar informações (percolado) da
degradação das imagens, e elencar os danos causados no meio ambiente por ação cultural dos
homens.
Palavras-chave: Imagem Sacra, Produção Artesã, Souvenir, Sustetabiliidade.
ABSTRACT
The Etnoecodesingn it is an interdisciplinary study where dialogue involves social and
environmental criteria. The observation model is given from the production of sacred images in
plaster, used as souvenirs for tourists in Aparecida, Brazil. The objectives were: 1 Display the
contribution of human activities of production of Vale do Paraíba and their potential for injury to
local climatic changes; 2 Create ballast to strengthen the concept of Etnoecodesign. The work was
elaborated upon testing, sampling, interviewing, and coexistence in the production environment,
where various aspects were noted in the production and post-production, such as no use of Personal
Protective Equipment (PPE) the generation of leachate that is thrown straight sewer network which

will fall in the river basin, southern Paraíba, a high content of solid waste (gypsum) that is
generated in the production, and possible contamination of heavy metals generated by ink images
were painted. Over six months was placed a platform containing four sample images aiming to
collect leachate that is generated by the degradation of the image, generating a liquid that
subsequently analyzed. The ethnoecological components materialized in the group of local
traditional artisans (over 100 years explores the technical and natural resource plaster). In the
production of sacred images, as souvenirs in Aparecida- SP, contains materials and processes that
contribute significantly to contamination of the environment during pre-production, production,
post-production and disposal. This study addresses potential impacts from the disposal of the
images, once damaged, directly in the environment because of me a cultural practice called "Holy
Cross". The highlight was the activities of artisans souvenir of sacred images of Aparecida gypsum
(CaSO4.2H2O) because of the exponential production of this production made by such artisans
souvenir of Aparecida, the metropolitan municipalities each, which generate a number of waste and
effluents with high environmental impact. Thus an essay was prepared in the Garden of Integrated
Schools Tereza D'Avila to check the level of pollution and collect information from the degradation
of the images, and list the damage in the environment for cultural action of men.
Keys Words: Sacred Image, Artisan Production, Souvenir, Sustainability
1. INTRODUÇÃO
O conceito de Ecodesing, já consolidado como um segmento do Design balizado pela
integração e responsabilidade ambiental, como apresentado por BURDEK (1999) quer se articular
com os marcos referenciais da Etnoecologia, apresentados por MARQUES (2001) que entende a
Etnoecologia como estudos que envolvem os conhecimentos, crenças, sentimentos e modos de vida
que transitam entre as das populações humanas os demais elementos dos ecossistemas, permitindo o
inventario dos impactos ambientais decorrentes dessas interações. Quanto ao gesso utilizado pelos
artesãos de Aparecida, importado do Nordeste do Brasil pelas quase 50 oficinas artesãs de imagens
sacras de gesso (CaSO4.2H2O), lançados como resíduos, pós uso artesão, no ambiente (fluvial e
edáfico) próximo, necessita ser considerado como agravante para a produção agrícola (PELES,
2007) da região e consequentemente, como elemento gerador de impactos relevantes para a
mudança climática da região.
Para PELES (2007), a deposição de gesso no solo pode concorrer para gerar efeitos positivos
para a agricultura, pois reduzir a perda de nutrientes por escoamento superficial e consequente
redução da perda de solo, o que afeta o transporte de Fósforo na forma particulada. No entanto,
esses efeitos positivos dependem de acompanhamentos e controle. O gesso, quando disposto de
forma aleatória pode causar perda de água e solo, cerca de 35% maior que pois há uma provável
obstrução dos poros do solo pelo gesso e interferências no transporte iônico de nutrientes.
O cenário produtivo das imagens sacras é formado por aproximadamente 50 pequenas
oficinas artesanais, produtoras de souvenir para mais de 10 milhões de turistas que visitam o
Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida ao longo do ano, com perspectivas de
crescimento significativo para os próximos 10 anos.
O objetivo principal deste trabalho é verificar as potencialidades poluidoras de um artefato
sagrado para cultura cristã, na forma de imagens sacras de Nossa Senhora Aparecida.
Essa abordagem se justifica como sistematização de um elemento cultural bastante
disseminado pelo ambiente e com potencial antrópico poluidor.
Problema de pesquisa pode ser sintetizado pelo questionamento: há algum potencial poluidor
contido no descarte das imagens sacras de Aparecida, SP? Quais são esses contaminantes? Eles
prejudicam a saúde?

2. MATERIAL E MÉTODOS
Nas oficinas artesãs o processo deu nas seguintes fases: 1.Preparação dos moldes de
borracha. 2.Mistura de gesso(Fig.1). 3.Colocação da mistura no molde(Fig.2). 4.Desenforma da
imagem e secagem(Fig.3) 5.Pintura e Acabamento(Fig.4). 6.Embalagem e distribuição.

Figura 01: Mistura de gesso.
Fonte: JB Fabrica de imagens, SP 2014.

Figura 02: Colocação da mistura no molde.
Fonte: JB Fabrica de imagens, SP 2014.

Figura 03: Desenforma da imagem e secagem.
Fonte: JB Fabrica de imagens, SP 2014.

Figura 04: Pintura e Acabamento
Fonte: JB Fabrica de imagens, SP 2014.

O uso inadequado de toneladas de gesso e água ao longo do processo produtivo gera um
descarte com volumes bastante exacerbados que são lançados no ambiente sem nenhum tratamento
de resíduos e efluentes, o que compromete a qualidade de vida local.
O inventário das atividades antrópicas de produção na Região Metropolitana estudada pelo
Ecodesign atendeu como ferramenta para se compreender cada ação antrópica como um projeto que
se alimenta das questões ecológicas e de sustentabilidade.

Um experimento foi montado para medir a gradiente de degradação das imagens sacras
produzidas em gesso, com pintura ou não, expostas ao ambiente. Para tanto, uma plataforma de
metal com fios de náilon trançados, acomodou quatro imagens de Nossa senhora Aparecida 1º oca
pintada 2º cheia pintada 3º sem cor 4º pequena colorida (Fig.5) com certa Altura x largura
(1º22x10cm - 2º19,5x7, 5 cm - 3º19,5x7,5cm - 4º10x4,5cm).As imagens foram pesadas e sua
superfícies fotografadas para se verificar o antes e depois do ensaio .
Fixou-se o experimento no jardim (Fig.6) das faculdades integradas Tereza d´Ávila durante o
verão e inicio do outono de 2014. Após exposição aos intemperismos ambientais (sol, ventos e
chuvas) as imagens foram recolhidas, pesadas e fotografadas quanto as suas superfícies, verificando
nível de degradação.

Figura 05: Imagens no jardim da Fatea.

Figura 06: Imagens no jardim da Fatea.

Assim foram coletadas informações sobre contaminantes químicos gerados pela pintura das
imagens sacras e ate mesmo de sua matéria prima, e em garrafas pet a água decantada foi analisada
mostrando os resíduos tóxicos impactantes gerados pela ação cultural do homem, e após este
processo (Fig.7) foram feitas analise físico-químicas e microscopia para identificar possíveis
contaminantes que pode causar a eutrofização não somente do Rio Paraíba do Sul onde passa sua
calha na área do processo de fabricação, como de nascente onde a pratica de santa cruz é constante.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Água de chuva foi fundamental para obtemos êxito no ensaio, e para mostrarmos a
sedimentação gerada.
O inventário das atividades antrópicas de produção na Região Metropolitana estudada pelo
Ecodesign atendeu como ferramenta para se compreender cada ação antrópica como um projeto que
se alimenta das questões ecológicas e de sustentabilidade.
Para agregar uma mobilidade social ao resultado, o mesmo é considerado neste trabalho como
ferramenta ímpar e dialógica com a dimensão Etno da Etnoecologia, no sentido de envolvem os
conhecimentos, crenças, sentimentos e modos de vida dos grupos sociais (MARQUES, 2001). Esses
grupos tidos como produtores artesãos podem se inserir numa matriz capaz de balizar o uso dos
elementos dos ecossistemas, além de registrar os impactos ambientais decorrentes dessas interações.
(BURDEK, 1999)

Tabela e gráfico 1 (Degradação): Pesagem feita quando as imagens foram colocadas no jardim para degradação
1ºpeso, e quando foi retirado 2º Peso.

Tipos de Imagens

1 º PESO/Gramas

2ºPESO/Gramas

Oca colorida

338,673

335,638

Cheia Colorida

358,252

352,987

Cheia branca

348,981

346,964

Pequena

59,978

59,742

Fonte: USP, SP 2014

Apesar das imagens ter ficado seis meses no tempo sofrendo inteperismo, apresento pouca
degradação. Segue abaixo duas imagens da degradação tirada pela lupa de alta resolução.

Figura 07: Degradação do gesso
Fonte: Laboratório de Design Fatea, 2013.

Figura 08: Degradação do gesso
Fonte: Laboratório de Design Fatea, 2013.

Fazendo a multiplicação de 100 imagens produzidas por dia (P/Dia), assim a eutrofização e
entupimentos das tubulações fica evidentes por causa da grande produção.
Tabela e gráfico 2 (Contaminantes): Analise de inorgânicos feitos no aparelho de Absorção Atômica e ICP-OES
(Espectrômetro de Emissão Ótica) Perken Elmer.

Tipos de
Imagens
Oca colorida
Cheia Colorida
Cheia branca
Pequena
Tipos de
Imagens
Oca colorida
Cheia Colorida
Cheia branca
Pequena

As (mg/L)

Ca (mg/L) Cd(mg/L)

Cr(mg/L)

Ni(mg/L)

Pb(mg/L)

0,03
0,06
<0,02
0,05
As (mg/L)

48,98
5,14
48,70
32,25
Ca (mg/L)

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
Cd(mg/L)

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
Cr(mg/L)

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
Ni(mg/L)

<0,02
<0,02
4,503
0,03
Pb(mg/L)

0,03
0,06
<0,02
0,05

48,98
5,14
48,70
32,25

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

<0,02
<0,02
4,503
0,03

Fonte: USP, SP 2014

Foram analisados os seguintes elementos químicos de acordo com a matéria prima utilizada
no processo de pintura e fabricação (Arsênio, Cálcio, Cadmio, Cromo, Níquel, chumbo), estes
elementos são possíveis contaminantes que poderiam estar presente no processo de fabricação.
Nas imagens sacras notou-se uma grande quantidade de cálcio, que se imaginava ter por causa
da tal ser a principal matéria prima do produto. O chumbo se torna muito preocupante para saúde
publica, de acordo com o Conama o limite é 0,033 mg/L, e o resultado da analise passa do limite,
apresento 4,503 mg/L , multiplicando por 100 imagens produzidas por dia e 50 fabricas , tal
resultado é um fator de alta relevância ambiental causando um grande transtorno no ecossistema e
na parte da saúde com interesse no consumo da agua que é retirada da calha do mesmo Rio onde o
esgoto gerado na produção.
Outro fator que implica no resultado é que amostra onde mostrou tal resultado superior aos
padrões aceito é a imagem que não foi pintada levando a crer que o gesso matéria prima do produto,
estava contaminada, ou seja, o processo de retirada desse mineral teoricamente esta tendo um
contaminante no meio do processo de retirada da Cal (Ca[SO4]o2H2O),transformada em gesso no
processo industrial.
4. CONCLUSÃO
Apesar desses agravos imediatos do descarte do gesso pelos artesãos, é importante
compreender que a intervenção nesse processo produtivo deve respeitar e identificar o perfil
regional artesão que dá o tom da identidade dos grupos sociais locais. Essa identidade transita entre
os migrantes contemporâneos italianos, portugueses, japoneses, entre outros e os caipiras locais
tradicionais. Esses grupos sociais de artesãos guardam uma imensa biblioteca de modos operativos
com o uso dos recursos naturais locais que precisam ser catalogados e otimizados, por exemplo, o
descarte do gesso, quanto ao seu potencial de sustentabilidade local e gerar outro status para a
região e sua contribuição às Mudanças Climáticas.
Derivado desse diálogo entre o Ecodesign e a Etnoecologia surgiu a necessidade de ampliar
os conceitos para envolver a produção material que explora o ecossistema, os grupos sociais locais e
os possíveis redesigns dos processos produtivos e serviços dentro de uma historicidade de práxis
capaz de incorporar a variável sustentável e manter a produtividade. As ações antrópicas
inventariadas e compreendidas como agravantes das Mudanças Climáticas locais e globais se
tornaram ferramentas capazes de indicar a direção que os meios produtivos devem tomar para
minimizar seus efeitos nos ecossistemas.
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RESUMO
Na vida de todas as mulheres existem fases e marcos concretos e definitivos que sinalizam
diferentes fases ou passagens de suas vidas, sendo uma dessas a menopausa que é onde a mulher na
faixa etária de 40 aos 60 anos tem o cessamento da capacidade reprodutiva, onde os ovários deixam
de funcionar e a produção hormonal diminui, ocorrendo consequentemente mudanças fisiológicas,
sendo assim devidas essas transformações observadas em seu corpo e no seu comportamento o
projeto tem por objetivo conhecer a produção relacionada à percepção do conhecimento das
mulheres sobre a menopausa e quais os impactos relacionados e como os mesmos serão
enfrentados, tratando-se de um estudo descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa, do tipo
revisão bibliográfica ou bibliométrico. Como resultados foram encontrados 21 artigos relacionados
à busca empreendida, embora apenas oito atendessem aos critérios de inclusão, com isso é essencial
que as mulheres tenham acesso à informação em saúde para compreender as mudanças do
climatério/menopausa.
Palavras Chave: Enfermagem, Menopausa, Envelhecimento, Mulher, Meia Idade.

ABSTRACT
The lives of all women and there are concrete steps and definitive milestones that mark
different stages or passages of their lives, one being that menopause is where women aged 40 to 60
years has cessing of reproductive capacity, where ovaries cease to function and hormone production
decreases, thus occurring physiological changes, and thus owed these transformations observed in
your body and in your behavior the project aims to understand the knowledge related to the
perception of women about menopause and production which impacts related and how they will be
addressed, as it is a descriptive exploratory study with a quantitative approach, the bibliographic or
bibliometric review type. As a result 21 related articles search undertaken were found, although
only eight met the inclusion criteria, therefore it is essential that women have access to health
information to understand the changes of perimenopause / menopause.
Key words: Nursing, Menopause, Aging Women.

1.

INTRODUÇÃO

A menopausa é uma alteração natural que ocorre durante a vida de qualquer mulher, no
entanto podendo ser também uma alteração fisiológica a qual consequentemente causa uma
diminuição e alteração nos níveis de hormônios femininos responsáveis pela menstruação, ou
simplesmente ―quando uma mulher para de ovular e não pode mais procriar‖ (FERREIRA, 2010).
É notável que as mulheres nesta fase desconheçam ou não identifiquem a maior parte dessas
alterações hormonais, fisiológicas e emocionais envolvidas no processo de decréscimo da produção
hormonal e cessação de ciclos menstruais, no entanto esse desconhecimento pode estar associado a
fatores que agravam o estado físico e emocional das mulheres, tais como: condição de vida; carga
de trabalho; entre outros associados a esse período. (GONÇALVES, 2012)
Constitui-se então um período com marca biológica imbuído de significados psicossociais. O
conceito de menopausa surge a partir de um artigo de Gardanne, publicado em 1816, denominado
―Conselho às mulheres que entram na idade critica‖, em que descreve a síndrome denominada ―La
menopausie‖. Menopausa é a soma de duas palavras gregas que significam basicamente mês e fim.
(SANTOS, 2005)
Na vida de todas as mulheres existem fases e marcos concretos e definitivos que sinalizam
diferentes fases ou passagens de suas vidas, sendo uma dessas a menopausa que é onde a mulher na
faixa etária de 40 aos 60 anos tem o cessamento da capacidade reprodutiva, onde os ovários deixam
de funcionar e a produção hormonal diminui, ocorrendo consequentemente mudanças fisiológicas
(FERREIRA, CHINELATO, CASTRO, 2013).
Além disso, (MUCIDA, 2006), esclareceu que, até o século XX, esse período tido como
menopausa era tido como um mistério e um tabu, tendo sido desmistificado como tal a partir de
1980, ganhando, então, o estatuto de patologia pelos efeitos hormonais relativos à produção de
estrogênio como: fogacho, secura da pele, secura vaginal, irritabilidade e distúrbios do sono.
Sendo assim muitas dessas alterações que ocorrem sendo essas físicas ou fisiológicas ocorrem
em ritmo acelerado, o qual provoca sentimento de fragilidade, como baixa autoestima,
acompanhada de irritabilidade, dificuldade de concentração, entre outras, sendo tudo isso
característico dessa nova fase de vida (MINAYO, COIMBRA JR, 2011). A menopausa é vista pelas
mulheres como uma doença, associando-o a envelhecimento e declínio físico, o que traz grande
sofrimento para esse gênero.
Com isso, é importante que elas tenham conhecimento sobre as causas das transformações
observadas em seu corpo e no seu comportamento. Desse modo, torna-se pertinente investigar como
essa fase tão importante na vida da mulher é percebida por elas, assim como, os fatores psicológicos
e sociais associados a esse período (MARTINI, GOMES, 2009).
A menopausa pode ser classificada em distintas etapas, a perimenopausa que é o momento
que antecede a menopausa, onde o corpo começa a sofrer alterações e mudanças fisiológicas, onde
assim o fluxo menstrual se torna irregular, com isso podemos classificar a menopausa em si como
um período de transição (ANJO, 2010). E também o climatério que é definido como o período de
transição entre a fase reprodutiva para a não reprodutiva e se caracteriza pelo déficit da produção de
estrogênio pelos ovários. O ministério da saúde estabelece o limite etário para o climatério entre 40
e 65 anos. (Suen 2006). A palavra climatério vem do grego Klimacter, que significa período crítico.
As mudanças hormonais e fisiológicas que ocorre nas mulheres nessa fase, juntamente com a
desvalorização da estética corporal, vem sendo encarado como a perda da feminilidade, sinalizando
o inevitável envelhecimento.
Com os estudos realizados pode-se perceber a tendência na deterioração na qualidade de vida
das mulheres durante esse período, principalmente em relação a sintomas somáticos, ansiedade e
humor deprimido.

A questão da qualidade de vida no climatério, a despeito de sua importância ainda é pouco
explorada no Brasil, a maioria dos estudos é realizada em outros países, sendo complicado
comparar os resultados com a realidade das mulheres brasileiras, quanto a diferenças
socioeconômicas e culturais.
O aumento da expectativa de vida torna necessária a prevenção de doenças que ocorrem com
o avanço da idade.
Trata-se de um tema de suma importância já que a mulher quando se aproxima da menopausa
experimenta certos sintomas, em geral passageiros e inócuos, porém não menos desagradáveis e às
vezes incapacitantes.
Além disso, a pesquisa poderá subsidiar e auxiliar com seus resultados, as mulheres que estão
prestes a enfrentar esse período, ou as que ainda se encontram na perimenopausa.
2.

OBJETIVO

Conhecer a produção relacionada a percepção do conhecimento das mulheres sobre a
menopausa, quais os impactos relacionados e como os mesmos serão enfrentados.
3.

MÉTODO E MATERIAIS

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, do tipo revisão bibliográfica ou
bibliométrico, de abordagem quantitativa. A amostra foi composta por artigos publicados e
disponíveis na íntegra, em português, entre 2005-2014. Os dados foram coletados pela pesquisadora
por meio de busca nas bases eletrônicas de dados Pubmed, Lilacs, Dedalus e Scielo utilizando os
descritores enfermagem, menopausa, envelhecimento, mulher e meia idade. Foram critérios de
exclusão, a falta do artigo na íntegra online e a completa ausência dos descritores citados
anteriormente. Os artigos foram lidos e examinados. Aqueles que atendiam aos objetivos propostos
foram incluídos.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 21 artigos relacionados à busca empreendida, embora apenas atendessem
aos critérios de inclusão os oito artigos apresentados a seguir.
Tabela 01: Artigos referentes ao tema.

Titulo

Autor

Ano

Menopausa ou
Menopausas?

Belkis Trench e Claudete Gomes
dos Santos

2005

Menopausa: Marco
biopsicossocial do
envelhecimento feminino.

Vanessa Nolasco Ferreira, Renata
Silva de Carvalho Chinelato,
Marcela Rodrigues Castro e Maria
Elisa Caputo Ferreira.

2013

Representações Sociais de
Mulheres em Processo de
Menopausa: Um Estudo na
Unidade de Saúde da
Família no Município de
Garça-SP

Tânia Mara Rufino Alves,
Alessandra de Morais Shimizu,
Janete de Aguirre Bervique.

2007

Climatério: Percepção das
mulheres nessa nova fase
da vida.

Sheila Aparecida Gonçalves.

2012

Importância do período da
menopausa da vida das
mulheres.
A vivência do processo de
menopausa para as
mulheres: uma
contribuição para a
enfermagem.

Isabel Martini e Cármen Marilei
Gomes

2012

2010
Andréia Lara Lopatko Kantoviscki

Assistência de
enfermagem a mulheres no
processo de
Envelhecimento.

Camila Damasio de Souza Santos,
Valdecir Santana, Bertha Lúcia
Costa Borges.

Concepção de mulheres
sobre menopausa e
climatério.

Cecília Nogueira Valença,
Raimunda Medeiros Germano.

2010

2010

Fonte: O autor.

Analisando o marco considerado concreto existente na vida de uma mulher após a chegada da
Menopausa, Trench (2005) afirma que o mesmo, pode ser considerado normal, sendo que todas as
mulheres passaram por esse momento a não ser aquelas que morreram antes. A menopausa também
pode ser vista como um fenômeno socializado, onde começa a ter visibilidade a partir do século
XX, sendo que o que antecedente a isso era considerado um ―não evento‖.
Costa, Gualda (2007), compreendem como ocorrerá a vivência deste estágio biológico próprio
do sexo feminino, sendo que assim foi possível verificar que o processo da menopausa era
entendido como resultante de uma construção singular, estando integrado a uma rede de
significados, instituídos pelo grupo, os quais condicionam o conhecimento e a vivência dentro de
determinados padrões culturais, entre eles, o fato de que a menopausa significa deixar de ser
mulher.
Também se posicionou diante ao fato Lorenzi (2006), com seu estudo sobre os fatores
associados à qualidade de vida após a menopausa, em que a qualidade de vida das mulheres na
menopausa está comprometida por fatores biológicos, culturais e psicossociais, considerados
normais diante do momento, pois até recentemente a condição de mulher ―menopausada‖ era
raramente expressa em público, sendo considerado inclusive motivo de constrangimento.

Segundo Ferreira, Chinelato e Castro (2013), o envelhecimento na menopausa não se
apresenta de forma padronizada, pois esse acontecimento é inevitável na vida de qualquer mulher,
sendo esta uma fase imbuída de significados e alterações sendo elas principalmente
biopsicossociais. A perimenopausa que é o momento que antecede a menopausa é onde o corpo
começa a sofrer alterações e mudanças fisiológicas, onde o fluxo menstrual se torna irregular.
Silveira, Azevedo (2010) procuraram identificar os sintomas presentes no período do
climatério em mulheres dos meio rural e urbano de um determinado estado brasileiro, porém
persistem controvérsias se os sintomas decorrem exclusivamente da carência estrogênica ou se
fatores psicossociais são igualmente importantes na determinação da ocorrência da sintomatologia.
Neste mesmo contexto Calvoso, Aldrighi (2008), podemos dizer que existe uma expressiva
variação na prevalência de sintomas depressivos na perimenopausa decorrente exclusivamente das
alterações dos hormônios ovarianos, repercutindo assim em diversos sintomas, entretanto algumas
mulheres mostram-se mais vulneráveis ao surgimento dos sintomas depressivos, permitindo julgar
que outros fatores possam estar envolvidos.
O estudo de Alves, Shimizu e Bervique (2007) sobre o processo de menopausa em uma
unidade de Saúde da Família da cidade do estado de São Paulo esta representada mais em
concepções negativas do que positiva isso significa que essa fase vem afetando dramaticamente a
mulher de meia-idade.
Veras (2006) faz referências sobre as etapas principais da menopausa as classificando, qhonde
a transição para a menopausa parece agir como facilitadora e não como causadora dos sintomas do
humor, sendo assim podemos dizer que estas tais concepções se difere de mulher para mulher,
sendo que cada uma delas irá enfrentar esta fase de maneira diferente, algumas encontraram mais
facilidade, já outras apresentaram sintomas, até mesmo depressivos.
Segundo Sanches (2010), esta fase se diz a respeito de alterações funcionais, morfológicas e
hormonais, e é dividido em três fases distintas, composta de diversos sintomas, sendo que a terapia
de reposição hormonal alivia estes sintomas, no entanto é importante ressaltar que a sua aderência é
muito baixa, com isso também podendo ser classificado mais em concepções negativas.
O climatério é considerado muita das vezes alvo de mau entendimento, sendo assim varia a
maneira de como esses sintomas são percebidos (GONÇALVES 2012).
Berni (2007), também retrata situações onde a assistência a mulheres nesse período é
inevitável, principalmente do profissional enfermeiro, pois é ele que com a sua presença, interativa
constante na vida dessas mulheres, pode ajudar a ressignificar esse processo na vida da mulher. As
mulheres expressam confusão sobre o significado do climatério, relacionando-o aos sintomas que
associam ao envelhecimento, mais reconhecem que se trata de uma fase da vida com aspectos
positivos e negativos e a convivem sem muitas preocupações.
Todas as mulheres passam por uma fase que se sentem mais vulneráveis, sendo este momento
caracterizado como menopausa, apresentando assim alterações principalmente fisiológicas e
comportamentais (MARTINI E GOMES, 2012).A família muitas vezes parece não participar desta
fase na vida de uma mulher, pois não conversam com seus familiares sobre esse assunto. Com isso
devem ser identificadas quais as características da sua vida cotidiana e por fim classifica-las.
Morri, Coelho e Estrella (2006), retratam em seu artigo outro ponto muito relevante sobre o
assunto, onde eles expõem que a mulher em geral, trabalha mais horas que os homens e mais da
metade do seu tempo é gasto em atividades não remuneradas. Com isso diminui-se o acesso das
mulheres a bens, inclusive serviços de saúde.Tairova e Lorenzi (2011) tendem a avaliar a influência
de atividade física na qualidade de vida e sintomas referentes a mulheres pós- menopáusicas, sendo
que se trata de uma fase onde essas mulheres se encontram mais vulneráveis e que assim estão
dispostas a sofrer diversas alterações.
A menopausa é definida como um período de transição entre os anos reprodutivos e não da
vida de uma mulher, que trazem em si alterações biopsicossociais. A mulher pode viver muito além

da menopausa, segundo a sua expectativa de vida, com isso podemos dizer que é contingente o
número de mulheres que estão vivenciando ou vivenciarão essa fase em suas vidas
(KANTOVISCKI, 2010).
Segundo aos avanços ocorridos nota-se que as mulheres preferem estudar, trabalhar e ser
independente antes de constituir uma família e quando o assunto se diz a respeito sobre alterações
ou até mesmo qual o significado de menopausa, muitas delas desconhece os sintomas e tratamentos,
gerando medo diante do tema (SANTOS, BORGES E SANTANA (2010).
Fagulha e Gonçalves (2011) constituem essa fase como uma reformulação nas relações
consigo mesmo e com os outros, decorrentes de alterações biológicas e relacionais que ocorrem
neste período e que são, fortemente marcadas pelas modificações que surgem com a menopausa.
Sendo assim a forma como a menopausa é vivida por cada mulher depende do seu funcionamento
psicológico e do contexto sociocultural, mas este fenômeno biológico tem necessariamente um
impacto enquanto finalização da vida reprodutiva e anúncio do envelhecimento. As queixas e
transtornos que estão surgem nesse momento deverão ser encarados no contexto duma vivência
global, que engloba as alterações.
Valença, Germano (2010), acercar-se como abordagem identificar o conhecimento das
mulheres sobre a diferença entre climatério e menopausa, sendo que as duas palavras se diferem
uma das outras. E com isso é essencial que as mulheres tenham acesso a informações na área da
saúde para compreender estes tais termos, entre outros assuntos da área. Com isso podemos dizer
que o climatério é uma etapa importante na vida de uma mulher caracterizado por um conjunto de
sinais e sintomas um tanto quanto desagradáveis denominados assim como síndrome do climatério.
Torna-se relevante então o acompanhamento a um profissional de saúde a estas mulheres, para que
as mesmas tenham conhecimento sobre as mudanças que ocorreram em seu corpo a partir desse
momento.
Suen, Bombig (2006), compreendem que o aumento da expectativa de vida torna necessária a
prevenção de doenças que ocorrem com o avanço da idade. A diminuição da função ovariana, que
ocorre no climatério, está associada a várias alterações clínicas e nutricionais nessa fase.
O ganho de peso e o sedentarismo são os principais fatores que levam uma mulher na
menopausa a desenvolver maior prevalência de hipertensão arterial, ressaltando a importância do
acompanhamento dessas mulheres a um profissional de saúde (ZANESCO E ZAROS, 2009).
Lorenzi (2008) retrata que a questão da qualidade de vida no climatério, a respeito da sua
importância na atualidade, infelizmente ainda é pouco explorada no Brasil. A maioria dos estudos
disponíveis tem sido realizada em outros países, não sendo sempre possível a transposição dos seus
resultados para a realidade brasileira, em razão de diferenças culturais e socioeconômicas. Além
disso, as poucas pesquisas realizadas no país incluem populações restritas a serviços de saúde
isolados, o que dificulta a extrapolação de seus resultados para a população em geral.
5.

CONCLUSÃO

A menopausa constitui para a realidade dos artigos pesquisados uma vida digamos que
diferente da qual já vivida, sendo a mesma direcionada a mudanças físicas e fisiológicas, sendo um
período muito marcante na vida de uma mulher, mais não menos importante do que qualquer outra
fase.
Com isso podemos dizer que o tema menopausa esta representada e sustentado mais em
concepções negativas do que positivas na vida de uma mulher.
Os resultados perante aos artigos demonstram que as mulheres compreendem a menopausa
como sendo sua última menstruação e com isso apresentam sentimento de fragilidade decorrente
aos sintomas que esta fase traz e também algumas patologias que podem ser associadas, e por isso

necessitam do apoio e aceitação das pessoas mais próximas do seu convívio e principalmente a
ajuda do profissional de enfermagem para superar esta fase da melhor maneira possível.
Pretende-se no projeto identificar a percepção do conhecimento das mulheres acerca da
menopausa e quais os impactos relacionados, e como os mesmos serão enfrentados. Todavia seria
precipitado dizer que conseguiremos atingir todos os objetivos de uma só vez, pois dependeremos
das mulheres que se encontram na perimenopausa para atingir o mesmo.
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RESUMO
Muitos medicamentos contêm substâncias tóxicas que quando descartadas incorretamente podem
contaminar solos e rios. No Brasil ainda não existe nenhuma lei que especifique o destino correto
para tais medicamentos. Dessa forma a população que não apresenta nenhum conhecimento sobre
os danos causados pelo descarte incorreto acaba fazendo tal prática. Em algumas regiões do país, há
projetos de leis que estão em vigor para o destino desses fármacos, fazendo com que alguns
estabelecimentos de saúde (farmácias, drogarias) tomem a iniciativa de promover pontos de coleta
para serem encaminhados ao seu descarte correto. Neste contexto, o objetivo principal deste projeto
é o estudo da química associada a medicamentos. Para tanto, foram realizadas pesquisas sobre os
principais remédios vendidos sem prescrição médica, o fracionamento deles e suas consequências
para a minimização do descarte inadequado. Além disso, realizou-se um levantamento na cidade de
Lorena/SP, sobre a prática do descarte de medicamentos e a logística reversa. Na pesquisa
realizada, verificou-se que entre os graduandos e os professores do colégio Instituto Santa Teresa,
cerca de 68% dos entrevistados já sabia do impacto ambiental quando um medicamento é
descartado de forma incorreta. Entre os alunos do ensino médio, apenas 36% sabiam das
consequências. Por fim, verificou-se que é preciso tomar medidas de prevenção e técnicas de
reaproveitamento do descarte incorreto, tais como: o fracionamento dos fármacos e a logística
reversa.
Palavras-chave: descarte de medicamentos; leis e projetos; logística reversa; fracionamento.
ABSTRACT
There's a lot of medicines containing toxic substances that, once disposed in a wrong way, can
contaminate the soil and the rivers. Brazil still having not for a law that specifies the correct
destination for such drugs. So, the population that doesn't have any kind of knowledge about how
the effects caused by the improper disposal can be dreadful, may keep practicing it. In a few
regions, there are some governmental projects that are in go to target these drugs, causing some
health facilities (pharmacies, drug stores) to proactively promote the collection points to the drugs
be destined to it's correct place. According this context, the main objective of this project it's the
study of the chemistry about drugs. Beside that, researching for the major medicines sold without
prescription, the fractionation and their consequences for the minimization of the wrong disposal to
be conducted. Also, we carried out a research in Lorena/SP, introducing the practice of disposing
medications and reverse logistics as well. It was found that among the graduates and teachers of the
school Santa Teresa Institute, about 68% of the respondents knew a few of the environmental
impact when a medicine is disposed improperly. Among the high school students, only 36% knew
about the consequences of it. At last, was concluded that it's necessary to take up preventive
measures and techniques to reuse the incorrect disposal, including: fractionation of drugs and
reverse logistics, as it was said before.

Key-Words: dispose of medications; laws and projects; reverse logistics; fractionation.
1.

INTRODUÇÃO

―Medicamentos: Descarte e suas consequências‖ é um tema muito amplo e engloba vários
assuntos. Pensando nisso o trabalho irá falar alguns dos principais pontos que vem sendo discutido
atualmente em relação ao tema do projeto, que serão: o descarte de medicamentos e o impacto
ambiental, assim como também, as possíveis soluções, como: leis e projetos a logística reversa e o
fracionamento de medicamentos.
O Brasil é um dos países campeões em consumo de medicamentos segundo uma pesquisa
realizada em 2013 por Mali, T. O real problema da situação, é que, a maioria, ao não consumir a
quantidade total dos blisters, acaba por praticar o descarte incorreto de tais medicamentos.
Até hoje no Brasil não há uma legislação com que faça que todos os estabelecimentos de
saúde sejam obrigados a aceitarem a devolução de medicamentos que não são mais utilizados pela
população ou que estejam vencidos. Mas existem em certas regiões, projetos de leis que estão sendo
apresentados como uma solução para o descarte adequado dos medicamentos.
O Estado do Rio Grande do Sul está sendo um dos grandes percussores para o descarte
correto dos fármacos, temos como exemplo, as lojas da rede SESI farmácia onde foi criado o
programa Papa- pílula que possui como base o depósito de fármacos.
Por fim, o presente trabalho irá abordar o descarte correto dos medicamentos, destacando os
principais efeitos ocasionados pelo descarte incorreto, assim como também projetos de leis
propostos como soluções, a logística reversa, o fracionamento dos fármacos e a divulgação do
mesmo para a população local.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

Atualmente, o Brasil é um dos países campeões em consumo de medicamentos, perdendo
apenas para os EUA, a China, o Japão, a Índia e a Rússia, segundo uma pesquisa realizada em 2013
por Mali, T. O real problema da situação, é que, a maioria, ao não consumir a quantidade total dos
blisters, acaba por praticar o descarte incorreto de tais medicamentos.
Segundo um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no
município de Marau/RS, em uma campanha para o recolhimento de medicamentos vencidos, foram
coletados cerca de 259.320 kg em um período de aproximadamente dois anos (2008-2010), com
uma população totalizada em 33.778 habitantes.
Algumas possíveis soluções para este problema seriam, por exemplo, a logística reversa, o
fracionamento de medicamentos, a divulgação para população sobre o descarte correto através de
campanhas, panfletos, entre outros.
Inúmeros projetos e leis com o objetivo de que a população realize o descarte certo dos
fármacos já foram feitos, procurando, na maioria das vezes, reeducar os cidadãos. No Brasil não
existe nenhuma lei que obrigue estabelecimentos como drogarias, postos de saúde e hospitais a
aceitarem medicamentos dentro ou fora do prazo de validade. Mas há algumas determinadas regiões
que tomaram como iniciativa a criação de propostas e projetos de leis para a devolução dos
fármacos vencidos fazendo com que estabelecimentos promovessem pontos de coleta.
Um exemplo é o estado do Rio Grande do Sul com o programa Papa-pílula que tem como
base o depósito dos medicamentos em um Papa-pílulas que se encontram nas lojas da rede SESI
Farmácia, lembrando sempre de separar as caixas das pílulas e os resíduos sólidos dos líquidos. O
projeto já coletou aproximadamente 354.200 medicamentos até o presente dia 16 de julho de 2014.

Os medicamentos não podem ser descartados em pias, vasos sanitários e ralos, uma vez que
esses podem poluir lagos, rios - quando a água não vai para Estação de Tratamento de esgoto
(ETEs) – e contaminar o lençol freático, assim acabando com microrganismos menos resistentes,
deixando vivos apenas os mais resistentes.
Um outro problema que também deve ser destacado é o fato de várias substâncias encontradas
nos fármacos parecem ser persistentes no meio ambiente e não são completamente removidas nas
ETEs, ou seja, muitos resíduos acabam resistindo a vários processos de tratamento convencional da
água.
Segundo as engenheiras químicas do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ), Daniele Maia Bila e Márcia Dezotti, em
todo o mundo fármacos como: antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros,
foram detectados no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Na Alemanha, por
exemplo, dezoito antibióticos foram identificados em efluentes de ETEs e águas superficiais.
Sabe-se que os medicamentos são desenvolvidos para serem persistentes, mantendo suas
propriedades químicas o bastante para servir a um propósito terapêutico. Devido à resistência dos
fármacos, as bactérias podem sofrer mutações em seu material genético, assim por exemplo, uma
bactéria presente em um rio que contenha traços de antibióticos pode acabar deixando de ser
sensível a essa substância. Há três possíveis destinos para qualquer medicamento nas ETEs, confira
a tabela 1.
Conclui-se que é necessário saber à respeito sobre os efeitos desses medicamentos no meio
aquático, para estabelecer limites de concentrações para o descarte seguro e uma melhor eficiência
na remoção dos fármacos pelos processos convencionais de tratamento de efluentes domésticos das
ETEs. Também deve-se ressaltar que quando um remédio é jogado em lixo comum, este pode
acabar contaminando pessoas e animais ao entrarem em contato com o lixo, podendo causar a
toxicidade crônica – que leva a aparecimento de doenças como o câncer – e até mesmo à morte, a
toxicidade aguda.
Cerca de 1% a 3% de todo lixo gerado diariamente no Brasil é produzido nos
estabelecimentos de saúde. Desse total, entre 10% a 25% apresentam risco à saúde, assim quando,
um fármaco vai para o aterro sanitário – que na maioria das vezes é impróprio para este tipo de
material – ele pode acabar afetando a atmosfera e contaminando o solo e os lençóis de água
subterrâneos.
A falta de divulgação para população sobre o descarte correto faz com que os medicamentos
acabem comprometendo o meio ambiente, especialmente o meio aquático, devido à difícil
decomposição dos resíduos.
Tabela 1 Tipos de destinos dos medicamentos nas ETEs

Tipos de destinos dos
medicamentos nas ETEs
Biodegradável, ou seja,
mineralizado a gás carbônico e água
Pode ser degradado parcialmente,
ou passar por um processo
metabólico
Pode ser persistente

Exemplo
Ácido acetilsalicílico
Penicilinas
Clofibrato

2.1 DESCARTE DE MEDICAMENTOS VS. LOGÍSTICA REVERSA
Diariamente são jogados ―milhares‖ de toneladas de lixo devido ao grande consumo e a
enorme escala de produção em todo mundo. Conforme mostra pesquisas da ABRELPE (2010), são
coletados todos os dias cerca de 170 mil toneladas de lixo.

Cerca de 76% desse lixo são despejados em céu aberto, trazendo riscos como criação de
baratas, escorpiões, entre outros e o desenvolvimento de larvas e doenças. Os restantes do lixo são
destinados a aterros sanitários, a centro de reciclagem e lixões controlados.
Uma solução para esse problema seria a logística reversa uma vez que ela tem como objetivo
o retorno dos produtos, a redução da matéria-prima, a reciclagem e a reutilização, evitando assim o
descarte incorreto dos resíduos.
Conforme Luiz Fernando Rodrigues Campos e Caroline V. de Macedo Brasil, especialistas no
assunto, a logística reversa tornou um diferencial competitivo para companhias ―uma vez que
aspectos referentes à reciclagem, ao reaproveitamento de materiais e ao tratamento de resíduos
estão sendo cada vez mais valorizados pelos consumidores no momento da escolha da empresa em
que irão comprar os produtos e/ou os serviços que utilizarão‖.
A grande quantidade de descarte de medicamento atualmente se deve a automedicação
descontrolada e ao desregulado fracionamento dos fármacos. Muitos desses produtos sobram após o
tratamento e acabam sendo descartados como lixo doméstico ou em esgoto comum.
As composições químicas dos fármacos apresentam um risco potencial à saúde pública e ao
meio ambiente. Seus resíduos possuem alguns componentes resistentes e de difícil decomposição.
Na figura 1 é mostrado as possíveis rotas dos medicamentos até sua chegada ao meio ambiente.
É possível observa que o processo da rota dos fármacos pode iniciar desde sua aplicação ou
da sua produção, sendo que cada um pode ter seu próprio destino no final. Além disso, mesmo os
medicamentos sendo digeridos, estes podem causar impacto ambiental, cerca de 50% à 90% de uma
dosagem de algum medicamento pode ser excretado pelas fezes ou urina. Limitar a concentração de
medicamentos presentes no ambiente, investir em estudos no descarte e em estações de tratamento
de esgotos, são outros exemplos de solução.
Como um exemplo de dano ao ambiente, podemos citar o estrógeno, um hormônio feminino
presente nos anticoncepcionais e nos medicamentos de reposição hormonal pós-menopausa. Esse
hormônio pode afetar o sistema reprodutivo de organismos aquáticos, acarretando na feminização
de peixes machos que habitam ambientes contaminados (UEDA, J. et al., 2009)

Para se alcançar os objetivos do projeto dividiu-se o mesmo em três etapas: pesquisa de
campo, criação de uma campanha de conscientização e será realizado ainda um estudo através da
simulação da contaminação de solos com o anti-inflamatório Diclofenaco de Sódio, para
identificação da recuperação, do período de exposição e das consequências geradas por esta
contaminação. Na segunda etapa realizou-se uma pesquisa na forma de um questionário de múltipla
escolha com os alunos e professores do Instituto Santa Teresa e da Faculdade Teresa D‘Ávila com o
intuito de avaliar o conhecimento prático dos entrevistados em relação ao tema descarte correto de
medicamentos. Para a formulação do questionário estudou-se um pouco sobre a atual legislação de
descarte de medicamentos, bem como métodos de prevenção e técnicas de reaproveitamento de
fármacos, tais como o fracionamento e a logística reversa.
A análise dos resultados da pesquisa foi feita inicialmente por meio da separação dos níveis
de escolaridade dos entrevistados, sendo eles dispostos em três categorias: Ensino Médio,
Graduandos e Professores. Em seguida foram quantificados os resultados de cada uma das respostas
do questionário comprando o nível de escolaridade ao conhecimento necessário sobre o tema.
Tendo já analisado os resultados das pesquisas, iniciou-se a etapa de planejamento de uma
campanha de conscientização sobre o descarte correto dos medicamentos, com a ideia central de se
produzir cartazes informativos sobre o tema do projeto para que sua divulgação fosse feita em
escolas e pontos de saúde.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram obtidos os seguintes resultados em forma de gráfico a partir das entrevistas feitas com
pessoas de diferentes graus de escolaridade por meio do questionário realizado no período do mês
de outubro de 2013.

Sendo assim, verifica-se que entre os graduandos e os professores do colégio Instituto Santa
Teresa, cerca de 68% dos entrevistados já haviam pensado sobre os impactos possivelmente
causados por um medicamento ao entrar em contato com o meio ambiente. Enquanto isso, entre os
alunos de ensino médio apenas 36% haviam ciência sobre.
Também foi feito ainda, entrevistas com farmacêuticos e responsáveis de três diferentes
farmácias da cidade de Lorena/SP: a Drogaria São Paulo, a Farma Uchôas e a Drogaria Vila Nunes
para saber como é feito o processo de descarte de medicamentos. Pôde-se chegar à conclusão que
das três farmácias entrevistadas, apenas uma não realizava o descarte de medicamentos de forma
correta.
E nesse caso, o descarte de resíduos químicos (medicamentos) era feito juntamente com
os de saúde (luva, seringa, algodão, entre outros), sendo que os dois tem destinos totalmente
diferentes, enquanto nas outras farmácias, os resíduos eram devidamente separados. Contudo, em
ambos os casos havia uma empresa responsável no setor, dentre elas as principais foram a ATHO –
Assistência Técnica, Transporte e Serviços Ltda. - e a Proactivia: Serviços Ambientais.
Todas as farmácias possuem um ponto de coleta de resíduos químicos e de saúde, nas
imagens a seguir é possível ver os tipos de lixos fotografados na Drogaria Vila Nunes. Na figura 2
pode-se ver claramente dois tipos de lixo: o lixo contaminado onde é depositado materiais
contaminados como: algodões com sangue e seringas usadas, já o lixo comum é reservado para o
descarte de utensílios ou lixos não contaminados.

No exemplo da imagem acima é usado Descartex, onde são colocados os resíduos de saúde
para que uma empresa responsável pelo descarte correto possa coletar esse tipo de material. Apesar
de todas as farmácias possuírem um ponto de coleta, apenas uma oferecia esse tipo de serviço ao
público.
Com isso, vê-se a necessidade de campanhas que incentivem e promovam o uso devido dos
medicamentos, bem como seu descarte. Dessa forma seria possível, mediante algumas práticas e
com uma maior participação dos profissionais de saúde, combater os riscos e números de pessoas
que praticam a automedicação, ao mesmo tempo conscientizar a importância do descarte dos
medicamentos para o devido destino.
Para tanto, foi feito nesse projeto um cartaz (figura 4) cujo o título é ―Descarte Certo‖, com o
objetivo de conscientizar a população da cidade de Lorena quanto aos problemas dos resíduos
químicos e de saúde.
O cartaz da campanha tem como lema: ―Depois de se tratar, trate-os também.‖, visando ao
mesmo tempo a importância da prática da medicação orientada – por profissionais da saúde – bem
como do descarte correto de fármacos. Além disso contém algumas curiosidades e instruções sobre
os efeitos dos remédios na natureza e como ele devem ser descartados.
Dentre os locais indicados para o descarte correto, pode-se destacar: farmácias, hospitais,
postos de saúde e fábricas. Contudo, é importante ressaltar que infelizmente tais lugares não são
obrigados a aceitar os medicamentos da população para o descarte. Desta forma, foi constatado que
apenas algumas unidades dos locais citados acima praticam a coleta, conforme mostra a figura 4.
Para a construção do cartaz foram pesquisados locais e pontos na cidade de Lorena/SP que
realizam a coleta de medicamentos para o descarte correto. No total foram nove entrevistados,
sendo que, desses noves apenas dois tinham um ponto de coleta disponível para a população: a
Drogaria São Paulo (R. Doutor Rodrigues de Azevedo, 130 – Centro) e o Ambulatório de
Especialidades II (R. Erendy Novaes Ferreira, 22 – Centro).
A tabela 3 mostra algumas leis e projetos sobre o descarte de medicamentos. No Brasil ainda
não existe uma lei que especifique a obrigatoriedade para o descarte correto dos fármacos, sendo
dessa forma um grande problema ambiental.
A Lei nº 5092/13 do Distrito Federal, diz que as farmácias e as drogarias são obrigadas a
aceitarem os medicamentos vencidos para descarte. Em São Paulo, existem dois projetos de leis
sobre o assunto: projeto nº 694/2011 e projeto nº 260/2011. O projeto nº 694/2011 estabelece regras
para o descarte de medicamentos como forma de proteção ao meio ambiente e à saúde pública; já o
projeto nº 260/2011 disponibiliza normas para destinação final do descarte dos fármacos vencidos.

Tabela 3 Leis e projetos sobre o descarte de medicamentos

Leis
Lei nº
5092/13

Local/
Origem
Distrito
Federal

Projeto de
lei nº
694/2011

São Paulo

Lei nº
15192/201
2
Lei nº
12305/201
0

Ceará

Nacional

Projeto de
lei nº
260/2011

São Paulo

Lei
Estadual nº
13905/12

Rio
Grande do
Sul

Síntese

Link

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
farmácias e drogarias receberem
medicamentos com prazo de
validade vencido para descarte
Estabelece regras sobre descarte de
medicamentos como medida de
proteção ao meio ambiente e à saúde
pública
Define normas para o descarte de
medicamentos vencidos e/ou fora de
uso
Institui a política nacional de
resíduos sólidos; altera a lei nº 9605,
de 12 de fevereiro de 1998; e dá
outras providências
Dispõe sobre normas para a
destinação final do descarte de
medicamentos vencidos, no âmbito
de Estado de São Paulo, e dá outras
providências correlatadas
Dispõe sobre a obrigatoriedade das
farmácias e drogarias manterem
recipientes para coleta de

http://www.lexml.gov.br/urn
/urn:lex:br;distrito.federal:di
strital:lei:2013-04-04;5092

http://www.al.sp.gov.br/p
ropositura/?id=1025299

http://www.legisweb.com
.br/legislacao/?id=243592
http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm
http://www.al.sp.gov.br/p
ropositura/?id=1002970

http://www.al.rs.gov.br/fil
erepository/repLegis/arqu
ivos/13.905.pdf

Lei
Municipal
nº
11329/12
Lei
Municipal
nº
4462/2007

Resolução
SMA 31 22/07/2013.

medicamentos, cosméticos, insumos
farmacêuticos e correlatos,
deteriorados ou com prazo de
validade expirado no RS.
Porto
Estabelece procedimentos a serem
http://www.legisweb.com
Alegre- RS
adotados para o descarte de
.br/legislacao/?id=244049
medicamentos vencidos e de suas
embalagens no município de Porto
Alegre.
Passo
Dispõe sobre a obrigatoriedade das
http://cm-passoFundo- RS
farmácias manterem urnas para a
fundo.jusbrasil.com.br/le
coleta de medicamentos, insumos
gislacao/455718/lei-4462farmacêuticos, correlatos, cosméticos
07
deteriorados ou com prazo de
validade expirado e dá outras
prioridades em Passo Fundo- RS
Dispõe sobre procedimentos para o http://www.resol.com.br/t
gerenciamento e licenciamento
extos/SMA%2031.pdf
Estado de
ambiental de sistemas de tratamento
São Paulo
e disposição final de resíduos de
serviços de saúde humana e animal
no Estado de São Paulo

No Ceará, a lei nº 12305/2010 já definiu normas para o descarte de fármacos vencidos ou que
já não são mais usados pela pessoa. No Rio Grande do Sul existem duas leis com o mesmo objetivo:
a Lei Estadual nº 13.905/12 e a Lei Municipal nº 4462/2007. Ambas dispõem sobre a
obrigatoriedade de farmácias e drogarias obterem algum tipo de recipiente para a coleta dos
fármacos vencidos assim como também para a coleta de cosméticos e insumos farmacêuticos.
Ainda no Rio Grande do Sul, existe mais uma lei para a cidade de Porto Alegre, que é a Lei
Municipal nº 11.329/12, que estabelece alguns procedimentos adotados para o descarte dos
fármacos vencidos e de suas embalagens. E por fim, existe a Lei nº 12305/2010, que é uma lei
nacional, que instituiu a política nacional de resíduos sólidos; e a Resolução SMA 31 do Estado de
São Paulo que dispõe sobre procedimentos para o gerenciamento e licenciamento ambiental de
sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde humana e animal.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desse projeto foi possível compreender a escassez das medidas de tratamentos dos
resíduos químicos e de saúde que são tomadas atualmente, visto que ao mesmo tempo que as
farmácias têm que ter um ponto de descarte, eles não necessariamente são para o uso da população.
Logo se por um lado o descarte nos hospitais, postos de saúde e farmácias estão ―garantidos‖ por
outro a população não tem uma orientação adequada quanto ao que fazer com os medicamentos já
usados, fora da validade.
A questão sobre a criação de legislações que façam com que estabelecimentos de saúde sejam
obrigados a aceitarem a devolução dos fármacos que não são mais utilizados ou que estejam
vencidos deveria ser levado em conta. Afinal, exatamente por não existir essa tal legislação o
descarte incorreto de medicamentos tem gerado grandes problemas ambientais e até mesmo para a
saúde. Como não existe nenhuma lei que obrigue o descarte e a população desconhece os danos
causados pelo mesmo, a situação se agrava cada vez mais.

Uma das formas de se evitar o descarte casual de medicamentos seria com que fossem criadas
normas para que os estabelecimentos de saúde como farmácias, drogarias e postos de saúde
aceitassem a devolução dos fármacos sendo assim os mesmos responsáveis pela sua destinação
final, no caso, a incineração; e também a reeducação da população, com a proposta de divulgações
sobre o assunto.
Sendo assim algumas medidas podem ser tomadas, como: campanhas de conscientização;
logística reversa e fracionamento dos medicamentos. No caso das campanhas de conscientização
pode ser feito cartazes, panfletos, seminários e outras formas, explicando o modo correto de
descarta os remédios. Já a logística reversa deve ter como objetivo a devolução de produtos, a
reciclagem, reutilização e redução da matéria-prima, evitando assim o descarte incorreto dos
resíduos. E por último o fracionamento de medicamento permite ao consumidor comprar produto
com quantidades exatas.
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RESUMO
Estudo descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa, do tipo revisão bibliográfica,
tem por objetivo adquirir conhecimento do marketing dentro da gerontologia e expor a relação de
influência entre elas. Foram encontrados 18 artigos relacionados busca empreendida, mas apenas
seis foram incluídos por atenderem os critérios. O envelhecimento é uma fase da vida em que
nenhuma pessoa irá fugir e por isso é importante que as pessoas busquem informações, adotem
hábitos saudáveis a cada dia que se passa e trabalhem para manter a saúde mental e corporal.
Palavras-Chave: Envelhecimento, Marketing, Publicidade, Gerontologia e Qualidade de Vida.

ABSTRACT
Descriptive study with a quantitative approach, the literature review type, aims to gain
knowledge of marketing within gerontology and expose the relationship of influence between them.
We found 18 articles related search undertaken, but only six were included because they meet the
criteria. Aging is a phase of life where no one will escape and so it is important that people seek
information, to adopt healthy habits every day that goes by and work for maintaining mental and
physical health.
Keywords: Aging, Marketing, Advertising, Gerontology and Quality of Life.

1. INTRODUÇÃO
1.1 MARKETING
A presente pesquisa irá explorar sobre o Marketing Gerontológico, buscando apresentar as
possíveis formas de um envelhecimento saudável e com qualidade de vida.
Quando pensamos em marketing imediatamente temos a imagem de propaganda e
publicidade. Porém, o domínio do marketing é muito mais amplo do que a nossa concepção possa
imaginar, o mesmo abrange desde simples pesquisas de mercado até a elaboração de planos
estratégicos de vendas de uma empresa.
Segundo a AMA - American Marketing Association, marketing é o processo de planejar e
executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, produtos e
serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais.
Uma breve análise de tradicionais definições de marketing (Associação Americana de
Marketing - AMA – apud KEEF, 2004; KOTLER, 2000) nos permite enxergar o papel central que o
cliente ocupa dentro da concepção contemporânea do domínio do marketing. Mais especificamente,
seja implícita ou explicitamente, as necessidades e desejos dos clientes são conceitos protagonistas
dentro do discurso hegemônico da área. Em outras palavras, esse discurso trata o marketing não só
como a função organizacional responsável pelo contato com o cliente, mas também como o
―pesquisador‖, ―leitor‖, ―identificador‖ ou ―transmissor‖ para toda a organização daquilo que os
clientes necessitam e desejam - a ―voz‖ do cliente dentro da organização (vide, por exemplo,
KOTLER; ARMSTRONG, 1999).
Segundo Kotler, o marketing tem sido definido ―por diversos observadores como a arte de
conquistar e manter clientes‖ (KOTLER 1999 p. 155).
Ao longo dos anos os estudiosos de marketing continuaram avançando seus estudos a fim de
suportar um mercado em constante crescimento e assim, subdividindo o marketing em vários
grupos de estudo para facilitar seu compreendimento e sua subdivisão se deu em:











Marketing pessoal;
Marketing político;
Marketing interno ou "endomarketing";
Marketing de serviços;
Marketing de massa;
Marketing das nações;
Marketing social;
Marketing de relacionamento;
Marketing de experiências;
Marketing organizacional.

2. GERONTOLOGIA
A Gerontologia é a área do conhecimento que tem por objetivo estudar o processo de
envelhecimento humano; busca basicamente compreender as questões do como e do porque se
envelhece.
A palavra gerontologia, introduzida por Élie Metchnikoff, em 1903, significa o estudo
científico do processo de envelhecimento de todas as coisas vivas e dos múltiplos problemas que
envolvem a pessoa idosa. Ela é paradoxalmente jovem, embora o envelhecimento e os clamores
pelo aumento da longevidade sejam seguramente tão antigos quanto à própria civilização. (PapaléoNetto M. Envelhecimento: desafio na transição do século. In: Papaléo-Netto M, Ponte JR, Duarte,

ALN, Ribeiro A, Cervado AM, Donato AF, et al. Gerontologia - a velhice e o envelhecimento em
visão globalizada. São Paulo (SP): Atheneu; 1996. p. 3-12.)
É uma área nova, concebida em 1908 por Metchnikoff. (SAYEG, PEREIRA, 1994).
No Brasil, começa se consolidar em meados do século XX, de forma lenta, com difícil
inserção nas Universidades dado à resistência apresentada por professores - notadamente clínicos
(GOMES, 1994). GUIMARÃES (1997) ao avaliar a área como campo de investigação salienta que
a produção científica brasileira relacionada ao envelhecimento é limitada, refletindo muito mais o
esforço individual dos (as) pesquisadores (as) do que o resultado de apoio de órgãos financiadores
de pesquisa.
Segundo a Sociedade de Geriatria e Gerontologia, gerontologia é o campo científico e
profissional dedicado às questões multidimensionais do envelhecimento e da velhice, tendo por
objetivo a descrição e a explicação do processo de envelhecimento nos seus mais variados aspectos.
É, por esta natureza, multi e interdisciplinar. Na área profissional, visa à prevenção e a intervenção
para garantir a melhor qualidade de vida possível dos idosos até o momento final da sua vida.
3. ONDE O MARKETING ENTRA NA GERONTOLOGIA
O marketing tem uma grande amplitude de ferramentas em seu domínio, a publicidade como
parte dela, está presente de forma constante e repetitiva na maioria das mídias e é muito importante.
Além de fazer o capitalismo continuar no seu ciclo de produção, ela não vende somente produtos e
serviços, ela vende estilos de vida, modo de ser na sociedade, padrões e ideais de beleza, o conceito
de jovem, velho entre outros.
Assim a publicidade não é apenas uma produtora de desejos de necessidades de produtos e
serviços, mas também uma produtora de influencias significante dentro da sociedade, inclusive o
envelhecer.
No mundo inteiro, e também no Brasil, a taxa de imortalidade da população idosa vem sendo
reduzida ao longo dos anos e assim leva ao envelhecimento da população e dentro do contexto que
se encontra a população de idosos, existem dificuldades para tratar as questões de velhice no campo
social. Ou seja, ainda não se sabe como efetivamente se dirigir a estas pessoas. Isso acaba gerando
um contexto social nebuloso e confuso em que os velhos em alguns momentos são tratados de
forma respeitosa e digna, e em outros, vítimas de preconceitos, estereótipos e exclusões sociais.
Diversos estudos apresentam a importância das ações das instituições de ensino superior no
cuidado integral do idoso, na criação de grupos de convivência que amenizam o isolamento social
que está associado a várias doenças degenerativas e a sua vulnerabilidade, na produção,
disseminação e evolução do conhecimento e na formação de profissionais capacitados e
qualificados para atuar de forma correta.
Nesse grupo, mudanças no seu comportamento estão acontecendo decorrentes do seu desejo
de viver intensamente e por isso a sua presença está mais forte na sociedade ainda que esteja em
formação já apresenta diferenças e notoriedade. Estão mais participativos em razão de querer sentirse mais ligados a sociedade, querendo assim aumentar sua expectativa e qualidade de vida.
―A presença social dos mais velhos – como uma categoria social com desejos, necessidades,
direitos e deveres, papéis e status, exigindo a alteração das instituições e a constituição de novas –
está ainda em formação.‖ (Both A. Profissionalização em gerontologia. Estudos interdisciplinares
sobre o envelhecimento, Porto Alegre. 2005; 7: 25-36). Assim a sociedade ainda não está totalmente
preparada para essa transformação social, ela esta progredindo aos poucos.
O marketing dentro das suas ramificações traz o Marketing Social, sua principal função é
facilitar a adoção de conhecimentos, atitudes e práticas sociais (CAPs), como, por exemplo, o uso
de preservativo, o hábito da leitura, o respeito à faixa de pedestres, o hábito de não fumar ou beber,
entre outros.

―Assim, o marketing social pode ser uma possibilidade na adoção de mudança de
comportamento em relação à prática de atividade física por parte dos idosos. Nessa perspectiva,
para ocorrer mudança social por meio do marketing é necessária à integração de quatro princípios, a
saber: o princípio cognitivo, numa propaganda de informação ou educação pública; o da mudança
de ação; o da mudança de comportamento, propiciando o bem-estar social individual e o princípio
da mudança de valores.‖ (Pereira CVM, Souza AR. Marketing e propaganda social e o caso de
atendimento e planejamento em uma instituição de assistência social em Manaus. UNIrevista. 2006
julho;1,3.)
Essas mudanças vêm a colidir com os valores básicos das pessoas que interferem nas suas
decisões sociais, intelectuais e morais. Essas mudanças geram desconforto e estresse por ideias
diferentes de seus valores e assim, onde gera um desprezo por parte da pessoa que evita
informações não destoe com as suas.
O marketing está de muitas maneiras presente em nosso dia a dia, seja numa propagando de
outdoor, no site de compras que você acessa, em uma camiseta de uma pessoa. Às vezes o
marketing é visto como uma coisa ruim, onde ele trabalha para o capitalismo e seu lema é comprar,
mas é tudo em sua essência tem um lado bom e é criado para fazer da vida das pessoas melhor e
mais fácil, o marketing vem dentro da gerontologia para agregar conhecimento e fazer uso de suas
ferramentas e estratégias que exerce grande influencia.
5. OBJETIVOS
Pretende-se neste projeto, conhecer a influência do marketing na gerontologia e o contexto em
que os dois se encontram.
6. MÉTODO E MATERIAIS
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, do tipo revisão bibliográfico ou
bibliométrico, de abordagem quantitativa.
A amostra foi composta por artigos publicados e disponíveis na íntegra, em português, entre
2005-2014.
Os dados foram coletados pela pesquisadora por meio de busca nas bases eletrônicas de dados
Pubmed, Lilacs, Dedalus e Scielo utilizando os descritores envelhecimento, marketing, publicidade,
gerontologia e qualidade de vida.
Foram critérios de exclusão, a falta do artigo na íntegra on line e a completa ausência dos
descritores citados anteriormente.
Os artigos foram lidos e examinados. Aqueles que atendiam aos objetivos propostos foram
incluídos.
7.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram encontrados 18 artigos relacionados à busca empreendida, embora apenas 6
atendessem aos critérios de inclusão apresentados a seguir.

Tabela 01: Artigos referentes ao tema.

Titulo

Autor

Ano

Universidades e envelhecimento:
Ações de marketing em seus projetos
para idosos.

Amanda Streit e Aurélio de
Figueiredo Acosta

2011

2011

Terceira idade e marketing: uma
abordagem sobre o processo de
envelhecimento dentro de uma sociedade
de consumo.

Francisca Samara de Souza
Biserra

Envelhecimento ativo e promoção da
saúde: reflexão para as ações educativas
com idosos

Mônica de Assis

2005

Ciência, tecnologia e inovação para uma
vida ativa:
o perfil do “jovem idoso” na propaganda
brasileira.

Elizabeth Moraes Gonçalves e
Marco Antonio Cirillo

2013

O discurso publicitário e o envelhecer.

Cláudio Arcídio Muller e
Gustavo Giareta

2008

A publicidade e o idoso num país em
transformação

Marco Antonio Cirillo

2010

Fonte: O autor, 2014.

Analisando o envelhecimento populacional que vem crescendo em escala mundial, Streit e
Figueiredo compreendem que se tornando evidente a necessidade de se promover o envelhecimento
saudável. E ao discorrer sobre os objetivos dos centros e grupos de convivência de idosos que tem
grande importância na amenização do isolamento social, o conhecimento dos fatores que
determinam o processo do envelhecimento saudável em seus aspectos físico, psíquico e social é
fundamental para a adaptação dessa nova fase da vida. É importante ressaltar que a importância da
atividade física é um meio facilitador na formação de relacionamentos sociais, assim auxiliando o
processo de apoio social ao idoso. Sendo o marketing social, uma alternativa de mudança de
comportamento à pratica de atividades físicas por parte dos idosos.
Segundo Carvalho, Madruga (2011), defendem que dentro do envelhecimento, a sua
velocidade e o potencial de reversibilidade podem ser alterados através de medidas interventivas,
sendo elas optando por um estilo de vida ativo por meio de atividades físicas, que tem sido indicada
como opção simples, eficaz e de baixo custo para a melhoria na qualidade de vida da população.
Também se relacionam a qualidade de vida Dawalibi, Goulart, Prearo (2013), que dizem que
está ligada a autoestima e ao bem estar pessoal e abrange vários aspectos, tais como: a capacidade

funcional, o nível socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o
autocuidado, o suporte familiar, o estado de saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade, o
estilo de vida, a satisfação com o emprego e ou também com as atividades diárias e com o ambiente
em que se vive.
Segundo Cirillo (2010), o envelhecimento da população brasileira tem diversas dimensões e
dificuldades, mas nada mais do que direito o idoso garantir a sua integração na comunidade, uma
vez que influencia o consumo, justificado pelo aumento de poder de compra, fazendo com que o
idoso tenha um novo papel na família. Duas formas de compressão do envelhecimento se encaixam:
uma delas é a velhice entendida como um momento de perdas, inutilidade, associada também a
pobreza e invalidez. Na segunda forma de compreensão, traz o entendimento da velhice sendo como
uma fase realizações e satisfações, negando os estereótipos.
Esta nova visão vem relacionada ao lazer, que ao invés da aposentadoria estar ligada ao
descanso e recolhimento, ela se torna um período de atividade de lazer que leva a uma vida ativa,
adotando formas novas de comportamento.
Em sua monografia Amaral diz (2002), no Brasil o trabalho voltado para a população idosa
era basicamente de forma assistencialista. Ou seja, asilos onde, salvo alguns casos, se restringem a
dar atenção à integridade e necessidades biológicas dos indivíduos sob seus cuidados. O velho é
considerado quase que um estorvo para a família.
E com esse rápido envelhecimento da população, o Estado não teve tempo para pensar em
políticas mais consistentes para esta população.
Ballstaedt (2006) traz o entendimento de Lima (2001) que velhice está surgindo como uma
possibilidade de se pensar uma nova maneira de ser velho justificada essa afirmação pelo fato de
que os idosos estão se organizando em movimentos que avançam politicamente na discussão de
seus direitos. A velhice, vista como representação coletiva, começa, mesmo que de forma tímida, a
mostrar outro estilo de vida para os idosos, que ao invés de ficarem em casa, isolados, saem em
busca do lazer, saem para os bailes, para as viagens, os teatros, os bingos, os grupos, os clubes e
universidades abertas à terceira idade. O movimento referido emerge com uma força ainda
desconhecida por aqueles que o vivenciam, de sujeitos que tornam visível à possibilidade de
modificação da velhice, tirando os rótulos e contestando os mitos.
Segundo Biserra (2011), eleva-se a terceira idade, com novo e rentável publico e, potencial
consumidor injetado na sociedade atual, tal como, reflexo da conquista dos tempos modernos, que
alinhado as evoluções tecnológicas e melhorias das técnicas medicinais e na inserção de novos
hábitos de vida, tem proporcionado a aquisição de longevidade das pessoas, ou seja, a extensão dos
anos vividos. E nesta realidade que vivemos, a sociedade vive o boom do envelhecimento, a
perspectiva de vida do ser humano tem se estendido com o passar dos anos, e a classe mais velha
tem ocupado seu lugar cada vez mais no mercado.
Complementa Ribeiro (2012), que nesta sociedade do consumo parece ainda afirma-se uma
nova cartografia de entendimento do mundo. A sociedade contemporânea reúne em si mesma um
conjunto de traços característicos que a tornam ao mesmo tempo única e inimitável, complexa e
contraditória. Só assim podemos entender uma sociedade onde a ciência trabalha para o
prolongamento da vida, mas onde se condena o envelhecimento. Uma sociedade onde cada vez
mais as pessoas reivindicam a sua privacidade, mas que se encontra mergulhada no voyeurismo
consentido. Resumidamente, uma sociedade cada vez mais pobre, mas ao mesmo tempo uma
sociedade onde nunca antes como agora o homem experimentou tão grande abundância.
Soares (2007) nos traz o conhecimento sobre a tentativa em conciliar o tempo biológico com
o tempo social existe como forma de autenticar o desenvolvimento do ser humano e deixa-lo pronto
para ter autonomia e discernimento, capaz de ser exercício pleno como cidadão produtor. Sendo
assim, os materiais publicitários trabalham para apresentar o que Baudrillard (1999) chama de
vertigem da realidade realizando a função de encantamento junto ao novo consumidor que alcançou

longevidade, mas que se mostra jovem na aparência, valores e estilo de vida, configurando-se como
sendo aquilo que deseja ser, pois não é o bastante afirmar os potenciais do publico idoso, e sim
relacionar esses potenciais com os signos de juventude. Assim temos a formação desse modelo de
consumidor-cidadão, novo alvo da atividade publicitária, adquirindo seu lugar com força capaz de
absorver a produção capitalista e manter esse mesmo sistema.
Segundo o pensamento de Muller e Giareta (2008) pode-se pensar que existe uma capacidade
de interação social entre a publicidade e a sociedade. O próprio modo como a publicidade trata a
velhice pode ser considerado uma interação – que nem sempre acontece de forma harmônica – com
os velhos. É próprio de a publicidade reforçar valores euforizantes, lúdicos e cômicos. A ênfase no
euforizante, lúdico e no engraçado, leva a vários riscos, como: o dano da autoimagem das pessoas
velhas é possível gerar nos velhos uma dificuldade de não correspondência com o real.
Segundo a retórica publicitária, que estabelece pela idealização da vida em sociedade,
envelhecer é ―errado‖; o ―certo‖ é ser sempre bonito e jovem. O envelhecimento faz com que a vida
de todos esteja sendo perenemente perdida, ―perdendo a corrida‖ contra a publicidade.
A linha de pensamento de Couto, Koller, Lisboa e Soares (2009) culto da juventude é, assim,
cada vez mais reforçado, e a velhice é permeada por estereótipos e preconceitos que a reduzem a
uma fase de declínio e perdas. Na velhice, aos idosos associam-se usualmente estereótipos
negativos, os quais contribuem para a manutenção da percepção social negativa e homogênea que
se tem acerca do envelhecimento.
Alguns dos estereótipos e atitudes negativas associadas aos idosos classificam-nos como
inflexíveis, solitários, religiosos, improdutivos, doentes, depressivos, senis, frágeis e sem energia,
um dos aspectos mais traiçoeiros do ageismo é que, diferentemente de outros tipos de
discriminação, como a racial, religiosa, étnica, o mesmo se articula de modo inconsciente, implícito,
sem controle e intenção de prejudicar o seu alvo.
De acordo com Quezado, Sousa e Matos (2014) estudos prévios apontam divergências na
identificação com esses anúncios por parte do consumidor sênior, despertando reações positivas e
negativas e pesquisas de mercado apontam para uma transformação no perfil dos idosos, que já não
se enquadram nas imagens estereotipadas atribuídas a eles em propagandas televisivas. Por parte
desses consumidores mostra-se insatisfeito com a abordagem das propagandas direcionadas ao
mercado sênior. Estudos anteriores de longa escala constataram que alguns idosos têm boicotado
produtos e fornecedores por causa da utilização inapropriada de estereótipos de idade em suas
propagandas.
Gonçalves e Cirillo (2013) retratam que no começo do século XXI os temas velhice, idoso e
terceira idade tomaram outra dimensão na mídia e na sociedade organizada.
Portanto, com diz Debert (1997, p. 126), a juventude tem se transformado em um bem, ―um
valor que pode ser conquistado em qualquer etapa da vida, através da adoção de formas de consumo
e estilos de vida adequados‖.
Segundo Griebler (2013), o envelhecimento é caracterizado como uma fase de mudanças e
adaptações, embora, não da mesma forma para todas as pessoas. Dentre estas medidas, já é
consenso entre os pesquisadores que o estilo de vida ativo e saudável pode contribuir para a
independência, o que pode ser verificado mediante os níveis de aptidão física. Com o aumento da
população idosa, a mídia também tem se voltado para esse público. As imagens de idosos
vinculadas na mídia têm papel fundamental da constituição de novos padrões de envelhecimento.
Bezerra (2006, p. 3) ainda acrescenta ―no espaço midiático então, o velho é incitado a adquirir
novos hábitos para manterem o corpo saudável e um espírito jovem, com participação social e
valores modernos‖.
Rizzolli e Surdi (2010) nos trazem que a ideia de que idosos dentro da sociedade não são
produtivos e por isso não são merecedores da preocupação social. Isso deve ser repensado para que
o idoso ocupe seu espaço e posição perante a sociedade, ―a participação dos idosos nos grupos de

convivência leva a um aprendizado, uma vez que compartilham ideias, experiências, e também
ocorre reflexão sobre o cotidiano da vida destas pessoas‖.
As transformações advindas do avanço tecnológico trouxeram uma expectativa de vida
superior àquela esperada por muitos, e cada vez mais os idosos passam a somar uma porcentagem
ainda maior, representando uma parcela significativa da população.
Assis (2005) afirma que a longevidade com qualidade de vida é um ideal convergente com
premissas da promoção da saúde, uma ideia antiga na saúde pública que, nas últimas duas décadas,
têm sido apontadas como estratégia mais ampla e apropriada para enfrentar os problemas de saúde
do mundo contemporâneo (TERRIS, 1996). O conceito emerge como paradigma para as políticas
públicas no sentido de ampliar o foco de atenção para dimensões positivas da saúde, além do
controle de doenças.
Com clareza Inacio (2011) diz que a avaliação do estado de saúde está diretamente
relacionada à qualidade de vida, influenciada pelo sexo, escolaridade, idade, condição econômica e
presença de incapacidades. Quando se investiga a qualidade de vida relacionada à saúde em sua
multidimensionalidade, identificam-se os principais aspectos a serem considerados em relação às
potencialidades e peculiaridades de saúde e vida do idoso, interferindo no seu processo saúdedoença.
O estudo de Ferreira, Maciel, Silva, Santos, Moreira (2010) compreende para que seja
sucedido, o envelhecimento deve apresentar não também a manutenção das condições de autonomia
e de funcionalidade. Pode-se constatar também, que as representações sobre o envelhecimento
ativo, ligando-o ao lazer, a prática de atividade física e a realização de afazeres domésticos, foram
elaboradas em uma dimensão que estava ao alcance das possibilidades dos idosos.
8. CONCLUSÃO
A gerontologia como estudo do envelhecimento, na busca do como e porque se envelhece, é
uma área de grande importância. O envelhecer é uma fase da vida de mudanças fisiológicas e
psicológicas, afetadas pela maneira em que se viveu há muito tempo atrás e de como ainda se vive,
onde é cercado por estereótipos e preconceitos, ao mesmo tempo em que ações de marketing e
produtos mostram o contrário, pois o idoso tem o direito garantido de integração na comunidade e é
visto como um potencial consumidor pelo fato de seu aumento do seu poder de consumo.
Perante os resultados encontrados nos artigos, podemos notar que muitas pessoas enxergam o
envelhecimento como uma fase da vida negativa, de inutilidade e solidão. Esse pensamento pode
ser considerado ultrapassado, pelo motivo de estarmos em um século de inovações tecnológicas e
onde tudo está mais ao alcance de todas as pessoas, e adquirir hábitos saudáveis e novo estilo de
vida está dentro delas, pois o culto da beleza, de sempre se manter jovem, fez com que ser velho é
sinônimo de fardo para a família e para a sociedade.
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RESUMO
O estudo da ergonomia na enfermagem mostra como melhorar a situação de trabalho desses
profissionais, analisando quais são as principais causas das dores causadas, relacionado à,
equipamentos, estrutura física do setor e a biomecânica corporal dos funcionários, colaboram na
adoção de posturas inadequadas, que junto com o tempo de trabalho, podem causar deformidades
na estrutura vertebral e para-vertebral. Diante desta situação podemos dizer que a postura que estes
profissionais adotam diante ao seu trabalho é o causador de sérios danos a sua coluna, seria
recomendado que fosse feito um programa de terapia ocupacional para diminuir o risco de
deformações da coluna vertebral e obter contentamento e melhorar a saúde do trabalhador para
contemplar na produção da enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com
abordagem quantitativa, do tipo revisão bibliográfica. Com resultados foram encontrados apenas 5
artigos relacionados a busca empreendida devido a falta do artigo na íntegra online e a completa
ausência dos descritores citados.
Palavras Chave: Ergonomia, Enfermagem, Saúde do Trabalhador.
ABSTRACT
The study of ergonomics in nursing shows how to improve the situation of these
professionals' work, analyzing what are the main causes of pain caused, related to, equipment,
physical structure of the industry body biomechanics and employees collaborate in adopting
postures that along with the working time can cause spinal deformities and para-vertebral structure.
In this situation we can say that the posture they adopt professional before your work is causing
serious damage to your spine, it would be recommended to have done a program of occupational
therapy to decrease the risk of deformation of the spine and get contentment and improve health
worker to contemplate the production of nursing. This is a descriptive, exploratory study with a
quantitative approach, the literature review type. Results with only 5 related articles were found
searching undertaken due to lack of the article in its entirety online, and the complete absence of the
descriptors listed.
Keywords: Ergonomics, Nursing, Occupational Health.

1. INTRODUÇÃO
Os profissionais de enfermagem se destacam em um grupo de risco em relação ao
desenvolvimento de problemas dorsais onde se sugere a utilização da ergonomia como estratégia
fundamental de prevenção. O processo de trabalho da enfermagem requer estudos, ações e
formulação de estratégias com vista à realização de cuidados seguros e à valorização profissional.
A enfermagem atua visando o cuidado com o próximo, que podem ser pacientes, familiares e
a população que necessita de seus cuidados. Entretanto, nem sempre esta lógica é aplicada a sua
própria situação de saúde e mais precisamente a sua situação laboral de trabalho. Portanto, faz-se
necessário reconhecer e analisar as situações de trabalho que interferem na sua qualidade de vida e
de saúde.
A Ergonomia aplica técnicas de adaptações ao homem e ao seu trabalho e também a formas
eficientes e seguras de desempenhá-lo, para melhorar o seu bem estar e consequentemente o
aumento da sua produção. Observa-se que a adaptação sempre ocorre do trabalho ao homem. Ou
seja, é muito mais difícil adaptar o homem ao trabalho. Isso significa que a ergonomia parte do
conhecimento do homem para fazer o projeto do trabalho, ajustando-o as capacidades e limitações
humanas. Neste sentido, o termo ambiente abrange não apenas o meio propriamente dito em que o
homem trabalha, mas também os instrumentos, os métodos e a organização deste trabalho.
O objetivo fundamental da ergonomia é contribuir para a satisfação das necessidades
humanas no ambiente de trabalho, incluindo a promoção de saúde e de bem-estar. Com isso, um
dos pontos básicos para atingir este objetivo é a realização de uma análise cuidadosa do trabalho,
voltada para a identificação dos fatores de incompatibilidade no contexto de trabalho e suas
consequências para o indivíduo. Ao analisar de forma crítica e metodológica as situações de
trabalho, a ergonomia visa a reorganizá-las de modo que se possam eliminar fontes de prejuízo, ou
seja, eliminar aqueles elementos os agressores que podem levar à perda parcial ou total de qualquer
função vital, em curto, médio ou longo prazo.
A definição de Ergonomia mais atual é o da International Ergonomics Association (I.E.A.),
aprovado em agosto de 2000 no Congresso Trienal de Ergonomia, realizado em San Diego,
Califórnia: Ergonomia (ou fatores humanos) é a disciplina científica que trata da compreensão das
interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica
teorias, princípios, dados e métodos, a projetos que visam aperfeiçoar o bem estar humano e a
desempenho global dos sistemas.
Essa Associação descreve ainda três tipos de Ergonomia:
• Ergonomia física - refere-se aos aspectos relacionados à anatomia humana,
antropométrica, fisiologia e biomecânica em sua relação com a atividade física.
• Ergonomia cognitiva - refere-se aos processos mentais como percepção, memória,
raciocínio e resposta motora, conforme afetam interações entre seres humanos e outros elementos
do sistema.
• Ergonomia organizacional - relacionada à otimização dos sistemas sócio-técnicos,
incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e processos.
Para realizar seu objetivo a ergonomia estuda vários aspectos do comportamento humano no
trabalho e outros fatores importantes para o projeto de sistemas de trabalho, os mais estudados são:
- o homem: características físicas, fisiológicas, psicológicas e sociais do trabalhador;
influencia do sexo, idade, treinamento e motivação.
- ambiente: estudam as características do ambiente físico que envolve o trabalhador, como a
temperatura, cores, gases, ruídos, luz e outros.
- organização: é a conjugação dos elementos citados acima, estudando a carga horária,
turnos de trabalho e a equipe.

- consequências do trabalho: aqui entram mais as questões de controle como tarefas de
inspeções, estudo sobre gastos energéticos, ―stress‖ e fadiga e os possíveis acidentes.
O ambiente de trabalho atua direta e indiretamente na vida das pessoas, pois a um conjunto de
fatores que podem prejudicar a qualidade de vida, e no desempenho do seu próprio trabalho, alguns
fatores são: Desconfortos, ambiente com excesso de calor, ruídos, vibrações, insatisfação e uma
série de outros fatores que podem provocar danos à saúde.
Os processos estabelecidos no contexto do trabalho e da produção, e nos quais o homem
participa como agente, podem constituir-se em fatores determinantes para o desgaste da saúde dos
trabalhadores. Consequentemente, os seus padrões de morbidade/mortalidade se apresentam de
acordo com a maneira como estão inseridos nas formas de produção capitalista (SÊCCO, 2005).
O trabalho em saúde é hoje um coletivo institucional, e se desenvolve com características do
trabalho profissional, da divisão parcelar ou pormenorizada e da lógica taylorista de organização e
gestão do trabalho (RIBEIRO; PIRES; BLANK, 2004).
Taylorismo é um termo que se deriva de Frederick Winslow Taylor (1856-1915), um
engenheiro americano que defendia a idéia de que o trabalho deveria ser cientificamente estudado,
para que cada tarefa fosse estabelecida os métodos corretos para executá-la, com as ferramentas
corretas e o tempo certo.
A instituição hospitalar é o principal local onde os membros da equipe de Enfermagem
permanecem a maior parte de sua vida produtiva, muitas vezes em mais de um turno e no qual se
tenta salvar vidas e recuperar a saúde perdida das pessoas enfermas. No entanto, é esse mesmo
ambiente que favorece o adoecer das pessoas que nele trabalham.
Uma grande fonte de tensão no trabalho são as condições do ambiente desfavoráveis, como os
ruídos, vibrações e excesso de calor. Esses fatores além de causar desconforto, aumentam os riscos
de acidentes e pode provocar danos a saúde.
Cabe ao responsável conhecer essas limitações e tomar providencias necessárias para manter
o trabalhador fora dessa faixa de risco. Entretanto, quando isso não for possível, devem ser
observados os possíveis danos a saúde e ao desempenho dos trabalhadores, para que seja adotada a
alternativa menos prejudicial.
MARZIALE (1990) estudou através da abordagem ergonômica a fadiga mental entre
enfermeiras que atuavam em hospital em esquema de turnos alternantes, constatando que o referido
esquema de horários era responsável pela falta de adaptação das enfermeiras as condições de
trabalho.
Através da Recomendação nº 171, que propõe a preservação da saúde dos trabalhadores nos
locais de trabalho mediantes ações de melhorias às condições do trabalho (SANZ-GALLÉN 1995).
O principio geral da Ergonomia diz que as maquinas e o ambiente de trabalho devem ser
adaptados ao homem e devido as grandes diferenças sociais existentes entre as pessoas , elas
podem ser adequadamente selecionadas , possibilitando modificações pelo treinamento (IIDA,
1997). Entre os profissionais de enfermagem tem se tornado um grande problema o caso de lesões
nas costas em 24 ocupações, em uma pesquisa feita com profissionais da saúde, que mostra que os
profissionais de enfermagem apresentam um domínio maior de dores nas costas.
Alexandre e seus colaboradores têm direcionado a atenção para estudos abordando aspectos
ergonômicos e posturais no transporte de paciente e em relação à ocorrência de lombalgias entre a
equipe de Enfermagem (ALEXENDRE et al.1991). Através dos referidos estudos foi constatado
que grande parte das agressões à coluna vertebral estão relacionadas a inadequação de mobiliários e
equipamentos utilizados nas atividades cotidianas de Enfermagem e com a adoção de má postura
corporal adotadas pelos trabalhadores
Inúmeros pesquisadores já têm demonstrado uma associação entre os problemas na coluna
vertebral com a movimentação de pacientes e com o excesso de esforço físico ao transportá-los. Já
se sabe inclusive que durante a realização desses procedimentos, os pesos levantados por

funcionários de enfermagem igualam se ou mesmo excedem as recomendações. Além disso, são
realizados sob condições desfavoráveis, com uma equipe insuficiente e com equipamentos
inadequados e sem manutenção. A maioria dos trabalhadores na área da saúde sofre com a
lombalgia, causada pelo desenvolvimento do trabalho envolvendo esforços excessivos e repetitivos,
durante longos períodos de tempo, adaptando algumas posturas incorretas, além disso, alguns dos
fatores que contribuem para o aparecimento de lesões dorsais nos profissionais de enfermagem são:
pisos irregulares e escorregadios, camas com alturas fixas, distância inadequada entre uma cama e
outra, número insuficiente de profissionais, falta de auxílios mecânicos e falta de preparo da própria
equipe.
O trabalho é evidenciado pelos elevados níveis de exigência e produtividade que promovem
alterações no processo saúde de toda humanidade (LEITE, 2007).
Determinadas posturas e movimentações adotadas por um trabalhador repetidamente, durante
anos, pode afetar a sua musculatura e a sua constituição ósseo-articular, principalmente a da coluna
e dos membros, resultando, em curto prazo, em dores que se prolongam além do horário de
trabalho. Em longo prazo podem resultar em lesões permanentes e deformidades.
2. OBJETIVOS
Conhecer os problemas ergonômicos de enfermagem na sua área de trabalho, e como
minimizar esses problemas.
3. MÉTODOS E MATERIAIS
Trata-se de um estudo exploratório descritivo, do tipo revisão bibliográfica, de abordagem
quantitativa. A amostra foi composta por artigos publicados e disponíveis na íntegra, em português,
entre 2005-2014. Os dados foram coletados pela pesquisadora por meio de busca nas bases
eletrônicas de dados Dedalus e Scielo utilizando os descritores Enfermagem, Ergonomia e Saúde do
Trabalhador. Foram critérios de exclusão, a falta do artigo na íntegra online e a completa ausência
dos descritores citados anteriormente. Os artigos foram lidos e examinados. Aqueles que atendiam
aos objetivos propostos foram incluídos.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 01: Artigos referentes ao tema.

Titulo

Autor

Ano

A situação ergonômica
do trabalho de
enfermagem em
unidade básica de
saúde.

Sueli Soldati.

2005

Organização do
trabalho de
enfermagem na
atenção básica uma
questão para a saúde
do trabalhador.

Helena Maria Scherlowski Leal David, Maria Yvone
Chaves Mauro, Viviane Gomes Silva,
Michely Alexandrino de Souza Pinheiro, Fernanda
Henriques da Silva.

2009

Riscos ocupacionais do
trabalho em
enfermagem: uma
analise contextual.

Cleonice Andréa Alves Cavalcante, Bertha Cruz
Enders, Rejane Maria Paiva Menezes, Soraya Maria
Medeiros.

2008

Motivos de licenças
médicas em um
hospital de Urgência e
emergência.

Marília Alves, Solange Cervinho Bicalho Godoy,
Daniela Moreira Santana.

2006

Condições de trabalho
da enfermagem nas
enfermarias de um
hospital universitário.

Maria Yvone chaves Mauro, Michelly Alexandrino
de Souza, Andreia Fontes da Paz, Viviane Gomes
silva, Carla Cristina Chaves Mauro.

2010

Análise dos fatores
de riscos
ocupacionais do
trabalho de
enfermagem sob a
ótica dos
enfermeiros.

Nei Santos Duarte e Maria Yvone C. Mauro

2010

Fonte: O autor.

A enfermagem muita das vezes em postos de saúde descrevem situações criticas, com riscos
de saúde para os funcionários, com isso, Soldati (2005) analisou em unidade básica de saúde a
maneira do trabalho de enfermagem em suas devidas condições, com isso foram feitas pesquisas e
estatísticas sobre os profissionais. O resultado comprovou que metade das enfermeiras é portadora
de pressão alta, 75% estão acima do seu devido peso, aumento do estresse e etc.
Já uma pesquisa quantitativa feita por Laubert, Chaves e Moura (1999), que tem como
objetivo identificar a causa do estresse do profissional de enfermagem, tendo como principal
consequência que pode afetar a saúde do profissional. Foi feito um questionário que aborda
levantamentos sobre os sentimentos dos enfermeiros sobre determinada condição de trabalho, os
participantes tinham em média 8 anos de trabalho no hospital, na faixa 35 anos de idade. Dos
participantes conclui-se que 48% estão estressados, e a sobrecarga de trabalho foi uma das
principais causas.
A ergonomia na enfermagem permite identificar elementos de perigo, que ajudam direta e
indiretamente ao aumento da carga horária de trabalho, da exposição a riscos e a condições
objetivas e subjetivas que não estão de acordo. O artigo tem por objetivo a saúde do enfermeiro ao
nível de atenção básica, com resultados em um estudo ergonômico (2009). A realização deu início
a avaliação dos trabalhadores de enfermagem, que se agregam de modo especial às relações entre
colegas, chefias e clientes. Tais situações geram consequência diretas na saúde do trabalhador,
comprovada na avaliação negativa da compatibilidade entre vida social e profissional, e pode estar
ligada a crescentes níveis de estresse e mal estar no trabalho.
Segundo Alexandre, Rogante (2000) a maior parte da exposição a esses riscos, tem como
maior consequência os problemas de coluna vertebral em profissionais de saúde que está

relacionada a condições ergonômicas inapropriado de imobiliários , os tipos de materiais utilizados
no dia a dia, sendo causada as dores nas costas por traumas crônicos repetitivos. No entanto é
recomendada uma prevenção dos problemas das ‗Algias vertebrais ‗, que é uma abordagem
ergonômica. Algumas recomendações são: a utilização de equipamentos especiais, além de um
amplo estudo do ambiente, dos equipamentos e das pessoas, baseando num enfoque ergonômico.
Os trabalhadores de enfermagem apresentam uma ocorrência elevada de dor lombar, quando
comparados a outros grupos de profissionais. Vários autores relatam determinados fatores de risco
entre esses trabalhadores, para a dor lombar como: trabalho repetitivo movimentação e
transferência de pacientes espaços de trabalho restrito faltam de treinamento para o uso de
equipamentos técnicas e práticas de levantamento impróprias posturas inadequadas uniformes
incorretos; inaptidão física do funcionário insatisfação no trabalho e o esforço físico.
Seria importante observar se o trabalhador de enfermagem está manuseando cargas e
pacientes
de um modo correto (ALEXANDRE, 2009) e, também, obter informações se este pessoal
recebeu treinamento quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar para salvaguardar sua
saúde e prevenir acidentes.
Esse artigo fala sobre o cotidiano dos profissionais de enfermagem que tem certa ignorância
em relação ao trabalho e a relação com o processo de saúde, muitas vezes ocasionada pela
incapacidade desses profissionais de reconhecer o trabalho como possível agente que causa perigo à
saúde, e a falta de informação sobre os riscos os quais estão suspeitos (2006).
Apesar de historicamente a categoria dos profissionais de saúde não ter sido considerada de
alto risco para os acidentes e doenças profissionais, essa situação tomou novo rumo em vários
estudos e estatísticas que confirmaram que os profissionais de saúde, especialmente os
trabalhadores das unidades hospitalares, estão sujeitos a maior número de riscos ocupacionais do
que outras categorias.
A ocorrência de acidentes de trabalho no ambiente hospitalar tornou-se comum, acontece
quase na totalidade dos hospitais, nos mais diversos setores e situações apresentando graus de
comprometimento variados, exigindo, portanto identificação dos riscos e ações no sentido de
minimizá-los, uma vez que sua ocorrência gera transtornos pessoais, familiares, prejuízos
funcionais às unidades hospitalares, problemas sociais e gastos ao setor previdenciário,
confirmando deste modo a importância de estudos relacionados ao tema. (SILVA, 2007)
Segundo Alves, Godoy, Santana (2006), onde descrevem o absenteísmo-doença entre os
trabalhadores de um grande hospital de emergência de Belo Horizonte. Em uma pesquisa feita
afirma que 43% dos 2.500 trabalhadores desse hospital pertencem a categoria profissional
enfermagem, composta de enfermeiros, técnicos, auxiliares e atendentes. Concluiu-se que a
enfermagem possui um grande contingente de trabalhadores compostos por mulheres e
profissionais de menor cargo, que tem os maiores índices de absenteísmo-doença na área hospitalar.
Silva, Marziale (2006) retrata que foi utilizado o uso de absenteísmo-doença em um hospital
universitário para a comparação da incidência dos problemas de saúde em relação ao profissional,
ao local de trabalho e ao sexo entre os enfermeiros. Foi feito um levantamento sobre o índice de
absenteísmo-doença para identificar as possíveis causas. Os maiores índices foram entre os
auxiliares de enfermagem da pediatria, no pronto atendimento e dos enfermeiros da U.T.I.
O estudo de Yvone, Mauro, Souza, Paz e Silvia (2010) fala sobre o trabalho de enfermagem e
tem como foco as condições dos profissionais. Onde foi feita uma pesquisa em um hospital no
estado do Rio de Janeiro, onde constitui 296 trabalhadores de enfermagem, no ano de 2008. A
pesquisa confirma que existem fatores de riscos biológicos, físicos, ergonômicos e químicos. Tem
uma conclusão que as condições de trabalho são inadequadas e não favorece a saúde dos
enfermeiros. O estudo das condições de trabalho permite ao trabalhador e às instituições de saúde
identificar os problemas e, por meio da discussão destes, propor mudanças no processo de trabalho,

o que contribuirá para a melhoria das condições de trabalho, influenciando, assim, na promoção da
saúde e na prevenção de doenças nos trabalhadores de enfermagem.
Segundo Duarte e Mauro (2009) tendo em seu estudo o objetivo de identificar a compreensão
dos enfermeiros de um hospital universitário e os riscos ocupacionais que estão sujeitos. Foi feita
uma pesquisa com um questionário estruturado no guia de avaliações de riscos nos locais de
trabalho, com 30 enfermeiros sendo eles chefes de unidades de internação. O resultado da pesquisa
afirma que o ambiente de trabalho é desfavorável para a realização das atividades podendo
prejudicar a saúde e a vida profissional. Foi analisado na pesquisa riscos presente no ambiente de
trabalho dos profissionais de enfermagem, onde assim foi proporcionado um modo mais eficiente
com menor risco de acidentes no trabalho dos enfermeiros.
O posicionamento do paciente no leito é uma intervenção executada por enfermeiros, técnicos
e auxiliares de enfermagem, com vistas a prevenir o processo degenerativo da pele, músculos,
ossos, articulações e promover conforto e segurança ao paciente acamado. As condições de trabalho
desses profissionais em hospitais, cada vez mais, vêm sendo contempladas como objetos de
pesquisas devido aos riscos que o ambiente oferece e aos aspectos penosos das atividades
peculiares a assistências de enfermagem, entre os quais encontram-se aqueles relacionados a
movimentação e posicionamento de pacientes no leito. (ZANON, 2007)
De acordo com Yvone e Duarte (2010), tendo como objetivo em seu artigo, identificar os
problemas na área hospitalar e quais os possíveis riscos para o profissional da saúde. Foi realizada
uma pesquisa através de um questionário, nas enfermarias sobre os fatores ergonômicos. Nesse
contexto, constatou – se que 73,3% dos entrevistados tem conhecimento insuficiente dos princípios
da ergonomia. E 53,3% têm a necessidade de adoção de posturas inadequadas do corpo. 63,3 desses
trabalhadores manipulam cargas de forma inadequada. Concluindo que os fatores ergonômicos, de
forma direta e indireta, são importantes para a saúde dos profissionais.
O estudo feito por Mauro, Paz, Chaves, Pinheiro e Silva (2010), aborda a temática do trabalho
de enfermagem e tem como foco a percepção dos trabalhadores de enfermagem sobre as suas
condições de trabalho, participou do estudo um total de 296 trabalhadores. Através de uma
entrevista teve como resultado que 41,4% dos trabalhadores tem dificuldades em manipular cargas
pesadas. E 49% dos profissionais têm problemas com posturas forçadas para realizar alguma
atividade.
5. CONCLUSÃO
Ao término desta pesquisa foi possível concluir que as condições de trabalho e a organização
influenciam de forma negativa e significativa na saúde do trabalhador enfermeiro.
Ambientes e condições de trabalho com riscos ocupacionais podem causar vários danos à
saúde do trabalhador, ocasionando incapacidade das atividades laborais que resultam em prejuízos
não somente aos trabalhadores, mas também para os empregadores e instituições responsáveis pelos
benefícios de compensação salarial durante o afastamento.
A saúde do trabalhador é preservada quando as condições de trabalho não causam risco,
desgaste físico e/ou mental.
Pesquisas concluem que os fatores biomecânicos como a repetitividade, esforço físico,
trabalho muscular estático, choque, vibrações, frio; assim como fatores organizacionais como
ausência de pausas, grande jornada de trabalho, pressão no trabalho e fatores psicossociais como
estresse, elevada demanda mental e insatisfação no trabalho contribuem para a ocorrência de
doenças osteomusculares. Medidas ergonômicas previnem futuras complicações osteomusculares e
danos à saúde, e ressalta que, ocorrendo uma interação adequada e confortável do ser humano com
os objetos que maneja e com o ambiente de trabalho, pode ocorrer melhora na produtividade,
redução da rotatividade e conflitos causados pela falta de interesse ao trabalho.
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RESUMO
A química inorgânica tem feito inúmeras contribuições para a medicina, tanto na área clínica
quanto na pesquisa e no desenvolvimento de novos medicamentos. Esta ciência constitui a
interface de muitas áreas das clássicas química inorgânica, biologia e medicina. Diante disso, o
presente trabalho apresenta uma breve discussão sobre o desenvolvimento da Química Inorgânica
Medicinal através da caracterização de suas principais atividades e de sua importância terapêutica.
Palavras-chave: Química Inorgânica, Medicina, Fármacos.

ABSTRACT
Inorganic chemistry has contributed to medicine, in the clinical area, research and
development of new medicines. This science is the interface of many areas of inorganic chemistry
classic, biology and medicine. Therefore, this paper presents a short-communication discussion of
the development of Inorganic Chemistry Medicinal through the characterization of their main
activities and their therapeutic importance.
Key-words: Inorganic Chemistry, Medicine, Drugs.

1. INTRODUÇÃO
Segundo a International Union of Pure and Applied Chemistry - (2015), a Química Medicinal
é um campo da química que envolve aspectos das ciências biológicas, médica e farmacêutica. A
principal missão desta ciência é o planejamento, descoberta, invenção, identificação e preparação
de compostos biologicamente ativos, bem como o estudo do metabolismo, interpretação do
mecanismo de ação a nível molecular e a construção das relações entre a estrutura química e a
atividade farmacológica.
De acordo com Wermuth (2003), um projeto envolvendo conceitos de química medicinal
compreende as seguintes etapas: descoberta, otimização e desenvolvimento dos compostos
biologicamente ativos (protótipos). A etapa inicial de descoberta é destinada a reconhecer o alvo
terapêutico principal, que será útil para o tratamento de uma determinada patologia. A segunda
etapa, de otimização, visa melhorar a estrutura do protótipo, através de modificações a partir de
técnicas definidas, com o aumento da potência, seletividade, diminuição da toxicidade, adequação
do perfil farmacocinético (absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade). Por fim,
a etapa de desenvolvimento do protótipo objetiva principalmente a otimização do perfil
farmacocinético, visando viabilizar seu uso clínico.
A química orgânica, ao longo da história da humanidade, tem contribuído para o
desenvolvimento da medicina através do planejamento e sintetização de novos fármacos.
Entretanto, a química inorgânica também representa um papel importante no campo da medicina,
estando presente, principalmente nos estudos de medicamentos e tecnologias no combate ao câncer
(BERALDO, 2005).
1.1. APLICAÇÕES DA QUÍMICA INORGÂNICA NA MEDICINA
A química inorgânica, ou química bioinorgânica, estuda as funções, o metabolismo e as
aplicações de íons inorgânicos, bem como de seus complexos, em sistemas biológicos. Esta ciência
correlaciona a atividade biológica apresentada por um sistema inorgânico com suas características
estruturais e eletrônicas. O estudo desta ciência no campo da medicina apresenta caráter
multidisciplinar, englobando as áreas de farmacologia, biologia celular e química dos fármacos
(MONTANARI, 2000). A Figura 1 apresenta algumas das principais áreas de atuação da química
inorgânica medicinal.

Modificado de BENITE; MACHADO; BARREIRO, 2007.

Figura 1 - Principais áreas de atuação da Química Inorgânica no campo da Medicina

A química inorgânica medicinal pode ser dividida em duas categorias: compostos orgânicos
que agem através da coordenação a metais livres ou ligados a proteínas dentro do organismo, e a
das drogas ou compostos usados em diagnósticos (FARRELL, 2002).
Diversos metais apresentam um papel importante nos sistemas vivos, por meio de ligações e
interações com moléculas biológicas, bem como pela afinidade por moléculas cruciais para a vida
(BERALDO, 2005). A atividade biológica de um elemento metálico é determinada pela
combinação de sua abundância e biodisponibilidade. Por exemplo, o alumínio é um dos metais mais
abundante na crosta terrestre, e participa diretamente em diversos processos biológicos (BENITE;
MACHADO; BARREIRO, 2007). Além da importância dos metais nos sistemas biológicos dos
seres vivos, o campo da medicina vem estudando há muitos anos o uso de metais como forma de
tratamento e novas tecnologias no combate a diversas enfermidades.
Os estudos atuais da química inorgânica medicinal tiveram início com Paul Ehrlich (Nobel
em Medicina e Fisiologia em 1908) e Alfred Werner (Nobel de Química em 1913). Paul Ehrlich
introduziu as primeiras ideias sobre relações estrutura-atividade e o conceito de índice terapêutico,
sendo considerado o fundador da quimioterapia. A Tabela 1 apresenta as principais inovações da
química inorgânica e o uso de metais no campo médico ao longo da história da humanidade.

Tabela 1 - Principais inovações da química inorgânica medicinal
Período

Principais contribuições

3000-3500 a.C.

Os egípcios utilizavam o cobre para esterilizar água e o ferro em
formulações medicamentosas.
O ouro era empregado na formulação de medicamentos por árabes e
chineses, os quais acreditavam que metais nobres traziam benefícios à
saúde.

Século XVI

O médico suíço Theophrastus Paracelsus desenvolveu medicamentos à
base de mercúrio.

Século XX

O uso clínico de compostos inorgânicos com a utilização do K[Au(CN)2]
para o tratamento de tuberculose e compostos de antimônio para
leishmanioses.
Na primeira década deste século, Paul Ehrlich desenvolveu o composto
arsenical, denominado Salvarsan, para o tratamento de sífilis.

1965

Início do grande progresso na Química Inorgânica Medicinal com a
descoberta de propriedades antitumorais da cisplatina (cis-[Pt(NH3)2Cl2])
por Barnett Rosemberg.

1965-atualidade

Dentre os diversos compostos inorgânicos que entraram em uso clínico
nos últimos anos, pode-se citar: a auranofina (a base de Au+) utilizada no
tratamento de artrite reumatoide; antimoniato de meglumina usado contra
leishmanioses; nitroprussiato de sódio empregado em emergências
hipertensivas.

Fonte: Parrilha, 2012.

Apesar da grande importância dos estudos de Ehrlich e Werner, a química inorgânica
medicinal teve seu melhor momento em 1965, com o físico Barnett Rosemberg, após descoberta
as
propriedades
antitumorais
do
composto
cis-diaminodicloro-platina
(II) (cis[Pt(NH3)2Cl2]), mais conhecido como ―cisplatina‖ (BERALDO, 2005).
A cisplatina é um modelo de uma droga inorgânica, pois não contém átomos de
carbono. Os estudos sobre este medicamento despertaram um grande interesse pelo uso de
complexos metálicos como agentes terapêuticos. A partir disso, iniciou-se uma busca por outros
compostos metálicos com propriedades farmacológicas, bem como pesquisas sobre o mecanismo de
ação destes fármacos e tentativas e melhoramento em suas atividades (FONTES; CÉSAR;
BERALDO, 2005).
1.1. A cisplatina
A cisplatina (Figura 2) é uma droga usada como agente anti-neoplásico para diversos tipos de
tumores (mama, cabeça e pescoço, ovário e testículos) e sua descoberta resultou em um dos mais
importantes avanços medicinais no que se refere ao combate ao câncer. Este composto atua de
diversos modos no organismo do paciente: interage com o DNA celular de forma a inibir sua
replicação, bloqueia a replicação da RNA polimerase II e desencadeia a morte celular (SIGEL;
SIGEL, 2004).

Figura 2 – Fórmula estrutural da cisplatina.
A cisplatina foi sintetizada pela primeira vez por Michele Peyrone (1844), no entanto,
somente após mais de um século, sua atividade antitumoral foi identificada pela comunidade
científica (BERTINI et al., 2007). Os principais estudos relacionados à cisplatina desde sua
descoberta são:
 Ano de 1844: Síntese da cisplatina por Michele Peyrone.
 Ano de 1965: Descoberta da atividade biológica da cisplatina por Barnett Rosenberg
envolvendo estudos do efeito de campos elétricos sobre o crescimento da bactéria
Escherichia coli. Os resultados levaram Rosenberg a postular que compostos de platina
poderiam ser agentes antitumorais, fato baseado no conhecimento de que tumores
malignos têm crescimento descontrolado.
 Ano de 1968: Pesquisas envolvendo complexos de platina no combate de câncer em
camundongos, sendo verificada completa inibição do desenvolvimento do tumor sólido
Sarcoma-180 pela cisplatina.
 Estudos posteriores, feitos com a cisplatina em pacientes em estado terminal, mostraram
regressão tumoral significativa.
 Ano de 1979: A cisplatina foi aprovada pela U. S. Food and Drug Administration para
tratamento do câncer.
1.2. Outros Complexos Metálicos Empregados na Medicina
A partir dos estudos da cisplatina, houve um grande interesse por complexos metálicos
como possíveis agentes terapêuticos, iniciando assim, uma nova era de busca por compostos
metálicos com propriedades farmacológicas. O interesse nas aplicações da química inorgânica
na medicina continua a crescer, com a procura por novos alvos e novas oportunidades de
intervenção da química de coordenação na química medicinal.
O complexo pentacianonitroferrato (II) (Figura 3) é utilizado clinicamente para
controlar a pressão arterial e seu efeito terapêutico está relacionado com a liberação do óxido
nítrico, com relaxamento do músculo liso vascular (BERMAN, 2006).

Figura 3 – Fórmula estrutural do complexo pentacianonitroferrato (II).
A atividade anti-tumoral do dicloreto de titanoceno (Figura 4) foi identificada pela primeira
vez em 1979 e atualmente é empregado no tratamento de uma diversidade de carcinomas humanos,
incluindo carcinomas nos seios e gastrintestinais (MOHAN, 1987). O íon titânio forma ligações
muito estáveis com a transferrina sérica humana, permitindo sua entrada nas células cancerígenas,
onde o mesmo será reduzido, causando assim a morte celular (RICHARDSON, 2002).

Figura 4 – Fórmula estrutural do dicloreto de titanoceno.
O antimônio tem sido usado com fins medicinais há muitos séculos. Seus complexos (Nmetilglucamina antimoniato e estibogluconato de sódio) são clinicamente usados para o tratamento
da leishmaniose, uma doença causada pelo protozoário intracelular Leishmania Braziliensis
(CABANTCHIK et al., 1996). A Tabela 2 apresenta os principais antimoniais pentavalentes
empregados no tratamento de leishmaniose.

Tabela 2 - Estrutura química de antimoniais pentavalentes empregados na clínica médica

Fonte: RATH et al., 2003.

Os compostos a base de bismuto têm sido empregados no tratamento de uma série de
distúrbios gastrintestinais há mais de dois séculos. Dentre estes compostos incluem os nitratos, sais
de salicilato e bismuto coloidal. Estes polímeros se depositam na superfície de úlceras, impedindo
assim a replicação celular (BAXTER, 1994).
O quelante de ferro desferroxamina é usado clinicamente para o tratamento da malária e seu
mecanismo de ação está baseado na interrupção do ciclo do agente patogênico da malária, através
da coordenação do Fe III (KÖPF-MAIER; KÖPF, 1994).
Alguns complexos de Gd (III) têm sido amplamente utilizados na detecção de anormalidades
na circulação sanguínea do cérebro, como por exemplo, o gadopentato de dimeglumina, gatoretato
de meglumina, gadodiamida, e o gadoteridol. Todos estes agentes atuam de forma extracelulares e
difundem-se rapidamente através do espaço intersticial do cérebro (TSAFACK et al., 1996).
No campo da psiquiatria, os sais de lítio (carbonatos, sulfatos e citratos) são utilizados no
tratamento da desordem psíquica bipolar. O metal atua afetando a hidrólise do inositol fosfolipídico
devido a inibição da inositol-1-fosfatase e assim inibe também a adenilato ciclase (COHEN, 2007).
Os complexos de Al (III) e Zr (IV) quando associados a outros compostos, como óxidos,
carboxilatos e hidróxidos, são utilizados com matéria-prima na fabricação de anti-transpirantes e
adstringentes (SCHWIERT, et al., 1999).
Os metais têm sido utilizados cada vez mais nos diagnósticos médicos, como por exemplo, o
sulfato de bário que é comumente utilizado como contrastante em Raios-X do trato-gastrointestinal
(VAN ELDIK, 2007).

2. CONCLUSÕES
Procuramos mostrar neste trabalho a grande importância da química inorgânica tanto em
medicina quanto em pesquisas relacionadas à química medicinal. A química inorgânica aplicada a
área médica é uma ciência multidisciplinar, por combinar conceitos de química orgânica e
inorgânica, bem como de farmacologia e bioquímica. São diversas as contribuições da química
inorgânica à química medicinal, uma vez que a química inorgânica pode aproveitar-se, para o
desenvolvimento de novas drogas.
Muitos compostos ditos inorgânicos estão atualmente em uso clínico, como os antitumorais
de platina, antimoniais para tratamento de leishmania, compostos de bismuto para o tratamento de
distúrbios gástricos, o ―nitroprussiato‖, um complexo de ferro em uso nas emergências
hipertensivas, e uma variedade de compostos inorgânicos usados diariamente em todo o mundo em
diagnóstico e como agentes de contraste. Um grande número de trabalhos vem sendo realizados
sobre assuntos relacionados à química inorgânica medicinal.
Existem muitas outras contribuições da química inorgânica à química medicinal que não
foram mencionadas neste trabalho, como o emprego de uma variedade de compostos orgânicos para
desintoxicação, os quais atuam coordenando-se ao metal tóxico, com posterior eliminação do
complexo. Além disso, existe uma variedade de inibidores de sítios metálicos de enzimas,
importantes no tratamento do câncer, de infecções virais e microbianas, que aqui não foram
tratados, mas que poderão interessar ao leitor e que são encontrados na bibliografia especializada.
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RESUMO
O projeto tem como proposta principal a reutilização de resíduos de cascas de ovos como
aditivo em concreto armado. Atualmente, este resíduo é produzido em grande escala em indústrias
do ramo alimentício e granjas avícolas, tornando o seu descarte um desafio ambiental, decorrente
que a casca do ovo é altamente exposta à micro-organismos que causam a contaminação do solo e
também de águas subterrâneas. O projeto visa caracterizar um tipo de concreto armado: de peças
pré-moldadas, sendo este confeccionado com concreto usinado. A metodologia do projeto se inicia
com a revisão bibliográfica para verificação da viabilidade de desenvolvimento da proposta,
caracterização da casca de ovo e do concreto armado, por meio de testes de resistência mecânica do
concreto comum, microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), e também testes
de corrosão e ensaios mecânicos na mistura entre os dois materiais. Com relação aos resultados,
espera-se aumento na resistência e inibição a corrosão dos materiais a serem avaliados, pois a
composição química do cimento e das cascas de ovos tem em sua maioria um elemento químico
semelhante: o cálcio. Por tanto visa substituir parcialmente a quantidade de cimento utilizado no
traço do concreto, substituindo-o por pó de cascas de ovos.
Palavras-chave: Concreto Armado, Arquitetura, Engenharia de Materiais, Residuo, Novos
Materiais.
ABSTRACT
The project is mainly aimed at the reuse of waste egg shells as an additive in concrete.
Currently, this waste is produced on a large scale in the food and poultry industries sector, making
its disposal an environmental challenge, due to the egg shell is highly exposed to microorganisms
that cause contamination of soil and groundwater also . The project aims to characterize a type of
reinforced concrete: pre-molded parts, which is made with ready-mix concrete. The methodology of
the project begins with a literature review to verify the feasibility of the proposal development,
characterization of eggshell and reinforced concrete by means of mechanical strength tests of
ordinary concrete, optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM) and also corrosion

tests and mechanical tests on the mixture of the two materials. Regarding the results, it is expected
increase in strength and corrosion inhibiting material to be evaluated because the cement chemistry
and the egg shells have mostly similar chemical element: calcium. Therefore aims to partially
replace the amount of cement used in the concrete mix, replacing it with eggshell powder.
Keywords: Reinforced Concrete, Architecture, Materials Engineering, Residue, New Materials .

1. INTRODUÇÃO
A construção civil representa hoje uma forte parcela na economia do Brasil. No contexto
contemporâneo, o ramo das construções de edificações se depara com a busca da produtividade
aliado à agilidade no processo construtivo e também com a sustentabilidade. Assim, os
crescimentos tecnológicos de novos materiais e a redução de custos, andam lado a lado com o forte
aquecimento mercantil do ramo construtivo do país.
A construção civil está presente no mundo desde as primeiras civilizações, como por
exemplo, as construções em pedras que aparecem no cenário da construção civil há quatro mil anos
segundo relatos históricos, tendo como base as pirâmides de Gisé construídas por volta dos anos
2.650 a.C. e 2.550 a.C. A madeira aparece no período Neolítico da pré-história, e por volta do
século XVII começam a aparecer as edificações em aço. O concreto é um material novo no cenário
da construção civil, aparecendo na metade do século XIX, na França, e tendo seu maior
reconhecimento a partir do século XX.
O concreto surgiu com o desejo de se criar uma pedra artificial, resistente, econômica e
durável como aquelas extraídas das rochas naturais e que apresentasse como vantagens a
possibilidade de ser moldada nas formas e dimensões necessárias à sua utilização. (GIONGO, 2007,
P.1).
A inserção de fios e barras de ferros na estrutura do concreto se deu pela necessidade do
material suportar cargas de tração. No concreto armado, existe alta resistência à tração e baixa
resistência à compressão.
A pedra artificial (concreto) amplamente usado nos dias atuais em inúmeras aplicações, só foi
possível com o desenvolvimento do cimento (aglomerante) em virtude das pesquisas feitas por
Smeaton e Parker, no século XVIII. A produção industrial do cimento ocorreu no século XX,
decorrente de estudos e experiências realizadas por Vicat e Aspdin, no ano de 1824, na Inglaterra,
passando o material a ser chamado de cimento Portland. Johnson, em 1845, produziu um cimento
com a mesma tipologia dos usados atualmente. (GIONGO, 2007, P.1)
Segundo Santos (2008), filiais de firmas estrangeiras se estabeleceram no Brasil no inicio do
século XX. Com o material patenteado essas filiais começaram a introduzir o concreto no país. A
difusão da tecnologia do concreto começa em meados do ano de 1920 com a instalação das
cimenteiras, passando por um período crítico de instalação dessa nova tecnologia nos anos de 1930.
A partir do ano de 1940 o concreto se estabiliza sendo normalizado pela Associação de Normas
Técnicas – ABNT e regulado diante das atribuições profissionais CREA‘s (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia) – CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia), fazendo parte dos currículos das escolas de arquitetura e engenharia.
O concreto armado apresenta vantagens e desvantagens, gerando uma discussão entre
engenheiros e arquitetos sobre o uso ou não uso do material. Como vantagens o material apresenta
características como fácil adaptação a formas curvas e retas, apresenta boa durabilidade se
executado de forma correta, pouco permeável, boa resistência a fogo, choques, efeitos atmosféricos
e também aos desgastes mecânicos, e em sua totalidade costuma ser econômico. Como
desvantagem apresenta peso próprio elevado, transmissão de sons e calor, facilidade de fissuração

aparente e dificuldades em reformas e adaptações, além de não apresentar nenhuma característica
sustentável.
O concreto, considerado o modo tradicional brasileiro de construção, não será bruscamente
substituído por outro material, mas será tecnologicamente e gradativamente evoluído.
A modernização tecnológica dos processos de produção da construção civil não se dará de
forma radical, com a substituição integral e erradicação imediata e definitiva das técnicas
características do processo tradicional. A evolução deve ser gradativa, passando pela racionalização
da construção tradicional para, aos poucos, incorporar inovações tecnológicas, organizacionais, de
gestão, de controle, segundo metodologias apropriadas a sua implantação. (SILVA, 2003)
Hoje no Brasil, a arquitetura moderna ou, também conhecida como nova arquitetura,
prevalece como o estilo artístico mais influente das novas residências, comércios entre outros tipos
de construções. Dentre os inúmeros arquitetos que seguem essa linha artística do movimento
arquitetônico moderno, dois arquitetos se destacam por suas grandiosas obras modernista, são eles:
Charles Edouard Jeanneret, mais conhecido como Le Corbusier, arquiteto suíço (1887 – 1965) e
também Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro (1907 – 2012). Ambos sofreram e ainda sofrem fortes
críticas pela implantação do novo estilo arquitetônico, que traz consigo a utilização predominante
do concreto armado em sua estrutura, por suas características de ser um material resistente, mas que
permite ousadia nas formas. Oscar Niemeyer é conhecido por suas grandiosas obras na capital
federal do país e também outras tantas espalhadas pelo Brasil, como por exemplo, o Conjunto da
Pampulha em Belo Horizonte – MG, Memorial da América Latina e Parque do Ibirapuera em São
Paulo – SP, e também conhecido por parcerias significativas fora do país, como por exemplo, o
Edifício da Organização das Nações Unidas - (ONU) em Nova York – EUA.
E tudo começou quando iniciei os estudos de Pampulha – minha primeira fase - desprezando
deliberadamente o ângulo reto tão louvado e a arquitetura racionalista feita de régua e esquadro,
para penetrar corajosamente nesse mundo de curvas e formas novas que o concreto armado oferece‖
– Oscar Niemeyer – ‗Niemeyer‘ – editado por ocasião da exposição ‗Uma Homenagem a Oscar
Niemeyer‘ – Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – novembro de 1998.
Como pode ser observado, o concreto armado oferece inúmeras vantagens artísticas e
estruturais, mas a crítica a esse material e a esse novo movimento arquitetônico, nos dias atuais, é a
questão da sustentabilidade, tanto na extração dos minérios para a composição do cimento como,
por exemplo, o calcário e também na sua participação no aquecimento global. Segundo Isaia e
Gastaldini (2004), o maior consumidor de minerais extraídos do planeta é o setor da construção
civil, sendo o cimento o carro chefe desse consumo pois depois da água o cimento é o material mais
consumido pela humanidade.
O cimento, material básico para a produção do concreto, consome 5,5GJ de energia e libera,
aproximadamente, 1 t de CO2 por cada tonelada produzida, oque corresponde, anualmente, ao
consumo de 8,8.10¹²J de energia (2% do consumo mundial) e emissão de 1,8 Gt de CO2, 6% da
emissão total, para dados de 2005. Considerando que cada tonelada requer 1,65 t de matéria –
prima, a prospecção de 2,9 Gt desta para o cimento, somada à mineração de 15,5 Gt de agregados
para confecção do concreto, mostra a magnitude do problema. (ISAIA E GASTALDINI, 2004,
p.21)
É necessário que novos materiais apareçam no mercado para que esses dados sejam
reduzidos, trazendo benefícios para os recursos naturais do planeta Terra. Além da agressividade do
cimento e consequentemente do concreto para o meio ambiente, outro material foco do projeto são
os resíduos provenientes das granjas: as cascas de ovos. Como discursa Kanashiro (2004): a
essência do atual planejamento urbano deverá ser os aspectos ambientais, como afirmam as
discussões do desenvolvimento sustentável. Neste âmbito devem ser tomadas decisões de
flexibilidade de populações locais, além de, conservação de recursos não renováveis, conservação
de energia e de tecnologias limpas, redução dos vários tipos de poluição, evitar desperdícios e
promover a reciclagem.

Segundo dados da FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (Anualpec 2012 – FNP Consultoria e Agro informativos) em 2011 o Brasil produzia
anualmente, aproximadamente 40 milhões de unidades de ovos. Desse total brasileiro, a região
Sudeste é responsável por 50,2% da produção total, seguida da região Sul com 20,1%, região
Nordeste com 15,7%, região Centro Oeste com 10,3% e finalmente a região Norte com 3,7%. De
acordo com Talamini et al. (2011) a avicultura de postura e a avicultura de corte tiveram início de
forma similar. Porém a avicultura de postura manteve seu polo de crescimento na região Sudeste,
em especial em São Paulo. Como o próprio estado é o maior consumidor de ovos e por conta de
existir a dificuldade do transporte desses ovos a grandes distancias, o polo da produção do Brasil se
instalou em São Paulo. O setor de postura do país vem aparentando melhoras ao longo dos 15
últimos anos. Devida a essa melhora o setor vem apresentando especialização nesta atividade. São
destaques da produção do estado de São Paulo as cidades de Guararapes, Guatapará, Avaré,
Itirapina, Mogi das Cruzes, Rancharia, Queiroz e Tupã. Já no estado de Minas Gerais os destaques
vão para as cidades de Itanhandu, Montes Claros, Uberlândia, São José da Lapa, Passa Quatro,
Nepomuceno e Divinópolis.
Os ovos não comercializáveis, impróprios ao consumo humano e geralmente rejeitados em
função de problemas de casca, devem ser descartados após moagem de maneira higiênica e
ambientalmente correta, como por exemplo, trabalhando o material em compostagem ou
destinando-os à fossa séptica. (Mazzuco at al.,2006, p.12)
Atualmente os resíduos de cascas de ovos já são bastante reutilizados nas indústrias de
fertilizantes, indústrias de alimentação animal, entre outras. Mas o grande risco do resíduo da casca
de ovo não está locado na casca em si, que é composta em quase toda sua totalidade por cálcio, e
sim na membrana interna do ovo. Ela possui um alto valor de proteína e está vulnerável a microorganismos que podem acarretar a contaminação do meio ambiente.
É possível observar que tanto o concreto quanto os resíduos de casca de ovos de granjas são
produtos que de alguma forma agridem o meio ambiente. Dar destinação a um resíduo para reduzir
a quantidade de um material que é extraído do planeta é aliar reciclagem e sustentabilidade a um
novo material.
2. METODOLOGIA
O projeto teve início com o levantamento de dados e revisões bibliográficas, para analisar a
viabilidade do novo material. Diante das leituras, foi possível realizar um mapeamento dos
processos que irão envolver conhecimentos em Arquitetura e também em Engenharia de Materiais.
Com as revisões bibliográficas interdisciplinares sobre os materiais objetivo do projeto, fora
possível observar que existe um material em comum na composição química entre o cimento e a
casca de ovo: o Cálcio, figuras 1 e 2.

Figura 1: Amostragem da composição química do cimento.
Fonte: os autores, 2015.

Figura 2: Amostragem da composição química da casca de ovo.
Fonte: os autores, 2015.

O próximo passo do projeto será a realização de uma visita técnica a uma granja de postura
localizada na cidade de Itanhandu – Minas Gerais, que é considerado uma das cidades de polo da
avicultura de postura do estado mineiro, fonte para que sejam conhecidos todos os processos da
empresa, e para que sejam recolhidos dados com relação a quantidade de resíduos descartados
mensalmente, se há algum tipo de tratamento ou quem recolhe esse tipo de resíduo da empresa, se
há algum tipo de fiscalização de órgãos públicos com relação ao descarte desses resíduos, entre
outras questões a serem conhecidas e analisadas.

Figura 3: Mapa da cidade de Itanhandu – MG

Após a visita técnica a empresa para o mapeamento de processos e recolhimento do material
(resíduo de cascas de ovos), será confeccionada amostras do material comum, ou seja, amostras do
concreto armado sem a adição de resíduos na composição. As amostras serão cilíndricas conforme a
NBR 5738, respeitando as dimensões parar os cilindros metálicos, hastes para socamento e concha
para deposição do material no molde. Após a preparação dos moldes serão necessários 28 dias para
cura completa do concreto. O preenchimento dos corpos de prova será realizado manualmente
seguindo a tabela 2 – Numero de camadas e golpes de socamento da NBR 5738, figuras 4 e 5.

Figura 4: Projeto Técnico para cilindros de amostras de concreto.
Fonte: NBR 05738 (1993)

Figura 5: Projeto Técnico para haste de socamento e concha.
Fonte: NBR 05738 (1993)
Após a cura completa do concreto (28 dias) serão realizados testes de compressão, seguindo
as normas da NBR 5739 – Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos.
Assim começa o processo de caracterização do material comum, observando o tipo de ruptura que o
molde vai sofrer com o teste de compressão e também fazendo o cálculo de resistência do concreto.
Serão analisados microscopicamente os fragmentos destes corpos de prova, para verificação da
superfície do material comum. A resistência do concreto varia de acordo com a liga que a
argamassa terá com os agregados graúdos (no caso a brita 01), por esse fator é de extrema
importância o teste de 3 corpos de prova, para que a média entre as três composições seja retirada
para que haja um só valor comum para as amostras sem adição de resíduo, figura 6 e 7.

Figura 6 (a), (b), (c), (d), e (e): Tipos de rupturas do corpo de prova cilíndrico de concreto.
Fonte: NBR 05739 (2007)

Figura 7: Esquema ilustrativo da composição do concreto e concreto armado.
Fonte: Autor desconhecido.

Após a análise do concreto comum, será realizada a limpeza das cascas de ovos (retirada da
película de proteínas interna), a secagem dessas cascas em estufas e a moagem do material para
redução das partículas, tornando-o assim um material em pó. Depois serão realizadas substituição
de porcentagens de cimento por porcentagens de pó de cascas de ovos na composição do traço do
concreto. Os dois tipos de material serão submetidos a testes de ensaios mecânicos de compressão e
microscopias para análise de resistência mecânica e também estudar a morfologia e a topografia dos
materiais, podendo assim ser realizada uma análise comparativa entre o material já utilizado e o
material proposto. Além dos testes de compressão e microscopias, serão realizados testes de
corrosão em amostras de concreto armado comum e concreto armado com adição de cascas de ovos,
para observar se a composição química com a mistura de cascas de ovos apresentará algum tipo de
reação com o aço que se encontra envolvido pelo concreto nas estruturas armadas de concreto.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto tende a ser uma inovação tecnológica para a construção civil, pois irá aliar um
material que nos dias de hoje é uma potência no ramo da construção civil, e um resíduo de empresas
que também são de destaque no Brasil: as granjas de postura. A redução da usabilidade de um
material que, hoje em dia é o segundo material mais utilizado no país, e que é um produto de
extração aliado a um resíduo que pode ser também considerado um risco para o meio ambiente, por
seu perigo de contaminação de solos e lençóis freáticos, sem perder as características do material
original, pode ser uma inovação de muitos benefícios para construção civil e também para o meio
ambiente.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo, avaliar o direito ao privado versus o público nos selfies
produzidos por celebridades e a massa na sociedade de hoje. Essa pesquisa se justifica pelo excesso
de exposição de celebridades e de pessoas ―comuns‖, ignorando o poder e agilidade desse conteúdo
nas redes sociais. Cada vez mais todos passam tempo conectados à internet, se ―socializando‖,
postando fotos, compartilhando, twitando tudo o que considera relevante para si. Pesquisas
apontam que o Brasil é considerado um dos países que mais postam selfies nas redes sociais.
Observa-se uma oportunidade recente de se aprofundar nesta cenografia contemporânea, haja vista
a difícil tarefa, para os profissionais de publicidade e propaganda, marketing e comunicação social
em geral, de encontrar meios para explorar, de maneira inteligente e produtiva, essas e outras
ferramentas que estão por vir, tendo o cuidado de não sobrecarregar o indivíduo com atrativos
exagerados e ajudando-os a desenvolver independência do vicio tecnológico. A metodologia aqui
utilizada será a revisão bibliográfica, fundamentada teoricamente por autores como Bauman,
Kirkpatrick, Levy, Sibília e Soares. O modelo amostral ainda buscará, com elaboração de
entrevistas aplicadas junto aos estudantes de graduação da FATEA sediado em Lorena / SP,
levantar informações sobre a prática de postagem de selfies, sensualidade e vinculo de marcas nesta
cenografia mercadológica.
Palavras-chave: Selfies; Imagem; Sensualidade; Marcas; Publicidade; Perfis; Acadêmicos.
ABSTRACT

This study aims to evaluate the right to private versus the public in selfies produced by
celebrities and the mass in today's society. This research is justified by over-exposure of celebrities
and "ordinary" people, ignoring the power and agility of this content on social networks.
Increasingly all spend time connected to the Internet, if "socializing", posting photos, sharing,
tweeting everything that considers relevant to you. Surveys show that Brazil is considered one of
the countries that post selfies on social networks. There has been a recent opportunity to deepen this
contemporary scenography, given the difficult task for professionals of advertising, marketing and
media in general, to find ways to explore, intelligent and productive way, these and other tools to
come, taking care not to overload the individual with exaggerated attractive and helping them to
develop independence technological addiction. The methodology used here is the literature review,
theoretically founded by authors such as Bauman, Kirkpatrick, Levy, Sibilia and Soares. The
sample model also seek, with the preparation of interviews applied together with graduate students
from FATEA based in Lorraine / SP, gather information on the practice of selfies posting,
sensuality and bond makes this marketing scenography.
Keywords: Selfies; Image; Sensuality; Brands; Advertising; Profiles; Academic

1. INTRODUÇÃO
É notório e quase impossível não perceber e vivenciar as mudanças sociais em conjunto com a
tecnologia nos dias de hoje. As redes sociais são prova disso, utilizando-se de ferramentas cada vez
mais dinâmicas e de tempo instantâneo. Reconhecidamente a prática de se auto retratar não é
nenhuma novidade. O espírito narciso é muito comum na natureza humana, portanto adaptado a
nova realidade tecnológica a prática do registro da autoimagem não é algo novo na história da
sociedade, mas, sim, as ferramentas disponíveis para se fazer.
A prática da selfie é algo que está mudando o comportamento das pessoas, em especial de
jovens, e as muitas marcas estão aproveitando este hábito social para conquistar o público, que
cresce a cada dia. Faz-se necessário aqui reforçar o conceito fundamental de que Publicidade é
publicar, ou p ato de tornar publico algo. Sendo assim, percebe-se a necessidade de identificar a
relação entre celebridades e ―pessoas comuns‖ ao postarem selfies sensuais, o jovem com a
exposição da sua imagem junto à publicidade de marcas nesse novo hábito social; e a necessidade
da sua autoafirmação enquanto ―pessoa‖ nas redes sociais através de aplicativos. Observando se há
ou não marcas associadas que aparecem nas selfies dos estudantes FATEA, e se há utilização da
marca FATEA nas selfies dos estudantes.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
O sociólogo polônes Zygmunt Bauman, aos 89 anos, em recente entrevista à MG Magazine,
traduzida para o português e publicada pelo site Fronteiras do Pensamento, fala sobre o mundo atual
e como entende os efeitos da modernidade sobre as pessoas. ―As consequências são a austeridade, o
aumento do desemprego e, sobretudo, a devastação emocional e mental de muitos jovens que
entram agora no mercado de trabalho e sentem que não são bem-vindos, que não podem adicionar
nada ao bem-estar da sociedade, porque são uma carga‖ O que o autor da ―Teoria da modernidade
líquida‖ diz hoje sobre a Modernidade significa sua leitura sobre uma modernização obsessiva,
viciante, compulsiva.
―Modernização significa não aceitar as coisas como elas são, e sim transformá-las em
algo que consideramos que é melhor. Modernizamos tudo. Você pega as suas regulações, seus
objetos, e trata de modernizá-los. Não duram muito tempo. Isso é o mundo líquido. Nada tem
uma forma definida que dure muito tempo. Deve-se dizer que fundir o que é sólido,
transformá-lo em líquido e moldá-lo de novo era uma preocupação da modernidade desde o
princípio, mas o objetivo era outro. Arbitrariamente, mas acredito que de forma útil, situo o
início da modernidade no ano de 1.775 no terremoto de Lisboa, seguido de um incêndio que
destruiu o que restava e em seguida um tsunami que levou consigo tudo para o mar.‖
(BAUMAN, 2015).
Os estudos de Balman sobre a ―modernidade líquida‖, reafirmados posteriormente em
sua obra ―Tempos Líquidos‖ apontam para uma nova leveza e fluidez do poder, este cada vez
mais móvel, escorregadio, evasivo e fugitivo. Nesse tocante, a desintegração de alguns
paradigmas sociais, se torna tanto uma condição quanto um resultado de uma nova ―técnica do
poder‖, que possui como ferramentas principais o desengajamento e o que o autor denomina de
―arte da fuga‖. Tal inquietação encontra respaldo ao problematizar a separação iminente entre o
poder e a política, destacando como consequência o abandono ou a transferência (esta no
sentido de ―subsidiar‖ e ―terceirizar‖) por parte do Estado, de um volume crescente e
significativo de funções antes desempenhadas por órgãos estatais. Relegadas pelo Estado, essas
funções se tornam objetos manipuláveis a bel prazer do mercado (volúvel e imprevisível), isto
quando não são deixadas para a iniciativa privada e aos cuidados dos indivíduos. (Bauman,
2007)

O que a imagem de jovens de nossa escola tem a ver com os de Carapicuíba/SP ou Makati,
nas Filipinas? Por que desejam tanto projetar sua autoimagem nas redes? Respondendo
rapidamente, segundo o levantamento da publicação da revista americana Time, que fez em 2014

uma lista com 459 cidades do mundo com maior quantidade dos autorretratos postados em uma
rede social, podemos dizer que entre outros comportamentos o principal é a prática do selfie, que,
apesar de não ser algo novo na história da sociedade, traz hoje uma contemporaneidade a ser
estudada pelas ferramentas e tecnologias disponíveis para se fazer isso.
Observa-se que o meio social vem mudando constantemente, e de forma muito rápida, junto
com a linguagem. A forma de se comunicar passou por mudanças simbólicas nestes últimos anos, e
hoje contamos com as mais modernas formas de comunicação, graças à internet. O maior
instrumento da globalização cultural na sociedade tem sido certamente o conjunto das redes de
comunicação de massa. A abrangência, extensão e eficácia dessas redes estão na raiz das maiores
transformações na virada do século (1997 apud Galli, 2002, p.2).
Isso porque as pessoas passam cada vez mais tempo conectadas à internet se ―socializando‖,
postando fotos e compartilhando tudo que considera relevante para si, como uma afirmação de sua
importância social. Até mesmo o Papa Francisco, eleito uma das celebridades midiáticas, viveu sua
experiência pessoal com o selfie e a superexposição global de sua autoimagem, aumentando mais
sua popularidade. Lévy (2000, p.129) diz ―quanto as relações 'virtuais', não substituem pura e
simplesmente os encontros físicos, nem as viagens, que muitas vezes ajudam a preparar.
Em geral é um erro pensar as relações entre amigos e novos dispositivos de comunicação em
termos de substituição‖. A selfie tem o objetivo de causar impacto direto com o comportamento das
pessoas, sendo positivo ou negativo, principalmente sobre as que passam boa parte do seu tempo
conectado nas redes.
No momento, a última sensação é a selfie, palavra esta que entrou no dicionário online
Oxford, após o crescimento de 17.000% da procura e utilização da palavra na internet, no ano de
2012. Tendo a sua tradução como autorretrato, que é feita na maioria das vezes por smartphones ou
webcam, e ainda movimenta interesses e comentários de pessoas comuns, famosas e principalmente
de grandes marcas nas redes sociais. Destaca-se que o Brasil foi, dentre os demais países citados em
pesquisa, o que mais apresenta selfies com conotação sensual pelas poses, caras e bocas que
compõem a cenografia corporal das imagens que comumente vão a rede. A prática da selfie não é
algo novo na história da sociedade, mas, sim, as ferramentas disponíveis para se fazer. Pintores
clássicos sempre praticaram autorretratos como parte de seu acervo.
Em meados do século XIV, observa-se a prática de selfies em pintura de autorretrato com a
ajuda de espelho, para se observar os traços e assim reproduzi-los. Com o passar dos tempos e
avanço das tecnologias, ficou mais fácil produzir uma selfie e automaticamente compartilhar, tendo
como objetivo gerar o maior número de comentários e curtidas, satisfazendo momentaneamente o
ego do indivíduo que o fez. As redes sociais mais utilizadas para a postagem de selfies são o
Facebook, Twitter e Instagram. Segundo Kirk Patrick, ―O efeito Facebook pode criar uma repentina
convergência de interesses em torno de uma notícia, uma música ou um indivíduo do YouTube‖. O
que explica a crescente lista de ―artistas‖ de internet, que a cada mês se torna diferente e possibilita
oportunidades de um indivíduo ter seus quinze minutos de fama. Na perspectiva de Lévy (2000,
p.81),
A comunicação por mundos virtuais é, portanto, em certo sentido, mais interativa que a
comunicação telefônica, uma vez que implica, na mensagem, tanto a imagem da pessoa como
da situação, que são quase sempre aquilo que está em jogo na comunicação. Mas, em outro
sentido, o telefone é mais interativo, porque nos coloca em contato com o corpo do
interlocutor. Não apenas uma imagem de seu corpo, mas sua voz, dimensão essencial de sua
manifestação física.

Com a proliferação rápida de informações nos dias de hoje, através de aparelhos celulares,
permite-se que os indivíduos, em todos os momentos, ampliem ainda mais as suas redes sociais,
compartilhando o que considera relevante para si e para outros que fazem parte ou não de seus
círculos. Possibilita-se, assim, a construção do seu ―eu‖ na sociedade. Nas palavras de James (1992,

apud, SOARES, 2013, p. 31), "O mundo experimentado sempre tem o corpo como seu centro. O
centro de visão, centro de ação, centro de interesse." Soares ainda complementa :
―Os centros, perspectivas únicas de cada ser, tem uma importância fundamental na
formação social do autoconceito. O indivíduo tem tantos selves sociais quanto uma sociedade
pode afirmar que ele tem, e assim, construir sua imagem. E, com uma percepção cognitivosocial, essa imagem incorpora-se ao seu autoconceito.‖

A construção da imagem desejada é um acúmulo de informações que o indivíduo quer
transmitir, junto das informações que ele adquire ao longo de sua vida social. Observa-se que
muitas pessoas, ao publicarem selfies, procuram uma imagem ideal de si para que outras pessoas
aceitem essa imagem/ideia. Aquilo que é considerado ―feio‖, ou até mesmo desnecessário, muitas
vezes é ―maquiado‖, escondido, permitindo ficar público apenas o que convém no momento. Na
perspectiva de Soares (2014, p32),
A possibilidade de um indivíduo ter múltiplos selfies gera um estado de alvoroço e
ansiedade, onde existe: uma ―vertigem do dever‖, a busca pela manutenção dos inúmeros
relacionamentos, online ou não. E uma ―expansão da autodúvida‖, ou seja, intensificação do
―quem sou?‖, já que o indivíduo fica perante á diversidade e milhões de possibilidades sociais
e culturais de autoconstrução que no passado não estavam tão ligadas aos meios pós-massivos,
á globalização e a reconfiguração social.
O que mais evidencia-se na construção do self pós-moderno é a gama d possiblidades de
ser, agir e estar que ele pode aderir. E ao trazer a velocidade e a superficialidade ―Era
informacional‖ gera-se a busca pela autoafirmação no exterior e não na subjetividade.

Constantemente os veículos de massa afirmam aos indivíduos quais deveriam ser os padrões
culturais a serem interiorizados e vividos na sociedade atual, colaborando assim com a construção
da imagem ―ideal‖.
Oliveira (2014, apud Soares, 2014, p 34),
"A escolha mais natural para o processo de uma auto construção relacional e
fortalecimento do ego é a exposição, que cresce exponencialmente, e que é, por exemplo,
mostrar o próprio corpo para seus seguidores na internet. E ainda, é um caminho da
autoafirmação de que "nada está errado do lado de fora e, por uma analogia de fantasia, tudo
deve e precisa estar certo do lado de dentro."

Esse culto pela aparência "perfeita" leva vários indivíduos ao exagero, tanto nos métodos para
se conseguir o corpo perfeito, quanto na selfie perfeita. Soares (2014) acrescenta:
"Sendo assim, percebe-se que o selfie é uma expressão imagética visual do selfie ideal
do ser cognitivo social. E esse tipo de autorretrato tem como objetivo da auto exposição
ordinária do ser humano, que busca nas redes sociais a afirmação do "eu", característico do
processo de selfie relacional, que vive no egocentrismo, muitas vezes, cultiva o narciso
interior, alimentado de um ego inflamado."

Nos dias que a sociedade vive a exposição dos indivíduos através das selfies também levanta
a questões sobre a veracidade de atitudes e ideais.
Notando-se a dependência de indivíduos na busca pela imagem perfeita; o fato de que as
postagens, muitas das vezes, têm apenas a necessidade insaciável de satisfazer seu ego, querendo ter
visibilidade frente a sociedade, é que se encontra o conceito do ―EU‖ como espetáculo.
Paula Sibilia apresenta uma discussão importante nesse sentido quando fala das novas
configurações dos sujeitos e dos corpos na sociedade contemporânea:

Afastados da lógica mecânica investidos pelo novo regime digital, os corpos
contemporâneos se apresentam como sistemas de processamento de dados, códigos, perfis
cifrados, feixes de informação. Assim, entregue às novas cadências da tecnociência, o corpo
humano parece ter perdido a sua definição clássica e a sua solidez analógica: inserido na esteira
digital ele se torna permeável, projetável, programável. (SIBILIA, 2002, p. 19).

O que vemos, portanto, é um comportamento social, em relação à autoimagem, deformado
pelo exagero, e a compulsividade à exposição do parecer-ser, o auto expor-se. Denota-se que os
indivíduos se constroem na tensão entre eles próprios, seus pares e a sujeição ao poder – um poder
que encontra sempre novas maneiras de impor suas palavras de ordem, seus modelos. Na sociedade
de controle, esse poder tem outras formas de agir, diferentes das ações ocorridas nas sociedades
disciplinares.
Com isso, pode-se começar a esclarecer a compulsão de algumas pessoas à postagem de
selfies sobre praticamente todas as atividades que realiza no seu dia.
A selfie ainda tem como intuito a autopromoção do indivíduo que a posta, possibilitando ao
mesmo se diferenciar dos outros e garantir seus minutos de fama. Tendo essas informações em
mãos, é possível observarmos grandes marcas planejando e aplicando estratégias para alcançar esse
público cada vez mais conectado.
Atualmente, a sociedade vivencia a era da exposição do privado, em que o próprio indivíduo
se coloca em evidência e, com a ajuda das redes sociais na potencialização dessa exposição, a
necessidade de ser visto alcança os maiores índices de apelo. Segundo Oliveira, 2014 apud Soares
2014),
―Não existe selfie inocente: toda e cada fato compartilhada esconde um desejo
mascarado de aprovação do comportamento humano por outros humanos. O Ego sofre diversas
pressões para se manter ―no poder‖ da personalidade e afastar a consciência (que desnuda, não
o corpo, mas os problemas pessoais). E o si-mesmo verdadeiro (que teria lidar com as
imperfeições pessoais e do Mundo). Na atualidade, quanto maior a exposição, maior o
disfarce.‖

Sempre há intencionalidade, ou algo por trás de alguma ação, e não seria diferente com as
selfies. Mas há casos em que pessoas ―comuns‖ e celebridades têm sua vida privada explorada e
divulgada em redes sociais sem seu consentimento. Nas palavras de Soares (2014, p. 36)
"Contudo, no século XXI, as personalidades são convidadas a se expor, corrompendo o
paradigma moral versus público: antes, o privado poderia ser considerado como ações e
pensamentos no interior dos domicílios longe de vista de outros; hoje, existe um smartphone
que registra e ainda expõe nas redes o que acontece e deixa de acontecer nesse lugar."

Muitas pessoas, e principalmente celebridades, usam a exposição de sua intimidade para
elevar seu número de seguidores, curtidas e comentários em suas redes sociais. Este tipo de
exposição acaba causando problemas judiciais, sociais e psicológicos na vida do indivíduo que a faz
ou tem sua intimidade exposta por pessoas de má fé.
Recentemente, há diversas celebridades que procuram o Poder Judiciário para mover ações
contra programas de TV, aplicativos e redes sociais por conta de invasão de privacidade, e em
muitos casos até divulgação de fotos íntimas na internet.
Esse e outros atos de violação de privacidade virtual levaram a Justiça a rever normas, e a
criar uma lei mais específica para garantir punição aos violadores – o que aconteceu somente após
grande repercussão do caso da atriz Carolina Dieckmann, que teve fotos íntimas divulgadas sem
consentimento.
Tal fato ainda levou o Ministério Público a determinar ações judiciais cabíveis a casos de
invasão à privacidade, ainda que a pessoa em questão seja uma pessoa com exposição em mídia
comumente.

Após este caso, vários outros começaram a aparecer na mídia e serem discutidos pela
sociedade, na tentativa de criar e reestruturar os parâmetros do que é privado e público.
No campo internacional tivemos muitas celebridades que tiveram o controverso
vazamento de suas fotos intimas como: Scarlet Johansson, Kristen Stewart, Riahanna, Vanessa
Hudgens e a socialite Kim Kardashian. O fato mais recente, que neste caso com manifestações
públicas de apoios favoráveis pelo direito de se fotografar intimamente foi o de Jennifer Lawrence,
atriz da serie ―Jogos Vorazes‖, um blockbuster juvenil, que enviara fotos ao namorado na época e
teriam sido hackeadas por piratas na internet que a publicaram nas redes sociais.
3. RESULTADO E DISCUSSÕES
A selfie virou fenômeno mundial, de tal forma que milhares de pessoas postam diariamente
autorretratos exibindo looks, festas, restaurantes e momentos únicos junto de amigos ou conhecidos.
As celebridades não ficam fora desse momento da sociedade, e cada vez mais disseminam
novas "categorias de selfies". Os aplicativos mais utilizados para a postagem são o Facebook e
Instagram. As selfies postadas nos últimos meses trazem uma nova tendência de conteúdo.
A crença pelos jovens hoje de que o selfie é a melhor forma de autopromoção também ganhou
contornos mais críticos ao estimular, nos adolescentes, comportamentos semelhantes aos de
celebridades, e sua necessidade de autoexposição na tentativa continua a manter-se como assunto
midiático, na busca de contribuir com uma carreira evidente na sociedade. O fator de risco a partir
da inserção de um conteúdo desta natureza num aplicativo de instantaneidade pode causar danos
irreparáveis ao individuo e seus familiares, que podem muitas vezes sofrer os efeitos de
preconceitos arraigados de valores sociais tradicionais
O case muito comentado da postagem da selfie na premiação do Oscar 2014, feita por Ellen
DeGeneres ao lado de celebridades, gerou um modelo de atitude espelhada pelos grupos sociais. A
imagem, quando compartilhada, rendeu mais de dois mil retweets, chegando a causar falhas por
alguns momentos na rede social. Mas havia a intencionalidade de uma ação de marca. A abordagem
acabou sendo bem sucedida para a Samsung, que, além de ser uma das patrocinadoras do evento,
foi quem disponibilizou o aparelho pelo qual foi feita a selfie. Levantam-se críticas e dúvidas sobre
ser uma campanha publicitária da Samsung ou não, já que a maioria das selfies é feita com os seus
aparelhos; mas, por outro lado, a Samsung se defende argumentando que em nenhum momento foi
pronunciado o nome da marca, não afirmando se pagou a mais para que Ellen fizesse a selfie com o
aparelho.
Tendo esta informação, marcas conceituadas começam a traçar estratégias para aproximar-se
de seu público consumidor, por vezes com o apelo a sexualidade também. A grife Calvin Klein é
um exemplo, posto que, aproveitando a febre das selfies, iniciou uma estratégia publicitária para
promover sua marca na sua nova linha de roupas intimas, e assim interagir com seu público nas
redes sociais. A estratégia deu-se na segunda quinzena de fevereiro de 2014, com a selfie da modelo
Miranda Kerr e do cantor Trey Songz, que postaram as primeiras imagens através do aplicativo
Instagram, motivando as ―pessoas comuns‖ a postarem também. As fotos reunidas mostram
mulheres e homens usando calcinhas, sutiãs e cuecas da marca Calvin Klein, e todas essas selfies
estão sendo reunidas e catalogadas em uma página com o título ―gente como a gente‖. A estratégia
foi bem aceita junto ao seu público consumidor, que teve aproximação com a marca – que
normalmente utiliza-se apenas de belos modelos para suas campanhas. Segundo Malcom Carfrae,
chefe de comunicações da Calvin Klein, ―Nós achamos que seria uma forma inovadora de começar
uma campanha com influenciadores, antes mesmo de postarmos as imagens oficiais‖.
Segundo o site das pequenas empresas e grandes negócios, essa campanha movimentou, com
as primeiras imagens no Instagram, mais de um milhão de interações, só nas suas primeiras vinte
quatro horas.

No mês de março de 2015, observamos uma ação da Always, que lançou uma campanha
contra vazamento de privacidade na internet, na qual o primeiro viral foi exibido sem vinculação
com a marca, mostrando a apresentadora Sabrina Sato (ex programa Pânico na TV) em sua
intimidade. O viral se espalhou rapidamente, e logo foi lançado um vídeo com a explicação desse
viral de Sabrina, com o depoimento de mulheres que tiveram sua intimidade exposta em redes
sociais. O que chamamos tecnicamente de branded content (conteúdo de marca) na comunicação é
estratégico para contar histórias sobre as marcas (story telling) e busca chamar atenção. Por outro
lado, beneficia as pessoas ao alertá-las quanto ao risco dos efeitos de um caso de intimidade
exposta, vividos realmente na particularidade das pessoas comuns.
A ideia desta campanha (projeto #JuntasContraVazamento), parcialmente elogiada pela
criatividade e aproveitamento de elementos atuais como hashtag, viral e o vídeo que expõem a
intimidade, propõe a participação de pessoas no movimento de algo que tem sido comentado por
toda sociedade, a exposição indesejada da intimidade da pessoas. No entanto, há também
percepções nas redes sociais de apelação pela marca e da agência Leo Burnet que criou a campanha
publicitária que está no ar.
A junção das novas tecnologias e essa ânsia do ser humano em saber a vida do outro resultou
em sociedade na qual não se sabe separar o que deve ser íntimo e o que se torna social. como
afirmou no Congresso em Foco (2015),
―A distinção entre vida privada e pública, empresa e indivíduo, intimidade e sociedade
não fazem mais sentido. Em especial, a diferença entre vida do anônimo e vida da celebridade,
desaparece. O interesse doentio pela vida de figuras tão inócuas quando as que vemos todos os
dias nos portais, vidas inteiramente vazias e insignificantes de modelos, atrizes, atores,
cantores, etc‖.

Contudo, percebe-se que, através dessas e de outras ações de publicidade das marcas, é
possível observar como determinadas ações influenciam o cotidiano das pessoas. Entendendo isso,
empresas e marcas conceituadas não estão perdendo tempo e estão voltando sua atenção a esse novo
nicho de oportunidades.
A interação entre marca e consumidor é a chave para o sucesso nos dias de hoje,
possibilitando levantar as informações necessárias para conhecer cada vez melhor
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo é parte de uma pesquisa, que tem como propósito discutir, além de avaliar, a partir
da coleta de informações, a presença da linguagem corporal e do selfie no ambiente acadêmico.
Nesta fase estamos abordando o direito ao privado versus o público nos selfies produzidos por
celebridades e seus efeitos na massa na sociedade de hoje.
Neste trabalho, um recorte do tema maior ―Selfies e publicidade: Um olhar insinuante da
presença das marcas nas redes sociais‖ foi escolhido após percebermos a utilização das selfies
dentro do ambiente social, e o excesso de sensualidade nas postagens de ―pessoas comuns‖
copiando o comportamento de celebridades e em redes sociais. Dessa forma, a pesquisa futuramente
responderá a pergunta: Há intencionalidade e associação de marcas pessoais na ação de se gerar
possível buzz (barulho) ou eco em mídia?
Estamos avaliando indiretamente o direito ao privado versus o público nos selfies produzidos
por celebridades e a massa na sociedade de hoje. Ao identificar o exagero de celebridades em
divulgação de fotos em mídias sociais; ao analisar publicações de selfies de celebridades com
conteúdo sensual; ao notar se a relação nas postagens de selfies de celebridades e marcas famosas
associadas e ao mensurar a eficácia temporal um post de selfie. Isso porque presumimos que
contribuirá, também, na análise da construção da imagem do nosso aluno em relação ao meio social,
bem como seu comportamento e uso das ferramentas das redes sociais.

É sabido que nos últimos anos a tecnologia vem ganhando mais espaço no cotidiano, e
influenciando o comportamento das pessoas. O tempo dedicado a lazer e outras atividades vem
sendo substituído pelo tempo gasto nas redes sociais. Cada vez mais as pessoas passam tempo
conectado à internet se ―socializando‖, postando fotos, compartilhando, tuitando tudo o que
considera relevante para si, e aqui não poderia ser diferente. Neste contexto, observa-se também o
excesso de exposição de celebridades e de pessoas ―comuns‖ ignorando o poder e agilidade de
proliferação de fotos através das redes sociais.
Também temos índices que apontam que nosso país é considerado um dos países que mais
postam selfies com teor sensual nas redes sociais. Portanto, ao observarmos isso, notamos a
importância desta pesquisa para o meio acadêmico, que possibilita a exploração das novas
estratégias que celebridades e as marcas utilizam para a publicidade da mesma.
Observarmos que há também selfies dos estudantes FATEA em redes sociais utilizam-se de
poses sensuais, e se associado há assimilação da marca FATEA, procurando conhecer a relação dos
jovens com a publicidade e as marcas ao mesmo tempo avaliando a construção da imagem do aluno
em relação ao meio social bem como seu comportamento e uso das ferramentas das redes sociais.
Contudo, algumas ações contribuem para aclarar os objetivos propostos e discutir, com mais
precisão, as hipóteses levantadas. Nesse sentido, a pesquisa percorrerá um caminho que priorize as
contribuições dos próprios protagonistas desta produção imagética.
Ou seja, os posts dos alunos da FATEA serão objetos da análise amostral. Essa coleta de
imagens – informações e dados – seguirá os passos da metodologia da oralidade, que valoriza o
contato com os informantes ao utilizar a técnica da entrevista – um estar diante do Outro – para
suscitar os fatos importantes que fizeram parte da vida do depoente. Para tanto, a seleção também,
terá um crivo amostral que segmenta as fotos postadas, em que há a existência ainda que subjetivas
de marcas estampadas no vestuário ou cenografia da ambientação fotográfica. Essa valorização em
determinado espaço social mostra que o indivíduo também, constrói sua identidade associando
valores e atributos que o marketing prega junto as marcas de produtos e serviços.
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ELABORAÇÃO DE UM VÍDEO-DOCUMENTÁRIO SOBRE A VIDA DOS
CAMINHONEIROS
Rafael Nunes Correia da Silva - FATEA

RESUMO
Um vídeo-documentário que mostra como é o dia a dia de um caminhoneiro, a sua relação
com a família, com a estrada, com os patrões e o uso de anfetaminas, conhecidas como ―rebite‖,
utilizadas por muitos motoristas para poder suportar por mais tempo a dura jornada de trabalho.
Foram feitas entrevistas com caminhoneiros, policiais e entidades de apoio, a fim de discorrer a
cerca dos prejuízos que tais comprimidos podem trazer. Este trabalho foi elaborado a fim de
elucidar pessoas que não conhecem o trabalho de um caminhoneiro e aqueles que querem
aprofundar no assunto das anfetaminas utilizadas pelos profissionais das estradas. Enfim, o
documentário mostra, por meio de depoimentos, a vida dos motoristas de caminhão e os fatores que
os levam ou motivam a fazer uso das anfetaminas, sem julgar ou defender, mas com um propósito
de informar o telespectador e fazê-lo refletir sobre o assunto.
Palavras-chaves: Vídeo-documentário; Anfetaminas; Caminhoneiros; Produção audiovisual.
ABSTRACT
A video documentary showing how the daily life of a truck driver, his relationship with his
family, with the road, with the bosses and the use of amphetamines, known as "rivet", used by
many motorists to withstand a longer a hard day's work. Interviews with truckers, police and
support agencies were made in order to discuss about the damage that these pills can bring. This
study was designed to elucidate people who do not know the job of a truck driver and those who
want to delve into the subject of amphetamines used by professionals roads. Anyway, the
documentary shows, through testimonies, the lives of truck drivers and the factors that drive or
motivate to make use of amphetamines without judging or defending, but with a purpose to inform
the viewer and make him reflect on the subject.
Keywords: Video documentary; Amphetamines; Truckers; Audiovisual production

1. INTRODUÇÃO
Fatores como dívidas, cobrança das empresas e da família são os principais motivos para que
os caminhoneiros sigam viagem além do horário. A rotina desses profissionais, ao contrário do que
muitos pensam, vai além de ficar sentado na direção do veículo. Muitos, para poder sustentar sua
casa e satisfazer seus patrões, acabam estendendo (e muito!) sua jornada de trabalho.
Por causa dessa correria diária, o caminhoneiro fica fatigado no final do dia. Como se sente
pressionado para cumprir a entrega do produto, motoristas acabam não dormindo, o que aumenta o
cansaço e o induz ao uso de anfetaminas (ou ―rebite‖), além de outras substâncias como cafeínas e
outros energéticos, prejudicando sua saúde e segurança, assim como a de terceiros.
Para apresentar esta realidade, produziu-se um documentário em vídeo que mostra a
identidade deste profissional que trabalha nas estradas, como ele se relaciona com a família (quase
sempre distante), como é seu dia a dia, as leis que regem a profissão e a percepção que tem da
própria vida. O documentário também chega ao tocante de um assunto delicado, tanto para
caminhoneiro quanto para a sociedade, que é o uso de drogas.
O caminhoneiro nem sempre faz o uso da anfetamina por vontade própria, mas vê na droga
uma maneira para poder seguir sua viagem. Para tanto, o trabalho apresentará imagens do dia a dia
dos caminhoneiros, nas quais os próprios profissionais contarão sua história e como lidam com
esses métodos para inibir o sono.
Os objetivos deste trabalho são: elaborar um vídeo-documentário sobre o uso de anfetaminas
(rebite) pelos caminhoneiros; mostrar o dia a dia do caminhoneiro; desmistificar a ocupação
apresentando a profissão de caminhoneiro; abordar as dificuldades que os caminhoneiros sofrem
pelas estradas; expor os motivos que leva os caminhoneiros a usarem anfetaminas, o popular
―rebite‖; apresentar caminhoneiros que usam ―rebite‖ e aqueles que não usam destacando sua visão
sobre o problema.
1.1 CAPITALISMO
Existem dois modos de se pensar o que é capitalismo, um deles é o modo de Max Weber, que
prezava o valor do trabalho como uma forma de recompensa pessoal. Ele também acreditava na
existência do capitalismo quando o homem parava de guardar o dinheiro para começar aplicar para
ter o próprio lucro.
A ideia principal neste modo de pensar refere-se à extrema valorização do trabalho, da prática
uma profissão (vocação) na busca da salvação individual. A criação de riquezas pelo trabalho e
poupança seria um sinal que o individuo pertenceria ao grupo dos ―predestinados‖. (CATANI,
1984, p. 8).
Outro modo de pensar o capitalismo é de Karl Marx, que já considerava o capitalismo como
um sistema no qual o objetivo é a produção de mercadoria pela força do trabalho do proletariado,
para posteriormente a mercadoria servir como objeto de troca, gerando lucro para o patrão.
Por esta perspectiva, capitalismo não significa apenas um sistema de produção de
mercadorias como também um determinado sistema no qual a força de trabalho se transforma em
mercadoria e se coloca no mercado como qualquer objeto de droga. (CATANI, 1984, p. 9).
As características do sistema capitalista são: lucro, economia de mercado e divisão de classes.
Lucro é o capital resultante da produção e venda das mercadorias. É o mais desejado neste
sistema.
Economia de mercado é quando as empresas estipulam o preço de seus produtos sem a
intervenção do mercado. A não ser em casos sensíveis.
Quando se fala em divisão de classe, a minoria capitalista são os donos das empresas e donos
do lucro, os que comandam as empresas e seus empregados. Os outros (o proletariado) vendem seu

tempo e sua força para os capitalistas em troca de dinheiro e de benefícios como saúde, alimentação
e lazer.
Se há um problema em relação à divisão, é que os donos das empresas nem sempre pagam o
suficiente ou oferecem recursos suficientes para sanar a os problemas de seus empregados.
Em relação àquela época, muita coisa mudou na atualidade. Aumentou o número de cargos
variados e atividades econômicas. Nas fábricas, o horário legal é de oito horas diárias com direito a
uma hora de refeição, e se for necessário para empresa que o empregado fique além da jornada
obrigatória, este recebe pelo tempo excedente, chamado de hora extra.
Em relação aos benefícios, a maioria das empresas oferece para o trabalhador convênios de
saúde, vale refeição, vale transporte entre outros. Se há um ponto que o capitalismo não mudará é
que sempre precisará do trabalho de produção, para poder produzir e obter lucro.
Essa herança da revolução industrial faz com que algumas profissões ainda sofram seus
efeitos como, por exemplo, os caminhoneiros, que são obrigados a fazer grandes jornadas em um
curto espaço de tempo, com grande custo para a saúde e para segurança das estradas.
1.2. DROGAS
Droga é todo composto natural ou produzido que altera os mecanismos mentais e corporais
quando entra em contato com o organismo.
O sangue, porém, não entra em contato direto com o cérebro. Entre eles existe uma delicada
―barreira‖ química que normalmente permite apenas a passagem de substâncias úteis para a
atividade das células nervosas. Substâncias maléficas são geralmente barradas. Mas algumas
substâncias conseguem ―enganar‖ essa barreira natural e penetram no cérebro alterando seu
funcionamento normal: São as drogas psicotrópicas. (PAULINO, 1995, p.8)
As drogas depressoras são as conhecidas drogas lícitas, porque são comercializadas sem
proibição. Exemplos dessas drogas são os benzodiazepínicos, paraldeídos, brometos, barbitúricos e
o álcool.
Existe outro tipo de droga que são as drogas perturbadoras, aquelas que alteram o
funcionamento do cérebro causando alucinações. São exemplos de drogas perturbadoras a
maconha, LSD e o ecstasy.
1.3 DROGAS ESTIMULANTES
As drogas estimulantes do sistema nervoso central são aquelas que aumentam a atividade das
células nervosas, tornando a pessoa ligada ou elétrica, com sensação de euforia e reduzindo a fome
e o sono. (PAULINO, 1995, p.35)
Os usuários desse tipo de droga são pessoas que precisam ficar acordados por mais tempo,
seja para trabalho ou para estudo. Essas drogas também são usadas para emagrecer, já que
diminuem o apetite.
1.4 ANFETAMINAS
As anfetaminas são conhecidas pelos caminhoneiros como ―rebite‖ ou ―bolinhas‖. Essa droga
tem o objetivo de inibir o sono de quem a usa. É muito usada por caminhoneiros de viagem longa,
pois têm que realizar a entrega dos produtos transportados na hora que as fábricas exigem.
O ―rebite‖, por ser uma droga estimulante, traz um sentimento prazer e a pessoa que faz uso
dele fica mais confiante. Ele acaba trazendo uma parcial sensação de bem-estar e o efeito da droga
dura de oito a doze horas. Quando acaba o efeito, vêm os danos. Sente-se uma grande fadiga e a
necessidade de tomar outras vezes, podendo se tornar um viciado.

Geralmente as anfetaminas agem nos neurotransmissores, na dopamina e serotonina, mas não
é apenas no cérebro que elas agem. Também atacam o coração e as artérias, além de provocar
diarreias. Outro efeito que o uso excessivo dessa droga causa é a depressão.
Um grupo que faz muito o uso da droga são os caminhoneiros, para permanecerem acordados
durante viagens mais longas. Contudo, tal uso é responsável por vários acidentes nas estradas, pois
quando acaba o efeito da droga o motorista perde o reflexo.
Os caminhoneiros conseguem comprar essas drogas clandestinamente em beiras de estradas,
postos de gasolinas ou até em farmácias. A anfetamina mais utilizada é inibidora de apetite.
Segundo relatórios do International Narcotic Control Board (INBC), o Brasil está entre os
quatro países com maior consumo de inibidores de apetite no mundo. Parte desse uso pode ser
explicado pelo grande apelo social à utilização desses fármacos para controle da obesidade.
Entretanto, tem-se verificado uma ampla utilização do femproporex por caminhoneiros que
adquirem facilmente a droga (conhecida como ―rebite‖) em diversos locais das estradas. (ARAUJO,
2009, p. 319).
Em maio de 2012, a lei 12.619/12 foi criada com objetivo de estipular um tempo para que os
caminhoneiros pudessem descansar. Nessa lei, está previsto que os caminhoneiros não autônomos
trabalhem 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo que das 24 horas, 11 sejam de descanso
obrigatório e com direito a uma hora de refeição.
Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 9.503, de
23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e
12.023, de 27 de agosto de 2009, para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de
direção do motorista profissional; e dá outras providências. (CORREA, 2012)
Um dos objetivos dessa lei é evitar que os caminhoneiros passem a noite dirigindo, um dos
motivos do uso do ―rebite‖. Para os caminhoneiros autônomos é muito difícil fazer o controle de
horário já que o veículo nem sempre é rastreado pelas empresas às quais prestam serviço. Por isso,
o tempo de viagem passou a ser marcado no tacógrafo, que consiste em um disco acoplado ao
painel do veículo e vai registrando informações como quilometragem e horários em que o
caminhoneiro tem a obrigação de parar. Em caso de acidente, pode ser solicitado pelo policial. O
aparelho não prova o uso de ―rebite‖ pelo caminhoneiro, mas o descumprimento da lei 12.619/12.
Umas das reclamações mais comuns dos caminhoneiros é que os postos não têm espaço e
conforto que eles tanto necessitam durante as paradas. Uma pesquisa feita por Rizzotto (2012)
detectou aproximadamente 8.113 postos nas estradas brasileiras, sem uma boa infraestrutura,
deixando de oferecer espaço para todos os caminhoneiros, o que faz com que os profissionais sigam
viagem rumo ao seu destino.
Diante das condições citadas, aliadas às necessidades, o caminhoneiro se vê impelido a
utilizar a droga, mesmo sabendo dos efeitos que ela pode trazer, desde problemas médicos que
podem afetar sua própria saúde como causar um grave acidente e afetar não só a própria a vida de
terceiros.
Umas das reclamações mais comuns dos caminhoneiros é que os postos não têm espaço e
conforto que eles tanto necessitam durante as paradas. Uma pesquisa feita por Rizzotto (2012)
detectou aproximadamente 8.113 postos nas estradas brasileiras, sem uma boa infraestrutura,
deixando de oferecer espaço para todos os caminhoneiros, o que faz com que os profissionais sigam
viagem rumo ao seu destino.
Diante das condições citadas, aliadas às necessidades, o caminhoneiro se vê impelido a
utilizar a droga, mesmo sabendo dos efeitos que ela pode trazer, desde problemas médicos que
podem afetar sua própria saúde como causar um grave acidente e afetar não só a própria a vida de
terceiros.

1.5 VIDA DE CAMINHONEIRO
O transporte rodoviário de carga é o mais utilizado no Brasil, no qual se transporta desde
alimentos que estão na nossa mesa até produtos eletrônicos, entre outros produtos, os quais são
levados de um canto do país para o outro por meio de caminhões.
Para guiar caminhões, é preciso de um profissional que esteja disposto a viver dias e dias
longe da família, além de enfrentar os péssimos estados das rodovias brasileiras e outros perigos
que a profissão oferece.
Existem dois tipos de caminhoneiros: o caminhoneiro autônomo e o caminhoneiro
empregado.
Caminhoneiro autônomo é o que possui caminhão próprio. Ele entra em contato com as
transportadoras e são encaminhados para empresas para carregar e descarregar, enquanto
caminhoneiro empregado é o que trabalha por carteira assinada. Ele trabalha com o caminhão da
transportadora e pode ser monitorado durante todo o percurso de viagem.
Há muitos problemas contra os quais a classe dos caminhoneiros vem lutando há tempos,
como o alto valor dos pedágios e do óleo diesel, a exploração das transportadoras em relação ao
preço dos fretes, jornadas de trabalho abusivas, as péssimas condições das rodovias, a falta de
pontos para o descanso e, em algumas cidades, os problemas das restrições de horário para
transitarem, que obrigam os motoristas a ficarem reféns dos horários.
Entretanto, muitas empresas não respeitam a lei do descanso, forçando o caminhoneiro a fazer
viagens em um período de tempo curto, obrigando-os a passar a noite toda dirigindo, cultivando um
hábito nada saudável, que é o uso de estimulantes, provocando acidentes fatais e dependência que
mais tarde podem levar a morte.
1.6 DOCUMENTÁRIO
Segundo Bill Nichols (2001), existem dois tipos de documentário: os documentários de
satisfação de desejos, que são os filmes ficcionais e os de representação social, e o documentário de
representação social, que é o filme que tem o objetivo de expor o ponto de vista do documentarista,
no qual tenta-se mostrar a sua visão do mundo histórico sobre um determinado assunto.
O gênero documentário tem o caráter informativo e proporciona ao telespectador a liberdade
de decisão sobre o que está sendo transmitido no vídeo. Também tem o caráter social, mostrando
assuntos de interesse social para que cada pessoa que estiver assistindo crie uma opinião sobre o
tema tratado no vídeo.
Nos filmes de ficção, os atores são contratados, pagos, marcados pelo seu desempenho, que é
cobrado pelo diretor, fato que os diferencia dos filmes de não ficção, em que pessoas comuns têm
como objetivo mostrar a realidade do fato. Qualquer interrupção do diretor naquilo que é dito pelo
ator social pode tirar a fidelidade e a credibilidade do documentário.
O vídeo-documentário varia por região. Cada parte do mundo tem sua maneira ou
característica como citado por Nichols (2001), os europeus são os que usam formas mais subjetivas.
Também varia por épocas.
Como outros gêneros, o documentário passa por fases ou períodos. Países e regiões diferentes
têm seus próprios estilos e tradições. Os documentaristas europeus e Latino – americanos, por
exemplo, favorecem formas subjetivas e abertamente retóricas. (p.60, 2001).
Para persuadir quem está assistindo, o documentário utiliza a retórica. Uma ferramenta muito
utilizada para isso é a voz do documentarista, ou seja, a maneira com que ele expõe seu ponto de
vista ou seu argumento sobre algum assunto. A voz do documentarista não precisa ser a voz do
próprio, mas também os meios que são usados como nas seleções de imagens e sons, a iluminação
utilizada, a maneira como é gravada e até a edição.

Para começar a elaborar o documentário, o documentarista precisa saber como será o filme,
pois se trata de um projeto cujo roteiro pode sofrer alterações diante de alguns problemas passíveis
de acontecer, algumas correções necessárias, mas para fazê-lo é preciso estruturar, com no máximo
cem palavras, sua opinião sobre o assunto e aquilo que será tratado no texto.
Estruturado o texto do documentário, o documentarista terá em mente possíveis imagens que
poderão ser gravadas no filme. Mas este texto servirá apenas para o diretor começar o filme, porque
para a redação final será necessário ser feita muita pesquisa.
O roteirista desempenha um papel importante na produção do documentário, pois, além de
escrever, planeja, pesquisa e monta a estrutura do documentário, a qual se divide em três partes:
começo, meio e fim.
O começo, segundo Barry Hempe (1972), é quando se lança algo inovador, mas que não diga
nada, apenas desperte no espectador interesse para continuar assistindo ao documentário. Nessa
parte inicial é quando o documentarista apresenta seu tema, os personagens centrais e os problemas
do filme.
O meio é o momento em que o espectador já está situado no que vai acontecer no
documentário, é a hora em que o documentarista vai desenvolver sua tese e ele mostra os
argumentos em relação ao tema.
O fim é a parte em que todos os argumentos e evidencias serão resolvidos ou deixarão um
questionamento no ar, para que o espectador reflita sobre o assunto.
2. METODOLOGIA
2.1 PRÉ-PRODUÇÃO
A ideia inicial do projeto era fazer um documentário que abordasse a vida de um
caminhoneiro, mas ainda não tinha um foco. Porém, foi visto que era necessário focar um assunto.
Em conversa com um caminhoneiro, foi decidido que as anfetaminas (―rebite‖) complementariam a
ideia inicial, pois seria possível abordar tudo o que foi pensado no inicio do projeto mais o uso da
droga.
Então, foram inicializadas as pesquisas, para que o pudesse adquirir mais conhecimento para
a elaboração da pauta. Uma dificuldade nesta parte foi encontrar livros que falassem sobre o
assunto. Então muitas citações foram retiradas de sites e artigos da internet. Findada essa parte, foi
entregue a primeira avaliação.
Logo após a primeira avaliação, foi dado o próximo passo e encontrar os entrevistados.
Primeiramente, foi marcada a entrevista com o policial rodoviário na cidade de Cruzeiro que
aceitou de primeira, mas precisava da ordem do seu comando localizado em Taubaté. A entrevista
só foi autorizada após um mês do primeiro contato.
O outro entrevistado seria um psiquiatra, mas muitos destes profissionais não
disponibilizavam de tempo ou também não conheciam sobre o assunto. Então foi indicado o
fundador de uma casa de recuperação em Cruzeiro.
As únicas entrevistas que não marcadas foram com os motoristas, pelo fato de que precisarem
viajar todos os dias para um lugar diferente, contando com uma agenda pouco convencional. Então,
por ser difícil agendar e para não atrapalhar ninguém, optamos por abordá-los em dois eventos
importantes: a Festa do Carreteiro em Aparecida, SP e a Carreata de São Cristóvão em Cruzeiro,
SP.

2.2 PRODUÇÃO
Depois de preparar os equipamentos, marcar as entrevista e montar a pauta, foi realizada a
primeira entrevista com o policial rodoviário na cidade de Cruzeiro. O entrevistado aceitou
responder a todas as perguntas.
Para a gravação do TCC, foi usada uma câmera DSLR Nikon D3200 e um tripé. Como foi
percebido que precisava de uma qualidade de áudio melhor, foi usado um microfone direcional
acoplado a um gravador de áudio digital. Na edição foi feita a sincronização de vídeo e áudio
No dia 19 de julho, foram entrevistados os caminhoneiros que frequentavam a festa do
carreteiro na cidade de Aparecida. Todos os caminhoneiros abordados aceitaram responder todas as
perguntas sem problemas.
No dia seguinte, foram entrevistados mais dois caminhoneiros na cidade de Cruzeiro em uma
carreata durante uma homenagem a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas.
As abordagens dos caminhoneiros eram realizadas com ajuda de Mário Benedito, meu pai,
pois ele convive com os caminhoneiros e sabe como conversar com os colegas de trabalho. Além de
entrevistado, Mário Benedito soube fazer a abordagem, ajudou na hora de realizar entrevistas com
outros caminhoneiros. Outros que ajudaram nessa produção foram Mário Henrique Nunes, que
auxiliou na movimentação dos equipamentos, Bruna Nunes e Laudeci Ferreira, que auxiliaram nas
entrevistas.
No dia 25 de julho, foi entrevistado o fundador da casa Ágape, que cedeu entrevista
respondendo todas as perguntas, mas ocorreu um problema. O áudio não ficou bom, então a
entrevista foi remarcada para dia 15 de agosto e realizada com sucesso.
Nos dias 8 e 9 de agosto, foram gravadas as últimas entrevistas e imagens do documentário.
Nesses dias foi usado o gravador para melhorar a qualidade de som. Alguns caminhoneiros ficaram
com medo de serem entrevistados, mas alguns abraçaram a ideia e não tiveram problemas em falar
frente às câmeras.
A entrevista em que há dois caminhoneiros não foi planejada, mas o motorista foi assertivo ao
falar que só autorizava a entrevista caso seu outro amigo caminhoneiro participasse. Como ele falou
algo interessante para o documentário, foi colocado no vídeo.
Aos caminhoneiros entrevistados foi dada a opção de mostrar ou não o rosto durante as
entrevistas, para que não houvesse qualquer tipo de desconforto e a entrevista fluísse da melhor
maneira possível. Todos optaram por mostrar o rosto.
2.3 PÓS-PRODUÇÃO
O documentário começou a ser decupado logo após as gravações, sendo usado o Excel para o
processo de seleção de imagem.
No processo de edição aconteceram algumas mudanças. Primeiramente foram visualizadas
algumas imagens que passaram despercebidas na decupagem. Outro fato ocorrido foi uma imagem
que havia sido selecionado na decupagem, mas sumiu. Esta foi substituída sem danos para a
sequência do documentário por outra imagem.
O documentário foi editado no Adobe Premiere CS6 pro, os vídeos foram convertidos para
um formato inferior para ser editado neste programa. O vídeo foi exportado nas seguintes
configurações 1440 x 1080, 23,97fps, 48000Hz estéreo.
Uma parte complicada para a edição do documentário foi a escolha das trilhas. Havia sido
pensada a música ―Vida de um viajante‖ do Luiz Gonzaga, mas para não ter nenhum problema com
direitos autorais, foi procurada uma música com base sertaneja e então foi encontrado no 4shared
um arranjo de viola caipira sem nome do autor, apenas sob a inscrição ―instrumental para viola
caipira‖ e ―Deus, viola e violão‖, encaixando de maneira satisfatória no documentário.

O documentário foi editado por mim, pois, além de querer praticar, quis expor meu olhar
sobre o assunto. Mesmo não possuindo um conhecimento em edição, procurei por meio de tutoriais
e vídeo aulas tirar as dúvidas para que pudesse editar o trabalho.
Depois de tudo pronto, foi confeccionada uma capa para o documentário, feita no Photoscape
v 3.6.5 e com algumas modificações no Photofiltre 7.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que este trabalho alcançou um bom resultado. Nele foi possível mostrar a vida
dos caminhoneiros sem cair nos estereótipos normalmente empregados pelas mídias em geral.
Apresentou-se a vida destes profissionais de um modo direto, objetivo e sem glamour. A história de
cada sujeito foi contada por eles mesmos. Sua visão em relação a diversos temas como a família, a
estrada, as transportadoras, o governo, a legislação e o uso de drogas estimulantes.
Abrir espaço para o tema drogas foi uma das apostas do projeto, e que deu certo. Acredita-se
que este documentário contribui para um conhecimento aprimorado sobre o assunto, não apenas
pelos olhos dos especialistas, médicos e poder público, mas por quem vive esta realidade, usuário
ou não, e sofre diretamente as consequências.
Este documentário não tem por objetivo defender a reputação dos motoristas, mas fazer com
que a pessoa que o assista compreenda como é a vida do caminhoneiro e que nem todos fazem o
uso de drogas por diversão e sim, na maioria das vezes, por necessidade, fato que não o isenta das
penalidades.
Este trabalho foi muito importante, por permitir conhecimento a respeito de um assunto tão
sério por meio de um produto de conteúdo em que toda informação é real e que espera oferecer às
pessoas uma fonte de conhecimento em relação ao assunto.
Cita-se também o aprendizado e a importância profissional proporcionado, pois pode ser
praticado tudo aquilo que foi ensinado na faculdade, vivenciando todos os processos da produção
do documentário: roteiro, produção, captação de imagem, som e edição. Afora isso, permitiu
compreender que quando não se sabe fazer, seja por falta de prática ou até mesmo por falta de
conhecimento, é necessário ter a capacidade de correr atrás da dúvida e tentar resolver.
Ainda não há previsão em relação ao uso do documentário. Pretende-se investir um pouco
mais em relação a depoimentos e informações e posteriormente oferecê-lo para alguma emissora ou
até mesmo para eventos de caminhoneiros.
Este é um trabalho que não gera conhecimento apenas para o autor, mas também para
qualquer outro que revele interesse sobre o assunto. Foi realizado com o propósito de informar ao
invés de julgar ou condenar, e será útil para quem se interessar em estudar o assunto, ou até mesmo
para um caminhoneiro.
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RESUMO
O espiritismo se desenvolveu de maneira rápida, diferente das outras doutrinas, que demoram até se
solidificarem e ganharem seu espaço. A escrita, assim como qualquer outro meio manuscrito (livros,
jornais, revistas…), mostra e esclarece de maneira material a intervenção de uma potência oculta,
fazendo com que possamos guardar esse papel e até mesmo provar aos incrédulos, como se fosse uma
carta ou um documento. Este projeto experimental apresenta um vídeo-documentário sobre cartas
psicografadas. Procura-se demonstrar o quão emocionante é o recebimento de uma carta psicografadas,
usando como personagens três pessoas que já passaram por esse processo, moradores da cidade do Rio
de Janeiro. Para o desenvolvimento do projeto ouvimos diversas histórias com temas distintos mas como
o fundo emocional exatamente iguais e chegamos ao consenso de qual material usar. Com
aproximadamente 1h20 minutos, o produto de modo observativo, conta com depoimentos, imagens das
cartas psicografadas, sonoras de reuniões espíritas, fotos dos desencarnados, além de offs com as cartas
que os entrevistados receberam. Conclui-se que o mundo espírita, dando mais atenção as cartas
psicografadas, é algo que vai além da fé, e que além de sanar dúvidas de muitas pessoas, consegue trazer
acima de tudo, paz e consolo.
Palavras-chave: Vídeo-documentário, Espiritismo, Cartas Psicografadas, Psicografia.

ABSTRACT
Spiritualism developed quickly, unlike other doctrines, which take up to solidify and gain
their space. Writing, like any other medium manuscript (books, newspapers, magazines ... ), shows
and explains the material so the intervention of a hidden power , so that we may keep this role and
even prove to unbelievers , as if it were a letter or a document . This experimental design presents a
video documentary about psychographic letters. Seeks to demonstrate how exciting is receiving a
letter psychographic, using characters as three people who have gone through this process, residents
of the city of Rio de Janeiro. To develop the project we heard several stories with different themes
but as the emotional background exactly alike and arrived at a consensus of what material to use.
Approximately 1:20 a.m. minutes, the product of observational mode has testimonials, images of
psychographic cards , sound spiritualist meetings , photos of disembodied , plus offs with the cards
that respondents received . We conclude that the spirit world, giving more attention to the
psychographic letters, is something that goes beyond faith , and that besides clarifying doubts of
many people , can bring above all, peace and comfort .
Keywords: Video-documentary, Spiritualism, Letters psychographic, Psychographics.

1. INTRODUÇÃO
As cartas psicografadas não é só um meio de conforto para familiares e entes querido. A
psicografia consiste em uma escrita por parte dos espíritos, em que eles se valem da mão do
médium para escrever. Essa psicografia pode ser mecânica ou ela pode ser intuitiva. A mecânica
consiste em o espírito pegar na mão do médium, se valer da parte motora para escrever, o médium
não tem consciência e escreve aquilo que o espírito está querendo transmitir, sem interferência
alguma, ou seja, o espírito atua diretamente da mão do médium. A intuitiva, a entidade vai se valer
da alma do médium, do pensamento, o médium tem consciência do que está acontecendo podendo
assim auxiliar e interferir.
A proposta desde projeto experimental é a produção de um vídeo-documentário, a fim de
obter conhecimento pessoal e divulgá-lo para a sociedade sobre o que há por trás das cartas
psicografadas, incluindo alguns detalhes sobre o espiritismo e principalmente o emocional das
pessoas envolvidas nessa doutrina.
Será relatado, por testemunhos, que no momento em que se perde um ente querido as pessoas
entram em desespero, e é nesse momento em que elas buscam por infinitos recursos, e um dos
recursos mais procurados hoje em dia é a de um centro espírita, a fim de que receba algum tipo de
comunicação com o desencarnado.
Assim, este projeto experimental tem o objetivo de mostrar que esse tipo de recurso é muito
louvável, e ameniza as dores, e que também é muito rico, aconselhável e bastante reconfortante.
Mostraremos que existem diversas pessoas que dizem ter voltado a viver depois de receber uma
mensagem, já que elas vêm recheadas de informações, que não deixam nenhuma dúvida para o
encarnado de que aquela mensagem é realmente legitima.
Como assunto é pouco explorado e comentado, serão necessários materiais em centro
espíritas, sites e com pessoas esclarecidas em relação ao assunto.
Com a fundamentação teórica delimitada, serão colhidos testemunhos de três pessoas que já
receberam, seja de um amigo ou de um ente querido, uma carta psicografada. Depois de realizada
essa etapa, será feita a decupagem de todo o material e em seguida a edição.
Tem-se o desejo de disponibilizar o produto na internet, como forma de suprir a curiosidade e
a falta de conhecimento de leigos e de estudiosos espíritas.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 DOCUMENTÁRIO
Documentário se define em relativa ou comparativa, mas não é um retrato da realidade e sim
uma representação do mundo, isso quer dizer que o documentário é a visão do mundo do
documentarista.
O documentário tem duas formas, o específico e o geral, entre momentos únicos e
generalizações. Sem a generalização o documentário seria nada mais que um registro de
acontecimentos e experiências específicas. Se fosse somente a generalização seria um pouco mais
que tratados abstratos. E com a combinação das duas coisas as colocamos em um determinado
tempo e lugar, e com essa organização toda que dá o poder e do fascínio ao vídeo-documentário.
Os documentários fazem exatamente isto: agrupam planas e cenas, em categorias ou gestalts
maiores a que denominamos conceitos. É isso o que nos permite tratá-los como algo diferente de
registro direto ou simples filmagem. Os documentários são sequências organizadas de planos que
tratam de algo conceitual ou abstrato por causa dessa organização (tais como uma estrutura
problema/solução, uma história como começo e fim, o enfoque numa crise, a ênfase nem tom ou
numa disposição de ânimo, e assim por diante. (NICHOLS, 2005, p.100)

O documentário, com sua sequência de imagens e sons, constrói histórias que atribuem,
infere, confirmam ou contestam valores pelos quais nós da sociedade vivemos. De forma geral o
vídeo ou filme documentário fala do mundo da história para nos persuadir ou comover, e acaba
sempre batendo na mesma tecla: assunto de família, orientação sexual, conflito social, guerra,
nacionalidade, identidade histórica, e outras.
Antes de falar dos tipos de documentário, é preciso concluir que existe diferença entre o filme
documental e o filme de ficção. O filme documental é reconhecido como um ato cinematográfico,
que mostra a vida real, já o filme de ficção faz com que posso criar uma história, um mundo
imaginário, ficcional.
[...] O documentário passa a ser considerado como a produção audiovisual que registra fatos,
personagens, situações que tenham como suporte o mundo real (ou mundo histórico) e como
protagonista os próprios ―sujeitos‖ da ação. O filme de ficção, por sua vez, tem a sua construção
condicionada e um roteiro predeterminado, cuja a base são compostas personagens ficcionais ou
reais, os quais são interpretados por atores. (LUCENA, 2012, P.11)
2.2 ESPIRITISMO
A doutrina teve seu início em Paris, no século 19, através de um fenômeno que agitou a
Europa, que eram as mesas girantes, as mesas causavam curiosidades, pois, se moviam, erguiam-se
e respondias questões mediantes batidas no chão. A partir daí o pedagogo Hippolyte Léon Denizart
Rivail, que depois de ouvir a descrição de eventos formidáveis supostamente geradas por ações
diretas de espíritos, resolveu frequentar algumas reuniões. Numa dessas sessões, depois de
mergulhas no estudo de várias correntes do misticismo, Rivail ouviu de um médium que em outras
vidas ele fora um celta chamado Allan Kardec, e que ele precisaria conectar diversos ensinamentos
e terminações dos últimos séculos, numa religião que alastrasse as ideias de Cristo e trouxesse
alívio para a alma e corações dos homens, a partir daí Rivail, agora tomado por esse espírito
começou a trabalhar a fim de gerar o Espiritismo. Deve-se salientar que Riavil não inventou o
espiritismo, ele apenas codificou a doutrina para melhor entendimento de quem busca esse tipo de
conhecimento.
Curioso e ainda descrente, Rivail começou a frequentar algumas reuniões – e teria visto seu
ceticismo virar picadinho ao observar mesas e outros objetos ganharem movimento sem a ajuda de
qualquer pessoa ou mecanismo especial. Disposto a entender esses fenômenos, Rivail mergulhou
no estudo de várias correntes do misticismo e começou (num gesto que viria confirmar suas
inclinações científicas) a experimentar e repetir vários daqueles que seriam fenômenos de
comunicação com o mundo dos mortos. Numa das sessões que presenciava, Rivail ouviu de um
médium que ele já fora um celta chamado Allan Kardec. E que, como Kardec, ele deveria reunir os
muitos ensinamentos e conclusões dos últimos séculos numa doutrina que propagasse os ideais de
Cristo e trouxesse alívio para os corações dos homens. Imbuído desse espírito (sem trocadilhos),
Kardec começou a trabalhar na síntese que gerou o Espiritismo. (SARMATZ, 2002, s/d)
Sua base é fundamentação em outras religiões, tem como centro, Deus, a alma e a
imortalidade, as penas e suas recompensas futuras, já que tem o intuito de explicar que o que se faz
no plano terrestre, sofrerá no plano espiritual, seja ela boa ou ruim, como, por exemplo, uma pessoa
que comete o suicídio no plano terrestre, sofre no umbral, que é uma espécie de purgatório no
catolicismo, só que ali ele vai penar até encontra a sua luz. Um de seus objetivos é provar aos que
negam ou duvidam que ela possa sim sobreviver ao corpo, e visto que onde há homem há almas ou
espíritos.

Em sua abrangência, traz conceitos novos sobre o homem e tudo o que o rodeia, a prática
espírita toca em todas as áreas do conhecimento humano, das atividades e de suas condutas, abrindo
um novo período para a regeneração da Humanidade.
2.3 CRENÇA
Para os espíritas, todas as pessoas são médiuns, alguns mais avançados e outros não, o
médium é nada mais, nada menos que um canal de comunicação entre o plano terrestre e o plano
espiritual, portanto não existem padres, papas, santos, nada superior ao homem, não existe
hierarquia dentro dessa doutrina, já que os homens são usados como meio de ligação entre esses
planos. Apenas nos centros espíritas que as funções de liderança se sobressaem, que normalmente
são os médiuns mais experientes ou o fundador do centro,
Segundo o Espiritismo, todo homem é um médium, um canal de comunicação entre os vivos
e os espíritos. Por isso, não existe um papa espírita, nem qualquer tipo de hierarquia dentro da
religião (a ausência de paramentos e cerimoniais também é uma característica "racionalista" dentro
da fé espírita). (SARMATZ, 2002, s/d).
A simplicidade é tratada de maneira escancarada no espiritismo, e pessoas que possuem o
dom de ajudar o próximo, não só em pensamentos como em forma de orações, mas também em
atitudes, doando coisas básicas a algum lugar. Eles também não praticam grandes rituais de
passagem, como, por exemplo, a primeira comunhão, crisma, casamentos, batizados, pois,
acreditam ser desnecessário o vínculo com uma força suprema, que no caso é Deus. Ao contrário do
cristianismo, no espiritismo não se acredita que existam, diabos, céu, inferno e juízo final, para a
doutrina, o bem e ou mal existem dentro de cada pessoa, não tendo o porquê de existir certa
localização para cada um.
O espiritismo acredita que cada espírito é criado numa espécie de marco inicial, em um ponto
zero, onde todos devem chegar à perfeição, e isso se dá ao longo de várias reencarnações, com isso
eles aprendem um pouco mais sobre bondade, honestidade, altruísmo e tolerância, mas nem todos
escolhem esse caminho e acabam e acabam se tornando espíritos maléficos; eles só se tornam
iluminados e superiores quando praticam o bem e eliminam tudo o que for de ruim de sua vida e de
seus hábitos.
O Espiritismo acredita que os espíritos são criados numa espécie de ―ponto zero‖, onde todos
são imperfeitos e devem chegar – ao longo de várias e sucessivas encarnações – à perfeição. A cada
encarnação o espírito aprende um pouco mais sobre bondade, tolerância e caridade. Claro que nem
todos são ―santos‖: o livre-arbítrio (a capacidade de cada um escolher o seu destino) é um elemento
importante da religião. Por isso, haveria espíritos deliberadamente ―maléficos‖ fadados a
intermináveis (e sofridas) encarnações na Terra. (SARMATZ, 2002, s/d).
Algumas palavras usadas no espiritismo não tem o mesmo significado que em outras
religiões, como por exemplo: Deus e Cristo. Para os espíritas, Deus é considerado uma forma de
inteligência suprema, eterno, imutável, imaterial, justo, bom e onipotente, já Cristo não é filho de
Deus, mas sim um espírito evoluído, um modelo a ser seguido por toda a humanidade.
2.4 PSICOGRAFIA
A psicografia se consiste de dois tipos, a direta e a indireta. O espiritismo se desenvolveu de
maneira rápida, diferente das outras, que demorar até se solidificarem e ganharem sem espaço. A
escrita, assim como qualquer outro meio manuscrito que mostra-nos e esclarece de maneira
material a intervenção de uma potência oculta, fazendo com que possamos guardar esse documento
e até mesmo provar aos incrédulos, como se fosse uma carta ou um documento.
O primeiro meio usado foi o indireto, onde se usavam pranchetas e cestas. Antigamente, nos
primórdios do espiritismo eram usadas as mesmas girantes, que constituíam em pancadas no chão e

a mesa em movimento. A cesta tem o mesmo principio se for colocado um lápis nos fundos de uma
cesta de vime, segurarmos suas extremidades e arrastarmos aleatoriamente, serão criados traços no
papel. O mesmo acontece com a cesta, se um espírito for invocado e quiser atender, ele vira por
meio da escrita e não por batidas e traços aleatórios, como eram as mesas e a cesta. A cesta agora se
tornou um objeto inteligente, como dispositivo acoplado ao lápis o médium escreve em círculos, o
que acaba finalizando em uma escrita circular, espiral tendo que virar a folha para realizar a leitura.
Segundo dissemos, uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimentos de
rotação a uma mesa ou a qualquer objeto. Tomemos, em vez da mesa, uma cestinha de quinze a
vinte centímetros de diâmetro (de madeira ou vime, pouco importa a substância). Se agora
enfiarmos um lápis através do fundo da cestinha e o firmarmos bem, com a ponta de fora e voltada
para baixo, e a mantivermos em equilíbrio sobre a ponta, numa folha de papel, e pusermos os dedos
nas bordas da cesta, ela se movimentará. Mas, em vez de girar, ela conduzirá o lápis em diversos
sentidos, riscando o papel com simples traços ou escrevendo. Se um espírito for invocado e quiser
atender, poderá responder, não por pancas, mas pela escrita. (KARDEC, 2003, pg. 135)
Já a psicografia direta, a mais conhecida, é feita pelo próprio médium. Ela consiste diferente
da psicografia indireta, em um médium que é influenciado pelo espírito evocado, movendo
maquinalmente seus membros superiores, a fim, de resultar em algum manuscrito. Tudo isso é feito
de maneira maquinalmente (como é chamado), que é quando o médium não tem controle nenhum
sobre o seu corpo, nem pelos seus movimentos e muito menos sobre o conteúdo que está sendo
escrito. Dessa forma o médium passa a ser a cesta, e não é mais necessário que haja um
intermediário, isso não só facilitam as coisas, mas também mostra um mecanismo muito mais
simples e eficiente que o da psicografia indireta.
No começo, dessas manifestações, quando ainda não se tinha nada de concreto e
comprovações, várias publicações equivocadas foram feitas, como por exemplo, dizer que os
objetos usados, como a cesta, a prancheta, tinha vida própria, e não que eram usadas como meio de
comunicação para os espíritos. Como já foram comprovados, esses objetos não possuem vida.
Os instrumentos citados não são os únicos no meio espírita, existem pessoas que utilizam de
funis com lápis no gargalo. Assim como qualquer outro objeto, se sua comunicação fora através de
pancadas se dá o nome de tiptologia, se ha comunicação se der através da escrita, seja ela cual for o
suporte do lápis, trata-se de psicografia.
O importante conhecer não é o instrumento, mas a maneira que se obtém o resultado final das
comunicações. Afinal, existem diversos estudos comprovando a veracidade dessa religião que é tão
bem difundida no Brasil.
2.5 MÉDIUNS
Todo o ser humano que sente a influência de espíritos seja ela da maneira que for é
considerado médium, a única diferença está apenas no seu grau de mediunidade. Essas pessoas não
possuem uma faculdade para elevar o seu conhecimento sobre esse fenômeno, por isso apenas
aqueles que têm certa intensidade consegue desenvolver certa aptidão.
Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por esse fato,
médium. Essa faculdade é inerente ao homem; não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por
isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que
todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem
a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa
intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além
disso, que essa faculdade não se revela, da mesma maneira, em todos. Geralmente, os médiuns têm
uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas
variedades, quantas são as espécies de manifestações. As principais são: a dos médiuns de efeitos
físicos; a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis; a dos adentes; a dos videntes; a dos

sonambúlicos; a dos curadores; a dos pneumatógrafos; a dos escreventes ou psicógrafos.
(KARDEC,2003, pg. 234)
A mediunidade não consiste apenas na comunicação escrita. Existem os médiuns de efeitos
físicos, que são aqueles que produzem movimentos com o corpo e ruídos. Os médiuns sensitivos
ou impressionáveis são aqueles capazes de sentir a presença de um espírito por uma vaga impressão
ou arrepios que não sabem de onde saíram. Médiuns audientes, que são os que ouvem vozes dos
espíritos, tanto interno quanto externo. Os médiuns falantes, ao contrário dos audientes, o falante
age sobre os órgãos vocais, do mesmo jeito que os escreventes. Médiuns Videntes possuem o dom
de ver espíritos, alguns em estado normal, outros em estados sonambúlicos. Os médiuns
sonâmbulos, o sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito, de sua alma. Médiuns
curadores, que consiste em curar pessoas com um simples toque. Os médiuns pneumatógrafos
consistem em médiuns que possuem aptidões para fazer a escrita direta.
No caso do projeto, interessa sabe sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos. De todas as
outras maneiras, a escrita é a mais simples, mais cômoda, mais interia, completa e principalmente o
mais próximo que se pode chegar de um ente querido. Pela sua proximidade e facilidade, nos faz
criar uma ligação mais profunda com o mundo espiritual, mostrando sua real natureza e perfeição.
Essa extensão da mediunidade é mais apta pelo exercício.
2.6 ALLAN KARDEC
Allan Kardec nasceu em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, numa antiga família que tinha
como tradição o trabalho no tribunal, mas Kardec não trilhou esse caminho. Dotado de uma
inteligência e aptidões fora do comum sempre ensinava aquelas que sabiam menos que ele. Nascido
e educado na religião católica, trabalhos em silêncio durante décadas com uma reforma religiosa,
com um único objetivo: chegar à unificação das crenças. Tudo isso aconteceu pelo simples faro de
Allan Kardec ter vivido em um país protestante e os atos de intolerância que presenciava, foi o
suficiente para que eles pensassem em uma reforma.
Depois de estudar, acabou indo para a França, onde participava de academias, inventava
sistemas de educação, escreveu diversos livros e destacou-se por criar cursos gratuitos em sua casa,
onde ensinava química, física, anatomia comparada, astronomia, e mais diversas matérias ligadas
ao assunto; na época recebeu elogios por enfrentar demais estudiosos, já que na época quase
nenhum especialista em áreas como essa se arriscavam em oferecer algo do tipo.
De 1835 a 1840, fundou, em sua residência, na Rua de Sèvres, cursos gratuitos, onde ensinava
Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, etc.; empreitada digna de elogios em todos os
tempos, mas, sobretudo, numa época em que um número reduzido de inteligências arriscava-se a
entrar nesse caminho. (KARDEC, 2008, pg. 123).
Em 1855, teve seu primeiro contato com as manifestações espíritas. Allan Kardec se entregou
de corpo e alma, a fim de deduzir essas consequências filosóficas, aonde chegou à conclusão da
existência de novas leis naturais, onde havia ligação entre o mundo terreno e plano. A partir daí
escreveu diversos livros importantes até hoje para o meio espírita, tomamos como exemplo O Livro
dos Espíritos, que foi uma decodificação do plano espiritual, usado até hoje como fundamentação
em diversas pesquisas espíritas. Três anos mais tarde, criou a primeira Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas, onde tinha com foco estudar o progresso dessa ciência, que é o espiritismo.
Por volta de 1855, quando da manifestação dos espíritos, o Sr. Allan Kardec, entregou-se a
observações perseverantes esse fenômeno e dedicou-se, principalmente, a deduzir-lhes as
consequências filosóficas. Nelas entreviu, primeiramente, o princípio de novas leis naturais, as que
regem as relações do mundo visível e a do mundo invisível; reconheceram na ação desse último,
umas das forças da natureza, cujo conhecimento devia lançar a luz sobre uma multidão de
problemas reputados insolúveis, e compreendeu-lhes o alcance de ponto de vista religioso.
(KARDEC, 2008, pg. 124).

Durante algum tempo, logo no seu começo, as manifestações foram mais um motivo de
curiosidade do que de estudo e meditações, mas foi depois da publicação de O Livro dos Espíritos
que começaram a dar a devida importância a essa doutrina, e a partir daí abandonaram-se as mesas
girantes e abraçaram essa nova doutrina que abordavam questões que interessavam a humanidade.
Depois dessa abertura, pessoas importantes e de diversos países aderiram ao espiritismo, tudo isso
graças à simpatia e acolhimento que essas ideias encontraram.
Allan Kardec morreu como viveu: trabalhando. Morreu no dia 31 de março de 189, em meio a
preparativos de uma mudança de local para melhor atender a população, morreu com um aneurisma
que se rompeu e acabou o matando na hora, deixando um legado e diversas obras a serem seguidas.
3. METODOLOGIA
3.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A pesquisa será realizada por meios de livros, sites e especialistas da área de comunicação,
como documentário, produção, técnicas e também na área do espiritismo, mediunidade, psicografia,
entre outros, que auxiliarão na construção do conteúdo proposto.
O trabalho de conclusão de curso terá como base a dissertação "As Cartas de Chico Xavier:
uma análise semiótica", de Cintia Alves da Silva, Mestre em linguística pela UNESP e que foi
publicada recentemente como livro pela editora UNESP. Essa tese tem o embasamento necessário
para a estruturação do trabalho proposto. O documentário que servirá como base para o grupo é o
filme "As Cartas Psicografadas por Chico Xavier", dirigido por Cristiana Grumbach.
O documentário contará sobre a experiência vivida por pessoas que de forma repentina, e
drástica, perderam pai, filho ou um amigo. A dor da partida logo deu lugar à curiosidade de como
poderiam saber algo destas pessoas, de como havia sido a passagem do plano terreno para o
espiritual, se já haviam aceitado a ideia ou de até mesmo se haviam sofrido nesta passagem. Foi aí
que cada um deles, baseados em um pouco de experiência que tinham na doutrina espírita logo
foram buscar centros para tentarem contato com as pessoas que se desligaram deste plano. As
histórias contadas por Denise, Cynthia e Mauro, que não se conheciam se convergem, Denise após
perder o pai atropelado buscou respostas através de uma médium chamada Célia, Cynthia após
perder a filha em uma forte colisão entre seu carro e um caminhão, enquanto se dirigiam para a
cidade onde passariam as festas de fim de ano, buscou respostas com Célia e Mauro que após
perder a garota que sentiu uma atração tão repentina sem saber o porquê em um capotamento,
buscou respostas com Célia. Com o passar do tempo os três se conheceram e desenvolveram uma
amizade.
O projeto exibirá a vida de três pessoas que receberam cartas psicografadas.
3.2 PRÉ-PRODUÇÃO
Na pré-produção, o primeiro passo a tomado foi entrar em um consenso, pois havia dúvidas
com relação ao tema. Depois de muita pesquisa sobre os assuntos em questão, foi escolhido o tema
final do vídeo documentário em fevereiro do ano de 2014. Daí em diante, foram feitas pesquisas e
entregue um pré-projeto sobre o tema. O orientador já estava definido antes mesmo da escolha do
tema, no caso o professor Miguel Júnior, que já havia mostrado total disposição em ajudar e
orientar o projeto.
No mês seguinte, em fevereiro, entrou um novo membro no grupo, o aluno Gabriel Canesin,
que se identificou com o tema abordado e agregou conhecimento em nossas pesquisas e parte
técnica. Nesse mesmo mês foram definidos participantes principais do vídeo documentário,
profissionais e se haveriam especialistas a serem entrevistados.

Em março, foi definido o formato do documentário, parte técnica e possível local para
gravações. Ficou decidido que o formato do projeto seria igual ao do filme ―Cartas Psicografadas
por Chico Xavier‖, onde é mostrada a experiência de pessoas que receberam cartas psicografas de
algum ente querido. O grupo se reunia principalmente entre o intervalo de uma aula e outra, para
discutir possíveis ajustes a serem realizados.
Foi durante uma conversa, que o nome do documentário foi decidido, chegou-se a conclusão
que levaria o nome ―Cartas Psicografadas: Uma conversa de saudade e silêncio‖.
As entrevistas foram marcadas com antecedência, na cidade Cruzeiro-SP e Rio de Janeiro-RJ.
Com a ajuda das novas tecnologias, foi possível montar um grupo, onde todos os entrevistados
puderam dividir sentimentos, experiências, histórias, o que acrescentou novas perguntas à pauta e
aproximou todos os entrevistados.
3.3 PRODUÇÃO
No processo de produção do vídeo documentário foi focado o desenvolvimento de um projeto
no qual conquistasse a eficácia do produto final, desta formal, sempre explorando estratégias que
remetesse a um baixo custo. Para isso, foram utilizados recursos eficazes os quais proporcionaria
menos despesas no período de gravação, abrangendo também materiais que seriam necessários para
a produção do mesmo.
No primeiro instante, foram contatados os entrevistados sugeridos entre os idealizadores do
projeto, junto uma tia de um dos integrantes do grupo, que nesse caso, teve total envolvimento com
o trabalho, e indiciou os outros entrevistados.
Para dar início as entrevistas, primeiro com a Denise Romero, que por estar a passeio na
cidade de Cruzeiro-SP, teríamos melhor acesso e facilidade por estar próximo ao grupo, onde dois
membros moram na mesma cidade. A gravação foi realizada no Bosque Municipal de Cruzeiro,
onde e entrada foi liberada sem muitas preocupações, por ser um parque público.
No mês de julho, aproveitando as férias, o grupo se locomoveu até a cidade do Rio de Janeiro,
onde acorreram às gravações com Mauro Arantes e Cynthia Madeira, pessoas indicadas por Denise,
com histórias distintas, porém com emoções semelhantes.
Após contatar todos os entrevistados e ter certeza das locações, foram negociados os
equipamentos, onde felizmente o grupo não precisou ter gasto nenhum, apenas com as pilhas
usadas na lapela.
Foram gravadas algumas imagens de cobertura, usando fotos, camisetas, cartas, vários tipos
de materiais que foram cedidos pela família dos desencarnados, o que nos ajudou muito e nos deu
várias ideias para o projeto. Junto com esse material eles também emprestaram fitas antigas onde
continham áudios de reuniões espíritas, onde os respectivos desencarnados participavam.
Nos dias de gravações, tanto os vídeos quanto os offs, horas antes dos horários marcados, os
entrevistados eram contatados a fim de haver uma última confirmação da gravação dos mesmos.
Logo após, era checado todo o equipamento que seria utilizado e o grupo seguia ao seu destino
final. Ao chegar ao local marcado, à produção se prontificava para que a cenografia do ambiente
não prejudicasse a estética do vídeo, mesmo fazendo isso, algumas imagens sofreram algumas
interferências do sol, já que o trabalho foi feito em uma área externa, mas ainda sim foi tomado
todo o cuidado para que o material colhido, não prejudicasse a próxima etapa, a pós-produção.
3.4 PÓS-PRODUÇÃO
O processo de pós-produção teve início assim que todo o material do documentário foi
gravado. No primeiro passo, todo o material gravado foi decupado, dando origem ao conteúdo que
seria usado para montar o vídeo. E, seguida, foi montado o roteiro de edição, seguindo a proposta
de mostrar as histórias dos personagens na ordem cronológica dos fatos, relatando o antes, durante e

depois com a aproximação que tiveram com o espiritismo.
A edição teve início com os ―cortes‖ das imagens conforme os assuntos, organizando assim o
vídeo em partes:
1.
Vinheta com frase marcante;
2.
Apresentação com nome e cidade de casa personagem;
3.
História de cada personagem;
4.
Finalização com o aprendizado que cada um teve com essa doutrina;
5.
Imagens das cartas psicografadas;
6.
Como vivem atualmente;
7.
Áudio de reuniões espíritas.
Com estes pontos separados na ilha de edição, as imagens de arquivo de cada personagem
foram selecionadas conforme os assuntos, fotos de família, foto das cartas, áudios de reuniões,
completaram o conteúdo, ilustrando o que cada personagem viveu durante todo esse processo de
perda e conforto.
O projeto foi montado pelo integrante Gabriel Canesin e toda semana o grupo se reunia e
dava novas ideias e assistir o que já havia sido realizado, assim, todos os integrantes deste projeto
profissional participaram desse processo e contribuíam para o desenvolvimento do produto final
que foi finalizado em três meses.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No desenvolvimento do tema "Cartas: Um Documentário de Conversa e Silêncio", diversas
interrogações surgiram, colocando-nos dispostos ao entendimento de algumas situações como: Qual
o motivo de se recorrer a essa doutrina? E porque mesmo recebendo uma explicação ou resposta,
diversas pessoas continuam a frequentar centros espíritas?
Durante toda a realização deste trabalho de conclusão de curso, assumimos o desafio de
buscar o envolvimento de diversos profissionais que atuam em áreas voltadas ao nosso tema,
envolvendo desde as cartas psicografadas em si, até mesmo ao estudo de especialistas no assunto.
Ao definirmos os três principais personagens do nosso vídeo documentário, tivemos a
oportunidade de presenciar três posturas diferentes, com histórias distintas, mas com o fundo
emocional exatamente igual. Para representarmos de maneira clara e explicita esse alento,
propusemos personagens fiéis a suas histórias de vida e relacionada ao espiritismo, sugerindo ao
nosso público, mais confiança nas informações transmitidas.
Dessa forma, criar um vídeo documentário, onde nós fossemos os principais responsáveis
pela criação, elaboração e finalização de todo o projeto, nos envolveu de tal forma que buscássemos
cada vez mais o sucesso do produto, colocando sempre em prática o profissionalismo e
comprometimento com a vida acadêmica. Demos fim a esse projeto com a consciência de dever
cumprido e com os nossos objetivos, antes em papel, agora em um projeto palpável.
Conclui-se que no mundo atual o espiritismo está cada vez mais presente na vida das pessoas.
O Brasil antes com um grande percentual de católicos, está hoje com o maior contingente de
adeptos ao espiritismo, o que não se deve deixar de lado e que mostrar para o mundo a proporção
que tem o espiritismo é mais do que necessário.
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POLE DANCE UM ESPORTE UMA DANÇA UMA ARTE
Suelle Carelli Reis
Faculdades Integradas Teresa D‘ Ávila - FATEA
RESUMO
Este estudo teve como tema o processo de criação de um vídeo-documentário expondo a arte
do Pole dance, mostrando como funcionam as aulas. O documentário, realizado de modo
expositivo, colhe depoimentos das praticantes da arte contando suas experiências com o esporte e
suas motivações e benefícios que trouxeram para sua vida. Nos dias de hoje, a busca para a prática
pela atividade física tem sido bastante procurado por homens e mulheres devido aos seus
benefícios, dos quais são: saúde, bem-estar, controle do peso corporal, autoestima, resistência
física, flexibilidade, força muscular, estética, dentre outros, assim tomando gosto e aptidão pela
prática de exercícios na busca de algo novo despertando seu interesse para se cuidar e se sentir
melhor. A proposta deste trabalho é mostrar para o público em geral que o Pole Dance não só se
baseia apenas em uma dança erótica, mas que ele tem seu lado esportivo que é mais acrobático e
menos sensual, além disso visa, principalmente, desmistificar seu lado envolvente mostrando sua
origem artística. O estudo contou com cinco mulheres, de idade entre vinte e um e sessenta e um
anos, e um Educador Físico falando sobre os benefícios do esporte em geral. Os motivos que
levaram essas mulheres a praticarem o pole dance foram: fim dos seus relacionamentos, autoestima
baixa, estética corporal, buscar sua feminilidade e recomendações médicas. Hoje, essas praticantes
definem o pole dance como fitness tornando uma paixão, um hobby, uma terapia, pois trouxeram
muita resistência física, mostrando levar muito a sério a prática pelo esporte, e estão cada vez mais
adeptas a arte. O pole dance é uma atividade física diferenciada e que precisa de muito esforço e
determinação, sempre na busca para conseguir alcançar seus objetivos e ter um melhor resultado e
atingir uma nova meta a cada dia nessa atividade.
Palavras-Chave: Vídeo-Documentário. Pole Dance. Esporte. Dança. Arte.

ABSTRACT
This study had as its theme the process of creating a video documentary exposing the art of
pole dance, showing how the class works. The documentary, held the exhibition mode, collects
testimonies of practitioners of the art recounting his experiences with the sport and their
motivations and benefits they have brought to their lives. Nowadays, the search for the practicing
physical activity has been very popular for men and women because of its benefits, which include:
health, wellness, weight control, self-esteem, physical strength, flexibility, muscular strength,
aesthetics, among others, so getting a taste and aptitude for practicing exercises in search of
something new despertandi your interest to look and feel better. The purpose of this paper is to
show the general public that pole dancing not only relies only on an erotic dance, but he has his
sporting side which is more acrobatic and less sensual, moreover seeks mostly to demystify its
surrounding side showing its artistic origin. The study included five women, aged between twentyone and sixty-one, and a physical educator talking about the benefits of the sport in general. The
reasons that led these women to practice pole dance were: end their relationships, low self esyima,
body aesthetics, her femininity and seek medical advice. Today, these practitioners define the pole
dancing as fitness becoming a passion, a hobby, a therapy because it brought a lot of physical
strength, showing take very seriously the practice of sport, and are increasingly adept at art. The
dance pole is a differentiated physical activity and you need a lot of effort and determination,

always striving to achieving your goals and have a better outcome and achieve a new goal in this
activity every day.
Keywords: Video documentary, Pole Dance, Sports, Dance, Art.

1.

INTRODUÇÃO

A proposta deste projeto é a criação de um vídeo-documentário a fim de mostrar para o
público em geral e para os praticantes da arte que o pole dance não se baseia apenas em uma dança
erótica, mas que ele também tem o seu lado fitness, que é mais acrobático e menos sensual.
O pole dance como conhecemos hoje originou-se durante os anos de 1920, no ápice da
Grande Depressão Americana, porém começou a ser documentado somente a partir de 1980 no
Canadá (FBPOLE, [s.d.]).
O pole dance usa como instrumento uma barra de ferro ou aço na vertical, onde a pessoa
executa vários movimentos. Há mais de quatrocentos movimentos, sendo eles giros ou acrobacias.
A prática dessa atividade física está em expansão no mundo todo, por ser considerado e
reconhecido atualmente como um tipo ou modalidade de exercício físico, assim, aos poucos, as
pessoas vão conhecendo e aderindo a essa prática. Ele se distingue em duas características, o pole
dance sensual e o fitness: o sensual visa o erotismo, o que é bastante visto em casas noturnas de
strip e em filmes, mostrando o lado sensual da mulher, devido à dança que ela executa; já o fitness
visa somente o lado acrobático do pole dance, onde é bastante enfatizada a técnica de execução,
sendo considerado como um esporte (WILKE, [s.d.]).
A prática dessa atividade vem crescendo muito como exercício físico, devido aos seus
benefícios, como por exemplo: resistência física, força muscular, estética, controle do peso
corporal, bem estar e autoestima. O esporte incentiva a atividade física e também o lado
competitivo das pessoas.
O pole dance é visto pela maioria das pessoas como uma dança erótica e completamente
sensual, praticado por mulheres que buscam explorar seu lado sexual dançando em bares, boates,
casas de strip-tease, e por mulheres que apenas buscam apimentar seus relacionamentos com seus
parceiros.
Esse trabalho visa, principalmente, desmistificar o lado sensual do pole dance, mostrando sua
origem esportiva e artística.
A cada dia, a procura de atletas para a prática do pole dance fitness vem aumentando e os
benefícios físico e mental são muitos para quem participa das atividades. Além do bem-estar e da
autoestima, a pessoa trabalha a parte de fortalecimento muscular, flexibilidade, equilíbrio,
coordenação, a parte psicológica, e também a parte de desenvolvimento corporal.
Tendo a consciência da falta de conhecimento do público em geral sobre o assunto, a intenção
é mostrar para as pessoas que o pole dance é uma dança, é uma arte e também um grande esporte.
2.

OBJETIVOS

2.1 GERAL

Produzir um vídeo-documentário abordando a história do pole dance e seus aspectos
sensual e, principalmente, esportivo.

2.2 ESPECÍFICOS



Definir documentário e seus tipos;
mostrar a história do pole dance;


apresentar que o pole dance não só se resume no seu lado sensual e que ele tem uma base
esportiva forte;

3.



expor a importância do esporte na vida das pessoas; e



divulgar os benefícios que o pole dance pode causar no corpo e mente.

FUNDAMENTAÇÃO

3.1 DOCUMENTÁRIO
A partir da leitura de ―Introdução ao documentário‖, de Bill Nichols (2012) é possível
compreender que documentário se caracteriza por apresentar determinado acontecimento ou fato,
mostrando a realidade de maneira mais ampla e pela sua extensão interpretativa com um gênero
vivo em constante transformação. ―A definição de documentário é sempre relativa ou comparativa.
Assim como o amor adquire significado em comparação com indiferença ou ódio, [...] o
documentário define-se pelo contraste com filme de ficção ou filme experimental e de vanguarda‖
(NICHOLS, 2012, p.47). O filme de ficção por sua vez, tem sua construção condicionada a um
roteiro predeterminado, cuja base é composta de personagens ficcionais ou reais, os quais são
interpretados por atores (LUCENA, 2012, p.11).
O modo expositivo, para Nichols (2012), se ampara em fragmentos do mundo histórico, a
argumentativa da estética ou poética. O comentarista é ouvido e também visto nos noticiários
televisivos; ou, ainda, o comentário com voz de Deus, que é comumente usado como elemento
chave.
3.2 TÉCNICAS DE ENTREVISTA
O objetivo de uma entrevista é obter um comentário em primeira mão. Você o quer
diretamente da boca do forno: as opiniões pessoais, experiências, as histórias ilustrativas que só o
entrevistado pode lhe dar (WATTS, 1999). Para realizar uma boa entrevista, é preciso organizar um
roteiro fazer um planejamento da entrevista, preparar um bom entrevistador que possua uma boa
cultura geral, de raciocínio rápido e percepção aguçada sobre o comportamento humano.
Segundo Watts (1999), a revisão geral é uma sessão antes da gravação ou transmissão para
que o entrevistador e o entrevistado discutam sobre o que irão falar. Você deve tomar parte da
revisão geral mesmo que a produção conte com um entrevistador ou repórter especializado.
3.3 PRODUÇÃO DE VÍDEO
Para ter uma excelente e organizada produção de um vídeo, tem que antes definir a sua préprodução, que é a primeira etapa do processo a ser cumprida, e tornar uma ideia em algo concreto.
Não faça programas para serem vistos apenas por você, isto é da alçada de alguns diretores de
―arte‖ experimental. Mas faça programas que queira fazer e você mesmo queira ver. Não tem muito
sentido fazer algo a que você não vai se dedicar de todo o coração (WATTS, 1999).

Elaborar um bom roteiro, coerente, é a forma escrita de qualquer produção audiovisual e
pode ser escrito por um ou vários profissionais. Para Lucena (2012), o roteiro surge não como
forma de expressão do roteirista ou por desejo do diretor, mas como necessidade do diretor. Tratase de uma história contada em imagens e traduzidas em palavras.
Segundo Watts (1999), você raramente vê imagens sem palavras. Pinturas têm etiquetas,
cartões-postais estão identificados atrás, fotografias de jornais têm legendas. O motivo é porque
imagens são ambíguas: elas têm mais do que uma interpretação ou significado.
3.4 A HISTÓRIA DO POLE DANCE
Segundo Parizzi (2008), o pole dance significa dança da barra ou dança do mastro. Essa
dança possui várias vertentes sobre sua origem, algumas dizem que se originou nos circos na
Inglaterra nos anos de 1980, outros dizem que já era praticado há muitos anos pelos habitantes da
Índia. O pole dance vem da pratica Mallakhamb que significa homem de força, que nada mais é do
que uma yoga praticada na barra ou cordas na vertical praticado muito na Índia, existindo assim
desde o século XII.
Essa técnica era realizada apenas por homens e é feito num tronco de árvore lapidado, eles
fazem uma série de movimentos acrobáticos; são séries obrigatórias, cada atleta faz a mesma série e
tem a maior pontuação, é bem parecido com a ginástica olímpica, mas é uma técnica indiana.
A mídia explora o pole dance onde ganha popularidade, como por exemplo, em filmes,
circos, novelas, clipes musicais, entre outros meios. A exposição desta prática pela mídia aumenta a
curiosidade das pessoas, seja pela técnica ou pela sensualidade. O maior público desta prática são as
mulheres que buscam um esporte ou um meio diferente para ―esquentar‖ o relacionamento com seu
parceiro, levando a prática do pole dance sensual. Muitas das praticantes ainda não sabem o quanto
está crescendo essa modalidade no Brasil e no mundo. O pole dance fitness é considerado uma
atividade física que pode despertar o lado competitivo das pessoas.
3.5 POLE DANCE SENSUAL
A beleza da pole dance está na união de força com a leveza e graciosidade. A dança requer
uma linguagem coreográfica, trata-se de uma dança com uso de solo e trejeitos sensuais ao redor da
barra de pole, com vários movimentos, músicas e produção visual muito usado pelas dançarinas em
shows e também com a finalidade de agradar o parceiro com uma novidade.
É um esporte feminino e sexy, que aumenta a autoestima, corrige a postura, melhora a
flexibilidade, ajuda a ter elegância no andar e ainda é divertido. Os giros da barra de maneira mais
ou menos sensual é só o princípio dessa dança, sempre ao ritmo de uma música suave com giros
rápidos, escorregadelas, cruzadas de pernas e surpreendentes acrobacias que parece desafiar a lei da
gravidade.
O pole dance nunca irá perder sua essência sensual, mas diferentes do que muitos pensam,
esta atividade esportiva está mais próxima às acrobacias e aos movimentos aeróbicos do que dos
espetáculos em boates; o pole dance é um esporte, uma arte, uma dança.
3.6 MOTIVAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA
O exercício físico ajuda a melhorar o humor e a dar mais disposição à correria diária. Para
manter a boa forma, é preciso se movimentar; os exercícios contribuem para a melhoria do
condicionamento físico e gera benefícios a saúde. O indicado é escolher uma atividade que atraia e
dê prazer, pois isso trará ânimo e disposição levando o esportista a praticar cada vez mais.
Para Saba (2003, p.48), conhecer ―[...] a atividade física significa desvendar seus benefícios
para o corpo, para a mente, para o relacionamento social e esses interferem de modo diferente na

vida de cada pessoa, pois dependem da forma como cada um se relaciona com a atividade‖. Pode-se
dizer que quem tem a atividade física e o exercício físico sempre presentes em sua rotina sente
prazer pela prática, tem mais condições de levar uma vida de maior qualidade. Uma pessoa ativa
vive melhor e tem mais chances de ser feliz.
3.7 BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA
Atividade física é um fator muito importante e essencial na vida de uma pessoa, pois além de
ajudar em tratamentos hormonais, melhora o condicionamento físico, alivia o estresse e ajuda a
perder peso, traz também muitos outros benefícios à saúde e bem estar.
Nos dias de hoje, a prática regular de exercício físico tem sido bastante procurada pela
população devido aos seus benefícios, dos quais são: o controle do peso corporal, a resistência
física, a força muscular, a estética, o bem estar e a saúde. Mas nem todas as pessoas tomam gosto
pela prática, fazendo-as buscar algo novo dentro do exercício físico, algo que desperte a vontade e o
gosto pela prática de algum tipo de exercício.
3.8 ATIVIDADE FÍSICA E A MULHER
Para muitas mulheres, a prática regular da atividade física está ligada à imagem de pessoas
com o corpo em forma, porém, hoje, já se sabe que outros benefícios do fitness se manifestam em
todos os aspectos do organismo, desde a parte psicológica até o fortalecimento dos ossos e das
articulações, em especial para as mulheres.
Segundo Saba (2003), já se foi o tempo em que esporte era coisa só para homens; foi
derrubada a crença de que as mulheres eram menos capazes para modalidades que não sejam de
expressão como dança e ginástica rítmica, surgindo grandes atletas femininas nas lutas, nos jogos
com bola etc. Sendo assim, como os homens, as mulheres também procuram aderir à pratica de
exercícios físicos regular, muitas vezes pelos mesmos motivos dos homens.
4. METODOLOGIA
No início, o tema escolhido era contar a vida dos caminhoneiros nas estradas, mas como o
mesmo tema foi abordado por um companheiro de classe, resolveu-se então mudar.
Por ser praticante de esporte e do pole dance, foi escolhido elaborar um vídeo-documentário
sobre o pole dance. Após a escolha desse tema e um aprofundamento teórico, foi escolhido o
gênero expositivo do documentário, para colher depoimentos de praticantes dessa atividade física.
Foi realizada pesquisa sobre o conteúdo escolhido, porém houve carência com fontes sobre o
estudo, pois no Brasil, existe apenas um livro sobre pole dance falando sobre arbitragem, por isso
foi realizada uma pesquisa mais ampla sobre o tema buscando livros sobre esportes e educação
física, e artigos e sites que contam a história e origem do pole dance. Por esta razão, as referências e
conteúdos utilizados neste, foram encontrados em sites confiáveis elaborados por profissionais da
área do assunto.
Com o embasamento teórico, o relatório profissional pode ser elaborado juntamente com o
roteiro e as perguntas que seriam feitas.
Devido algumas desistências dos entrevistados, no caso das praticantes, houveram mudanças
de personagens, então foi determinado que seriam feitas as entrevistas com as alunas da
personagem principal, Mari Silva, e essas foram realizadas todas em São Paulo, houve também
desistência do médico neurologista por falta de tempo, que iria falar neurologicamente o que o
esporte causa nas pessoas.

No entanto, no total, foram seis entrevistados, cinco praticantes e um educador físico, com
dezessete perguntas para as poles dancer, e quatro perguntas para o educador físico. O cenário foi
na escola de pole dance Vertical Fit de São Paulo e no Parque Ecológico de Guaratinguetá.
Todas as perguntas foram relacionadas ao tema e aos benefícios da prática da atividade física.
Após a etapa da pré-produção ter sido concluída, partiu-se para a parte prática do projeto.
Com ajuda de um familiar de São Paulo, Landy Serafim para chegar ao local, assim foram colhidas
todas as assinaturas de direito de imagens das entrevistadas.
A gravação da abertura do documentário e as entrevistas com as praticantes, foram realizadas
na escola Vertical Fit em São Paulo no dia dois de outubro, com início às nove horas da manhã e
termino ao meio dia.
Foram capturas imagens de toda a aula, o foco era gravar as cenas de como as alunas
realizam as acrobacias, os giros, como é o aquecimento, como elas dançam; o objetivo era mostrar
toda aula, o sofrimento, a dificuldade de fazer os movimentos, os giros, as inversões na barra,
mostrando realmente como funciona o esporte, a aula ―bruta‖ do pole dance; toda as cenas foram
capturas para a abertura do documentário, apenas com o uso da câmera em mãos e sem utilizar o
tripé, pois eram muitos movimentos dos exercícios e necessitou-se que andasse na sala toda para
gravar as cenas em movimento.
Toda a gravação da aula foi utilizada uma câmera Nikon D3100 e também na entrevista, que
além da câmera também foi utilizado um tripé. Não foram utilizados microfones auxiliares, o som
foi capturado pelo microfone da própria câmera. As imagens foram gravadas em high-definition
(HD), e armazenadas em dois cartões de memória: S10 16 gigabytes e S4 8 gigabytes. Não
necessitou de uso de iluminação pois a gravação foi na parte da manhã e usou-se a própria luz do
ambiente.
Após a aula, deu-se início as entrevistas, começando com as quatro alunas respondendo e
contando a mudança em suas vidas com a prática dessa atividade física, em seguida, iniciou a
entrevista com a personagem principal, a professora Mari Silva, contando a história do pole dance e
sua origem, os benefícios do esporte e a mudança em sua vida e na vida dos praticantes.
A entrevista com o educador físico foi realizada no dia dez de outubro no Parque Ecológico
de Guaratinguetá, a entrevista deu início uma hora da tarde com término às duas e meia da tarde. A
escolha do cenário foi para mudar um pouco o ambiente de entrevista, além de mostrar a natureza,
onde nesse lugar pessoas também praticam atividade física, foi gravado num quiosque de fundo à
um lago e mostrando um pouco do ambiente. Também foi utilizada a mesma câmera Nikon D3100
e um tripé, o microfone foi da própria câmera e não necessitou de iluminação.
Esta etapa apresentou um grau de dificuldade por causa dos barulhos dos animais presentes
no local.
Com todas as entrevistas gravadas e imagens capturadas, teve início a decupagem e a edição
do documentário.
Devido a bastante cenas das imagens da aula, houve necessidade de realizar várias
decupagens, até chegar no melhor conteúdo possível. A proposta era mostrar o esporte em si, e
todas as cenas foram bem capturadas e tudo foi se moldando.
Após a seleção dos trechos que seriam utilizados, o processo de edição começou, de início,
pegou a seleção de cortes feitos pelo programa Movie Maker. Após esses cortes e montagem toda
pronta, Mário Sérgio ajudou a criar a abertura do documentário e a inserir as músicas e finalizar
todo o projeto.
Assim, foi utilizado um outro programa para essa etapa: Pinnacle Studio 15, para uma melhor
finalização.
Depois de toda etapa cumprida e o vídeo finalizado, deu-se início a etapa da arte do DVD,
ambas as partes (encarte e rótulo do DVD) foram feitas no programa RonyaSoft CD DVD Label
Maker, as fotos utilizadas na contracapa do encarte foram capturadas da câmera Nikon D3100, no

dia da entrevista, nela pode-se ver a professora de perfil e fotos da aula, como as alunas e a
professora fazendo acrobacia na barra.
5. CONCLUSÃO
Quando uma pessoa assiste à um vídeo sobre o pole dance, imagina cenas calorosas de
mulheres dançando seminuas, em palcos de boates e casas de strip-teaser. E na maioria das vezes,
dependendo do que se procura, encontram, pois esta dança vem de uma raiz noturna e nunca irá
perder sua essência seu lado sensual.
Mas neste trabalho foi mostrado que o pole dance não só se baseia no seu lado erótico, mas
que a base dele é esportiva com muitos movimentos acrobáticos. O vídeo-documentário elaborado
foi muito além de mulheres dançando, mostrou em si uma aula de muito esforço com bastante
giros, danças e acrobacias.
Assim, o objetivo deste trabalho foi produzir um vídeo-documentário sobre o pole dance,
abordando sua origem, seu aspecto sensual e, principalmente, o seu lado esportivo, que está
crescendo cada vez mais pelo mundo todo.
Felizmente, todas as etapas do processo foram atingidas, a escolha do lugar, os processos de
gravação e edição. Apesar de acontecer alguns erros durante o processo, mas nada que atrapalhasse
o objetivo da gravação.
Ao serem feitas as pesquisas buscando por fundamentação teórica, sobre conceito na área de
documentários, houve um certo grau de carência sobre livros de pole dance, pois aqui no Brasil só
existe um e que fala sobre arbitragem. Mas a pesquisa foi bem aprofundada nas buscas de sites
confiáveis de profissional da área, e também obteve pesquisa com livros de educação física e de
mulheres no esporte.
Contudo, essa pesquisa pode-se confirmar que o assunto ainda é pouco desbravado, o que só
aumenta o desejo de explicar o valor desses profissionais do ramo dessa arte tão maravilhosa. Foi
com grande felicidade que se concretizou a elaboração do vídeo-documentário, um produto que irá
mostrar o esporte que é o pole dance, e atender a sede de conhecimento do público em geral.
O período de aprendizagem acadêmica foi de extrema importância para a conclusão do
projeto, a intenção é abrir novos horizontes para aqueles que pretendem iniciar uma atividade física
e o pole dance mostrou ser diferente de qualquer outro esporte, despertando interesse naqueles que
procuram algo novo para praticar.
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RESUMO
O presente trabalho explorou a rede social Facebook, rede social grátis e de fácil acesso,
como ferramenta de ensino sob a perspectiva didático-pedagógica segundo uma concepção
interacionista e construtivista de Vigotski em um contexto escolar em uma sala de aula de Ciências
no Colégio Dom Pedro com total de 63 alunos no sentido de verificar as potencialidades e possíveis
contribuições do referido ambiente na prática pedagógica no Ensino Fundamental II. Para tanto, os
instrumentos utilizados foram no total três atividades por classe publicadas na rede social. Os
resultados apontam que o ambiente contribui para um aprendizado significativo e diversificado,
tratando-se de uma ferramenta não educacional. Assim o favorecimento do discente na criação de
novos espaços para o desenvolvimento do conhecimento, o senso de partilhar e de fazer parte em
um momento extraclasse é inovador.
Palavras-chave: Facebook, Prática e Ensino Fundamental.

ABSTRACT
This paper explored the social network Facebook, the social network for free and easily
accessible, such as teaching in the didactic- pedagogical perspective tool in designing an
interactionist and constructivist Vygotsky in a school context in a classroom in the College of
Sciences Dom Pedro with a total of 63 students in order to verify the potential and possible
contributions of that environment in pedagogical practice in Elementary Education II. For both, the
instruments used were a total of three activities per class posted on the social network. The results
showed that the environment contributes to a significant and diverse learning, in the case of a noneducational tool. Thus favoring the student in the creation of new spaces for the development of
knowledge, the sense of sharing and part time on an extracurricular is innovative.
Key-words: Facebook, Practice e Elementary Education.

1.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a sociedade encontra-se baseada em transformações estruturais nas relações
econômicas, produtivas, tecnológicas, comunicativas e nas formas de poder (OLIVEIRA, 2012).
Denomina-se, então, esse modelo como Sociedade da Informação e do Conhecimento, pelo qual o
protagonista de uma nova cultura interage e inova pelos elos criados por meio de espaço e tempo
diferenciados ao sistematizarem novas formas de aprendizagem, de ensino, de trabalho, de
comunicação, modificando, portanto, o cotidiano das pessoas. Essa tendência tem sua origem na
necessidade da melhoria da educação brasileira, com foco na modalidade oral quanto na escrita.
A instituição de ensino tem um papel fundamental no desenvolvimento do discente, contudo a
forma de ensino-aprendizagem está tomando novos rumos. Neste a tecnologia toma frente perante o
uso das ―Tecnologias de Informações e Comunicações‖ (TICs), uma prática educacional a ser
considerada uma estratégica do conhecimento, desempenhando um importante papel, favorecendo o
acesso e a disseminação de cursos voltados para esta modalidade de ensino. SANTANA (2006)
também aponta que o uso das TIC‘s deve ser estimulado pelos professores para agregar maior valor
aos processos de ensino aprendizagem.
Inserido neste contexto o discente encontra-se em um processo de domínio aparente e que se
usado de maneira estruturada e organizada oferece objetivos que o levam a um aprendizado
significativo. MONTEIRO (2009) discute que muitos são os trabalhos que propõem e analisam
atividades mediadas por recursos multimídias para serem realizadas em sala de aula (BRIZZI,
2000; CAVALCANTE & TAVOLARO, 2000; CAVALCANTE, et al., 2001; MONTEIRO, et al,
2007), mas MORALES (2013) cita que o educar mediante uma aula virtual permite continuar o
trabalho em classe sem a necessidade de coincidir tempo e inclusão social.
VALENTE (1999) e REGISTRO et al (1999) corroboram que a internet não causa relevância
no processo ensino-aprendizagem, há uma necessidade de uma perspectiva didático-pedagógica
inovadora. Para tanto os investimentos feitos pela educação brasileira não condizem com os
resultados esperados pelas avaliações promovidas pelo Governo Estadual e Federal.
Neste processo, CIRIBELI & PAIVA (2011) retratam a realidade dos brasileiros, onde os
mesmos passam mais de 60 horas por mês navegando na Internet, especialmente através das redes
sociais. O Brasil se configura hoje como o ―país com o maior número de pessoas conectadas às
redes sociais, com 87% de usuários ativos‖ (IBOPE apud CIRIBELI, PAIVA, 2011, p.64 e
SOUZA, 2012).
Diante desta perspectiva, o discente pode se conectar através da WEB 2.0 para um
aprendizado significativo, no entanto se faz necessário achar fontes confiáveis, de responsabilidade
do moderador para avaliar e apresentar as principais descobertas, princípios e leis divulgadas, sendo
estas através de texto, som, vídeo ou animações, no entanto, ferramentas como Linkedin, Twitter,
facebook entre outros não se encaixam ao estudo, pois é difícil controlar certas ações, como por
exemplo, aquelas que fogem do objetivo. Para tanto o objetivo deste projeto é analisar a rede social
facebook e suas interfaces do conhecimento construtivista, tendo em vista, discutir sobre o uso
desta tecnologia no ensino de ciências, a fim de proporcionar um ensino que ultrapasse o currículo
do ensino fundamental II.
A análise das mídias sociais e suas interfaces do conhecimento construtivista, tendo em vista,
a discussões atuais sobre o uso destas tecnologias no ensino de ciências, o estudo exploratório entre
o corpo discente do Colégio Dom Pedro tem o intuito de contextualizar e quantificar a importância
desta ferramenta.
Neste contexto de inserir o aluno em um ambiente virtual com representações e aportes para a
formação continuada sem fazer referência ao tradicional, o projeto justifica-se pela motivação,
ambiente diversificado entre professor-aluno, diversidades na estratégia de estudo, o acesso é
gratuito e o conhecimento adquirido pelos alunos, em face da atual metodologia aplicada na
disciplina de Ciências.

O projeto corrobora para uma atualização na prática que além de livros didáticos possa
contribuir na formação de alunos pensadores e pesquisadores, trabalhando questões
comportamentais relacionadas ao uso de ambientes digitais, desenvolvendo competências e
preparando os alunos para essa realidade.
Este projeto está sendo desenvolvido em uma rede privada de ensino, mas nada impede que
seja desenvolvida em redes públicas.
2.

METODOLOGIA E RESULTADOS

Em um contexto escolar de uma sala de aula de ciências do sexto ao nono ano do ensino
fundamental, composta por 17 alunos no sexto ano, 20 alunos no sétimo ano, 13 aluno no oitavo
ano e 13 alunos no nono ano, de idade entre 10 a 15 anos, buscou se previamente conhecer a
comunidade escolar e o uso da rede social facebook, assim foi possível fazer um levantamento das
salas que obtém acesso à internet através de um questionário; assim depois de analisado e
quantificado o resultado do questionário foi representado no gráfico 1.

Gráfico 1 – Total de alunos que possuem internet.
Na segunda etapa da pesquisa a integração entre gestores, professores, alunos e pais no
envolvimento da pesquisa realizou se através de reuniões bimestrais.
Na terceira etapa do projeto quantificou se quantos discentes possui conta na rede social
facebook através do mesmo questionário o resultado gerado está representado no gráfico 2.

Gráfico 2 Total de alunos que possuem facebook.

A fim de proporcionar uma contextualização de relação do que foi aprendido na sala de aula e
as dificuldades no desenvolvimento das atividades, criou-se uma página na rede social facebook
intitulada ―Colégio Dom Pedro‖ (Figura 1) caracterizando a quarta etapa do projeto.
Esta etapa do projeto caracteriza se pela interação docente, discente e a rede social. A fim de
descrever resumidamente sobre as atividades postadas na rede social, tais dados foram redigidos
conforme na tabela 1.
Quadro 1- Descrição das atividades do sexto ao nono ano.

A fim de elucidar a metodologia aplicada segue os comentários dos alunos na atividade 1 – 6º
ano.
Aluno 1 - Ele e Galileu Galilei ,Galileu melhorou significamente o telescopio,foi ele que
descobriu as manchas solares,as montanhas da lua ,as fases de Venus,quatro satelites de Jupiter,os
aneis de Saturno,as estrelas da via lactea e estas descobertas contribuiram decisivamente na defesa
do Heliocentrismo .
Aluno 2 - Galileu Galilei foi personalidade fundamental na revolução científica. Foi o mais
velho dos sete filhos do alaudista Vincenzo Galilei e de Giulia Ammannati.3 Viveu a maior parte de
sua vida em Pisa e em Florença, na época integrantes do Grão-Ducado da Toscana.
Galileu Galilei desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente

acelerado e do movimento do pêndulo. Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia
e o conceito de referencial inercial, ideias precursoras da mecânica newtoniana. Galileu melhorou
significativamente o telescópio refrator e com ele descobriu as manchas solares, as montanhas da
Lua, as fases de Vénus, quatro dos satélites de Júpiter,4 os anéis de Saturno, as estrelas da Via
Láctea. Estas descobertas contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo. Contudo a
principal contribuição de Galileu foi para o método científico, pois a ciência assentava numa
metodologia aristotélica.
Aluno 3 - Galileu Galilei foi um dos primeiros a apontar uma luneta para o céu com o
objetivo de descobrir seus segredos.Em 1610,esse notável sábio descobriu as quatro maiores luas de
Júpiter ,fato que se tornou a primeira observação de satélites orbitando outros planetas.Ele também
distinguiu as manchas solares,observou as crateras da lua e verificou que o planeta Vênus também
exibia fases,da mesma forma que o nosso satélite natural.Suas observações foram duramente
criticadas pela igreja católica,uma vez que não estava de acordo com as ideias geocêntricas (a Terra
como centro do Universo
Aluno 4 - Galileu Galilei foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano.
desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado e do
movimento do pêndulo. Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia
Aluno 5 - Galileu publicou De Motu, em 1590. Tendo construído os seus próprios
telescópios, publicou as suas primeiras descobertas no Sidereus Nuncius (1610), livro que causou
sensação pela Europa inteira. Resumiu o trabalho de uma vida inteira no Discorsi e Dimostrazioni
Matematiche Intorno a Due Nove Scienze. O manuscrito deste livro foi secretamente levado para
fora de Itália e publicado na Holanda, em 1638.
Aluno 6 - Galileu Galilei Quando Galileu começou as suas observações com o telescópio,
finalmente começaram a aparecer argumentos definitivos contra o modelo geocêntrico. Galileu não
foi provavelmente o primeiro a utilizar um telescópio para observar os céus, cabendo essa honra
provavelmente a Thomas Harriot, na Inglaterra, ou a Simon Marius, na Alemanha. No entanto,
Galileu fez evoluir o telescópio até uma ampliação superior a 20x e apresentou os céus no livro
Sidereus Nuncius de uma forma que nunca antes havia sido vista, fruto de uma observação
meticulosa do céu ao longo de muitas noites consecutivas.
Aluno 7 - Grande Físico, Matemático e Astrônomo, Galileu Galilei nasceu na Itália no ano
de 1564. Durante sua juventude ele escreveu obras sobre Dante e Tasso. Ainda nesta fase, fez a
descoberta da lei dos corpos e enunciou o princípio da Inércia. Foi um dos principais representantes
do Renascimento Científico dos séculos XVI e XVII.Por sua visão heliocêntrica, o astrônomo
italiano teve que ir a Roma em 1611, pois estava sendo acusado de herege. Condenado, foi obrigado
a assinar um decreto do Tribunal da Inquisição, onde declarava que o sistema heliocêntrico era
apenas uma hipótese. Contudo, em 1632, ele voltou a defender o sistema heliocêntrico e deu
continuidade aos seus estudos.
Aluno 8 - Galileu Galilei foi um dos grandes cientistas da História tendo dado grandes
contributos nomeadamente no campo da astronomia e da física. Suas descobertas foram
verdadeiramente notáveis tendo revolucionado a forma de se fazer ciência. Foi o primeiro a utilizar
o telescópio para observações astronómicas, foi um defensor do sistema heliocêntrico, entre muitas
outras contribuições. A importância de Galileu para a ciência é tal que é considerado como o pai da
ciência moderna. Vamos ver uma pequena biografia de Galileu, onde são apresentados alguns dos
aspetos principais de sua vida e obra.
Aluno 9 - Galileu: o popularizador da ciência. Inquieto, polêmico, criativo, ele simplificou e
divulgou as teorias científicas. E com isso lutou por um mundo melhor
Aluno 10 - GALILEU GALILEI grande fisico matetico e contribuiu com a ciancia melhorou
muitas invensoes
Aluno 11 - galileu galilei um dos maiores astronomo da história ,foi fisico matematico
astronomo e fiosofo italiano

Aluno 12 - Grande Físico, Matemático e Astrônomo, Galileu Galilei nasceu na Itália no ano
de 1564. Durante sua juventude ele escreveu obras sobre Dante e Tasso. Ainda nesta fase, fez a
descoberta da lei dos corpos e enunciou o princípio da Inércia. Foi um dos principais representantes
do Renascimento Científico dos séculos XVI e XVII.Por sua visão heliocêntrica, o astrônomo
italiano teve que ir a Roma em 1611, pois estava sendo acusado de herege. Condenado, foi obrigado
a assinar um decreto do Tribunal da Inquisição, onde declarava que o sistema heliocêntrico era
apenas uma hipótese. Contudo, em 1632, ele voltou a defender o sistema heliocêntrico e deu
continuidade aos seus estudos.
Aluno 13 - Galileu Galilei foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano. Galileu
Galilei foi personalidade fundamental na revolução científica.
Aluno 14 - Sua primeira contribuição à ciência se deu no Duomo de Pisa. O sacristão acabara
de acender uma lâmpada pendurada numa longa corda e a empurrara. O movimento pendular foi
medido com as batidas do coração de Galileu. Ele percebeu que o tempo de cada oscilação era
sempre igual e formulou a lei do "isocronismo" do pêndulo. Assim, encontrou o primeiro uso
prático para aquela regularidade e desenhou um modelo de relógio.
Aluno 15 - Galileu Galilei foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano. Galileu
Galilei foi personalidade fundamental na revolução científica. Foi o mais velho dos sete filhos do
alaudista Vincenzo Galilei e de Giulia.

Figura 2 – Página inicial do Perfil Colégio Dom Pedro.

Gráfico 3 – Totais de participações nas atividades por ano
Logo, na quinta etapa a análise dos dados se quantificou através de participações (curtir e/ou
compartilhar) representado no gráfico 3 e o gráfico 4 gerado através dos comentários na página do
colégio.

Gráfico 4 – Totais de comentários nas atividades por ano.
Ao analisar os resultados conclui-se que o uso da contextualização por meio da abordagem de
um tema através de diferentes perspectivas, mesclando exercícios conceituais com exercícios que
demonstrem a aplicação destes conceitos, colabora para uma processo de ensino e aprendizagem
mais eficiente, levando a uma melhor compreensão dos conceitos pelos alunos.
Elencar uma das principais redes sociais para um aprendizado na perspectiva da realidade do
aluno gera resultados satisfatórios nos anos iniciais do ensino fundamental II na qual o aprendizado
tem origem nas interações sociais, segundo Vigotsky.
Pode se enumerar as participações e os comentários gerados pelos os resultados, este de
forma colaborativa e não individualista conforme demonstrado pelas metodologias de ensino.

Para o sexto e sétimo ano o total de comentários ficou acima da média em todas as atividades,
no oitavo ano somente a atividade 1 obteve resultado acima da média com um total de 11
comentários e para o nono ano somente a atividade 3 não gerou resultados acima da média.
Este trabalho é um desafio à comunidade educacional onde a utilização de uma rede social
como o Facebook contribui para resultados satisfatórios refletindo principalmente na inclusão
digital.
3.

DISCUSSÃO

As abordagens aqui apresentandas visaram repensar as condições de ferramentas não
educacionais para um aprendizado significativo. Percebe-se que este pluralismo metodologico e
suas formas utilizando a WEB 2.0 integrando docente e discente e conteúdo escolar tem suas
funcionalidades no ensino. Para o desenvolvimento desta pesquisa não levou se em conta as
abordagens das concepções de escrita, entretanto, Viana (2012) corrobora em seu trabalho sobre a
produção de textos escritos nos referidos usuários das redes socias e considera para uma reflexão no
uso das ferramentas tecnologicas na modalidade escrita.
Para FEUMIN & RODRIGUES (2013) as redes sociais são dinamicas e altamente interativas
potencializando a interação dos individuos que as integrem. VIVES (2011) alega que as redes
sociais conectam o mundo através de relações de ligações simplificadas se valendo da globalização
e da necessidade humana de viver em conjunto e comunicar-se. Segundo este mesmo autor as redes
sociais podes e devem ser utilizadas no contexto pedagógico, pois, possuem uma linguagem
construtivista onde os alunos devem instruir a maquina, a inclusão digital hoje é sobre como o
sujeito se comporta on-line e como tira benefícios próprios.
Entretando, quando se modifica e/ou aprimora a forma de estudar ultrapassando as barreiras
de espaço e tempo as redes socias oferece este senso de compartilhar, comentar ou curtir com foco
eficaz na comunicação e divulgação. Afim de propor uma argumetação cientifica este item deve
ser melhorado e melhor explorado em trabalhos futuros.
Este trabalho é um desafio à comunidade educacional, pois a utilização de uma rede social no
ensino obtém resultados satisfatórios refletindo na inclusão digital e na prática do ensino
aprendizagem.
4.

CONCLUSÃO

A análise dos recursos multimídias e suas interfaces do conhecimento construtivista, tendo
em vista, a discussões atuais sobre o uso destas tecnologias no ensino de Ciências, o estudo
exploratório entre o corpo discente do Colégio Dom Pedro tem o intuito de contextualizar e
quantificar a importância desta ferramenta. Proporcionando aplicativos para um projeto que
ultrapasse o currículo do ensino fundamental II.
Neste contexto de inserir o aluno em um ambiente virtual com representações e aportes para a
formação continuada sem fazer referência ao tradicional, à motivação, relação professor-aluno,
diversidades na estratégia de estudo, o acesso gratuito e o conhecimento adquirido pelos alunos, em
face da atual metodologia aplicada na disciplina de Ciências são os fatores determinantes para a
conclusão da pesquisa. .
O projeto corrobora para uma atualização na prática que além de livros didáticos possa
contribuir na formação de alunos pensadores e pesquisadores, trabalhando questões
comportamentais relacionadas ao uso de ambientes digitais, desenvolvendo competências e
preparando os alunos para essa realidade.
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RESUMO
Para resolver o problema do déficit habitacional, o governo adotou técnicas de construção de
casas populares em larga escala com o menor custo possível, resultando em moradias desumanas e
de baixa qualidade, estas são construídas com princípios projetivos semelhantes para qualquer tipo
de região, tendo um programa de necessidades fixo o que resulta em edificações com uma
arquitetura não humanizada, que se preocupa mais com o retorno financeiro do que o conforto de
seu usuário. A fim de se obter habitações populares mais humanizadas e que consigam trazer uma
maior qualidade de vida aos seus usuários, este trabalho se resume em estudar em quais
possibilidades é possível haver a substituição do sistema construtivo de alvenaria, por casas de
container e garantir construções que proporcionem maior qualidade de vida para seus usuários.
Palavras-chave: Moradia; Déficit Habitacional; Habitação de Interesse Social; Casa Container;
Corrosão.

ABSTRACT
To solve the problem of housing shortage the government adopted the construction of
affordable housing on a large scale with minimal cost techniques, resulting in inhumane housing
and low quality, they are built with similar projective principles to any region having a program
fixed needs, resulting in buildings with no humanized architecture, which cares more about the
financial return from the comfort of your user. In order to obtain more humanized popular housing
and who can bring a higher quality of life for its users, this work is summarized in studying at what
possibilities there may be the replacement of masonry construction system, for container homes and
buildings to ensure humane.
Key-words: Housing; Housing Deficit; Housing Social Interest; Container House; Corrosion.

1. INTRODUÇÃO
1.1 MORADIA: NESCESSIDADE DO SER HUMANO
Desde sempre o Homem sentiu a necessidade de criar um abrigo contra os perigos e
intempéries da natureza, como qualquer outro animal. Mas, enquanto os animais construíam sempre
o mesmo tipo de abrigo com os mesmos materiais, o homem foi fazendo a sua habitação com os
materiais mais diversos e com formas variadas, de acordo com os meios disponíveis e tipo de vida
que levava. Ao longo dos séculos, a técnica humana foi evoluindo nos materiais e processos de
construção, e atualmente possuímos casas de diversos tipos e modelos.
Entretanto, de acordo com PENZIM [1] ―Moradia [...] É muito mais que lugar do abrigo, é
lugar de constituição da vida, revelando-a em suas múltiplas dimensões.‖ A casa é um espaço
privilegiado para o ser humano. Habitat é lugar de vida. Não sem razão utiliza-se com frequência o
verbo viver no sentido de habitar. Não há como viver sem que se ocupe um espaço. Moradia é
necessidade do ser humano.
A moradia é reconhecida como um direito humano de necessidade básica [2]. Condições de
moradia adequadas foram identificadas na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948
como um direito inerente ao ser humano, afetando diretamente o alcance de um status de bem viver.
O artigo 6º da Constituição brasileira [3] apresenta a moradia dentro do conjunto de direitos sociais
e acrescenta, ainda, no artigo 7º, inciso IV, que o salário mínimo recebido seja capaz de atender
suas necessidades vitais básicas incluindo, dentre outras, novamente o direito à moradia. Com isso,
fica evidente que a questão da habitação é fundamental. Além de estar prevista em lei, é
identificada como uma das prioridades a serem tratadas pelo Estado.
No entanto, mesmo a casa sendo sinônimo de vida, existe ainda pessoas que vivem sem as
condições mínimas necessárias para que o local seja considerado uma habitação. De acordo com os
dados da Organização das Nações Unidas (ONU), um em cada três moradores de cidades nos países
em desenvolvimento mora em bairros pobres ou miseráveis. São Justamente as nações que dispõem
de menos recursos para resolver seus problemas [4].
Analisando esse dado, conclui-se que as ―moradias‖ de tais bairros (pobres ou miseráveis) são
extremamente precárias, já que carecem de condições básicas para a qualidade mínima de vida,
como falta de água encanada, energia elétrica e/ou esgotamento sanitário.
Além disso, casas nessas condições agravam ainda mais a transmissão de doenças
transmissíveis, a escassez e contaminação de água, poluição ambiental e aquecimento global, sem
contar os problemas que já são enfrentados pela população desses bairros, como a fome, pobreza,
criminalidade e violência social.
Um exemplo muito comum no Brasil são as favelas, o site Habitat For Humanity1 diz que de
acordo com dados do IBGE, a população que mora em favelas no Brasil cresceu, nos anos 90, o
triplo do crescimento da população brasileira. Em casas mal ventiladas (como as de favelas),
doenças respiratórias (como bronquite e asma), diarréias ou doenças relacionadas ao ambiente
insalubre (malária, leptospirose) são constantes. Segundo o Ministério da Saúde, doenças
infecciosas e infecções respiratórias são a 2ª e 3ª causas de mortalidade infantil, atrás apenas de
causas neonatais.
Crianças com problemas de saúde certamente faltam mais à escola, têm menos predisposição
aos estudos e se tornam mais vulneráveis ao crime e às drogas. Pesquisas mostram que a falta de
boas condições de moradia tem impacto sobre a inteligência das pessoas devido à ocorrência de
infecções parasitárias na infância. Segundo artigo do Dr. Dráuzio Varella, repercutindo estudo
1

http://www.habitatbrasil.org.br (site de uma organização global não governamental, sem fins lucrativos, que tem como causa a
promoção da moradia como direito humano fundamental e como meta a eliminação de todas as formas de moradia inadequada)
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científico publicado na revista Proceedings of the Royal Society "quadros de diarreia em repetição
durante os primeiros cinco anos de vida podem privar o cérebro das calorias necessárias para o
desenvolvimento pleno e comprometer a inteligência para sempre das crianças".
Em estudo recente, a ONU alerta que se providências não forem tomadas, o Brasil terá 55
milhões de habitantes (25% de sua população) morando em favelas até 2020. Isso representa ¼ da
população brasileira vivendo em condições de saúde precárias e tendo sua educação comprometida.
Os efeitos dessa exclusão podem afetar nossa capacidade de se tornar uma das maiores economias
mundiais nessa década.
A alta densidade populacional em moradias de famílias de baixa renda também contribui muito
para a precariedade das condições de vida dos moradores. A utilização de um mesmo cômodo para a
realização de várias atividades como cozinhar, assistir a programas de televisão, estudar, e dormir,
gera um ambiente que prima pela falta de privacidade e não é propício para realização de tarefas que
exigem concentração, como fazer lições de casa. 43,2% dos alunos que não realizam a lição de casa
de forma adequada apresentam pior desempenho nos estudos.
É preciso morar condignamente para que se possa fruir a vida de modo saudável. Em uma
perspectiva pragmática, que reflete o dilema da moradia e da desigualdade social tão presentes nas
cidades brasileiras, há que interrogar:
Como podem os pais, mais frequentemente a mãe sozinha, favelada ou encortiçada,
matricular seus filhos na escola, seguir-lhes as lições ou organizar-se para vaciná-los na data
certa quando vivem todos amontoados num barraco?[...] Como pode a criança sem casa nem
mesa apropriada fazer as lições [...] ou motivar-se para ler? (CHERKEZIAN e
BOLAFFI,1998:128) [5]

1.2 O PROBLEMA DO DÉFICIT HABITACIONAL BRASILEIRO
Tendo em vista estes problemas, conclui-se que o déficit habitacional é um problema
frequente no Brasil, ele é subdividido em dois tipos: o déficit quantitativo, que seria a quantidade de
unidades que precisam ser construídas para atender à demanda geográfica e o outro é o déficit
qualitativo que representa a quantidade de unidades habitacionais consideradas inadequadas pela
falta de infraestrutura, localização precária ou pelo excesso de pessoas [6].
A carência de habitações seguras e confortáveis é um problema grave hoje em dia. No mundo
todo, quase um bilhão de pessoas vivem em favelas e cerca de 500 milhões não têm onde morar [4].
Na tentativa de encaminhar soluções para esse problema (principalmente ao déficit
quantitativo), uma das respostas tradicionais para o problema habitacional, englobando aqui a
questão da falta de moradia e da existência de habitações precárias, foi a construção de conjuntos
habitacionais ou casas populares pelos Estados.
Tal produção se dá num contexto condicionado por dois fatores: construção em grande escala
e ao menor custo possível. As habitações assim produzidas são ―vendidas‖ com prazos de
pagamento de até 25 anos, não sendo, portanto, a prestação a fonte de sustentação financeira do
sistema e nem elemento de pressão para a melhoria da qualidade [7].
Os projetos dessas habitações são baseados em princípios projetivos semelhantes para
qualquer tipo de região, assim uma casa que é construída no Sul do Brasil é a mesma para o
Nordeste brasileiro (desconsiderando o clima de cada local), e o programa de necessidade é fixo, ou
seja, uma casa com o mesmo número de cômodos tanto para uma família de três membros quanto
para outra de sete membros.
O critério de projeto que prevalece é baseado na repetição e na simetria. Poucos dos conceitos
qualitativos associados à humanização da arquitetura foram incorporados na maioria dos conjuntos
habitacionais brasileiros.
Descrições dos conjuntos habitacionais típicos e casas populares encontradas no Brasil
incluem elementos de uma arquitetura não humanizada, como a monumentalidade, a alta densidade

de ocupação, a falta de um paisagismo e de acuidade estética no uso excessivo de objetos artificiais
e preocupação desmedida com a segurança em oposição à proteção. A monotonia do espaço, das
cores e dos detalhes é um elemento arquitetônico que também corrobora nesse sentido,
prevalecendo ainda à falta de manutenção dos edifícios e terrenos [8].
Em respostas a esse déficit habitacional, tanto quantitativo como principalmente qualitativo, a
reutilização de containers para uso residencial se apresenta com força e personalidade no cenário da
arquitetura contemporânea mundial.
1.3 ARQUITETURA EM CONTAINERS
A arquitetura, entendida tradicionalmente como a arte/ciência de planejar e construir o habitat
artificial do homem, sempre foi pensado a partir de princípios fundamentais como a estaticidade, a
estabilidade e a durabilidade. As vertiginosas mudanças econômicas, sociais e culturais da nossa
época solicitam novas alternativas de planejamento espacial fundamentadas em princípios
diretamente opostas àquelas anteriormente vigentes, como a mobilidade, a flexibilidade, a
instabilidade, a mutabilidade, a instantaneidade, a efemeridade e a reciclagem, alterando assim o
espaço da moradia que se tem transformado ao longo do tempo, contribuindo para a produção de
diferentes modos de ser e existir no mundo, ao mesmo tempo em que se produz a partir das
vicissitudes da própria existência [9].
Confirmando essa premissa surge atualmente um novo modelo para a construção de
moradias: as casas-containers, que refletem uma mudança de comportamento da sociedade, pois
assumem um papel prático na vida dos indivíduos, seja por causa da mobilidade, do preço ou das
constantes catástrofes naturais.
Na arquitetura e engenharia as casas-containers vêm conquistando espaço como habitação em
vários países. Além do fator ambiental, possivelmente o proprietário poderá usufruir de um espaço
para moradia, em pouco tempo e com alto índice de estética e conforto. Podem-se encontrar
trabalhos realizados com containers, que mostram ser possível tornar uma velha caixa de metal em
sofisticadas e modernas habitações.
De acordo com a reportagem da Revista Veja: ―A caixa que encolheu a Terra. Como o
contêiner barateou o transporte e revolucionou o comércio mundial.‖ o container surgiu na cidade
de Nova York nos Estados Unidos em 1937, criado por Malcom Mc Lean [10], que era proprietário
de uma pequena empresa de caminhões e queria uma forma de transportar as mercadorias de forma
mais rápida e segura, criou assim o container que com o passar do tempo passou por várias
padronizações e é usado internacionalmente até os dias de hoje.
Depois de usados por longos períodos de tempo, em dez anos em média, os containers são
nacionalizados, ou seja, é feita a baixa de seu registro de origem e descarte em qualquer país do
mundo. Neste estado não podem mais transportar mercadorias, pois acabam virando sucatas, e
precisam de um descarte correto (o que na maioria das vezes não acontece) já que são produzidos a
partir de materiais metálicos e não biodegradáveis, o que os torna um grande problema, por formam
montanhas de lixo no contexto urbano das cidades portuárias.
Usá-los na construção de moradias é uma forma de reaproveitar este material, que além de ser
mais sustentável, pode ser econômico. Construções com contêiner duram até 90 anos e levando em
conta a questão ―custo x beneficio‖ torna-se mais vantajoso do que os materiais usados
tradicionalmente para construir uma casa.

1.4 O USO DE CASA CONTAINERS PARA HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL HIS)
Essa pesquisa visa sugerir ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS
(programa de ação de apoio do poder público para construção habitacional para famílias de baixa
renda) a adoção de modelos de casas containers a população de baixa renda, pois este tipo de
moradia pode ser de grande contribuição para a melhoria de condições de habitação das populações
beneficiadas pelas políticas públicas de HIS.
Num país de dimensões continentais, nossa região apresenta características que a torna
singular; não só nosso clima é diferente, mas também a maneira como vivemos e percebemos o
espaço nos diferencia do restante do país. Estas questões, raríssimas vezes são levadas em conta no
momento de se fazer um projeto de habitação social. Normalmente questões como quantidades de
habitações e valores monetários são colocadas acima de aspectos de adequação da proposta, fator
decisivo que faz com a maioria dos projetos sofram alterações assim que são concluídas as obras
[11].
Um dos maiores atrativos da utilização de containers para fins de habitação é a
possibilidade de futuros deslocamentos e a possibilidade de modificações na unidade habitacional
atendendo à demanda por flexibilidade na arquitetura.
Para FERNANDES [12], a habitação desempenha três diferentes funções: Função
Social - abrigo da família, base para o seu desenvolvimento; Função Ambiental - inserção no
ambiente urbano com garantia da qualidade do espaço construído e Função Econômica: novas
oportunidades de geração de emprego e renda, além da profissionalização.
A ideia de casa-container corrobora com as definições de FERNANDES, já que se trata
de tecnologia alternativa para habitações, que fornecem abrigo, e de forma sustentável, pois se
aproveitam de containers descartados.
A Habitação de Interesse Social projetada a partir do uso de containers reciclados se
mostra adequada para o propósito habitacional com valores sustentáveis. (AGUIRRE,
OLIVEIRA e BRITTO CORREA, 2008: 08) [11].

1.5 QUESTÕES AMBIENTAIS ENVOLVIDAS NO PROJETO COM CONTAINERS
De acordo com TAVARES [13] desenvolvimento sustentável é o que atende às necessidades
do presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias
necessidades.
Projetar com Containers comprova ser uma alternativa altamente sustentável para construção
de moradias. Entre as inúmeras justificativas podemos citar:
A economia de água na obra. Embora a água não seja vista e nem tratada como material de
construção, o consumo é bastante elevado, de acordo com a Revista Sustentabilidade [14] para a
confecção de um metro cúbico de concreto, se gasta em média de 160 a 200 litros e, na
compactação de um metro cúbico de aterro, podem ser consumidos até 300 litros de água. O que
não acontece em obras com container.
Além disso, reutilizar um material nobre descartável (como o container) proporciona
economia de recursos naturais que não foram utilizados na construção da casa: areia, tijolo,
cimento, água, ferro etc. Isso gera uma obra mais limpa, com redução de entulho e de outros
materiais.
Outro fator que o torna sustentável é a sua durabilidade, por ser uma estrutura projetada para
resistir as piores condições climáticas (frio e calor), além de resistência a água salgada, fortes
ventos e tempestades, pode durar mais de 90 anos.

A impermeabilização máxima do terreno (15%) também entra na lista, já que mais de 85% do
terreno fica permeável, contribuindo para absorção da água das chuvas. Além de preservar o solo e
lençol freático.
O container também consegue agregar ao projeto várias técnicas sustentáveis como captação
da água da chuva, adoção de telhados verdes, e inovações tecnológicas que tragam mais conforto
térmico para a habitação, como o Isoft (isolante térmico) feito de garrafa PET.
8. METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho consiste em três etapas:
1.
A primeira etapa se resume em estudar detalhadamente a arquitetura em container, neste
processo verificar em quais casos esse tipo de construção se torna viável, custos, técnicas, novas
tecnologias sustentáveis que podem ser aplicadas nessas casas, entre outras informações que
considerarmos conveniente. Essa etapa se encerrara com estudo de casos de obras que utilizaram o
container como principal matéria prima.
2.
A segunda etapa da metodologia refere-se em tentar desenvolver um produto
anticorrosivo que retarde a corrosão na estrutura do container, a fim de garantir estabilidade
estrutural para a construção, para essa etapa será realizado estudos em laboratório, ensaios
corrosivos e testes químicos com ajuda de um especialista.
3.
A última etapa da pesquisa corresponde ao produto final, ou seja, desenvolver um
Projeto Arquitetônico para moradias de interesse social, aplicando todo conhecimento adquirido
com a pesquisa, com isso pretende-se obter um estudo completo que prove ser viável em algumas
regiões do país a adoção de casas container em seus programas de habitação pública.
9. RESULTADOS PARCIAIS
3.1 ESTUDOS DE VIABILIDADE
A fim de se saber se essa provável substituição de casas de alvenaria por casas
containers é tecnicamente viável, desenvolveu-se um estudo para analisar a implantação desse novo
sistema construtivo para Habitações de Interesse Social em nosso país. Entre os aspectos de
viabilidade analisados estão:
Aspecto Técnico: O container se mostra viável, prova disso é que já existem diversas
edificações feitas de container espalhadas pelo mundo, além disso, há certa facilidade em adquirir
um container, já que no Brasil existem diversas empresas que oferecem esse tipo de serviço.
Outro fator importante está na flexibilidade com transporte das unidades, que de acordo com
ROMANO, DE PARIS e NEUENFELDT JÚNIOR pode ser realizado por navio, caminhão,
helicóptero ou o avião, sendo opcional o carregamento do container montado ou desmontado em
peças [15]. Com relação à adaptação do container para a arquitetura os cortes exigem mão de obra
especializada.
Um ponto a ser pensado é com o recebimento do produto, que carece da elaboração de um
plano de logística para descarregamento e posicionamento do recipiente de carga no terreno.
Aspecto Financeiro: O projeto se mostra também financeiramente viável, SOTELLO explica
que uma casa feita com dois containers de 40 pés (cerca de 60 m²), com dois quartos, dois
banheiros, sala e cozinha tem um preço médio por metro quadrado de R$ 396,00 (sem
acabamentos) e R$ 950,00 (com acabamentos) [16]. Calculando o custo total com o preço do metro
quadrado sem acabamentos, a moradia teria um custo de cerca de R$ 23.000,00. Além disso, outro
fator considerável esta na economia com as fundações (que geralmente aumentam o custo total da

obra) e nas ferragens. Alguns sites especializados no assunto afirmam que a economia pode chegar
até 30% em relação a uma casa de alvenaria.
Um fator que pode encarecer a obra é a localização da moradia, já que o custo com o
transporte do container pode varia drasticamente com relação à localização da moradia.
Aspecto Geográfico: Um fator extremamente importante é a adaptação do container com
relação ao clima de cada local específico, o container permite uma série de adaptações, a fim de
aproveitar as condições ambientais de cada clima, potencializando ou minimizando fatores naturais
(como insolação e ventilação) que podem maximizar o conforto térmico das edificações. Além
disso, casas container acabam por reforçar ainda mais a cultura do espaço onde estão instaladas,
reforçando as características de cidades portuárias.
Tempo: Talvez seja esse um dos principais fatores que aumentem a viabilidade desse tipo de
construção. SOTELLO afirma que uma casa feita com dois containers de 40 pés (cerca de 60 m²),
com dois quartos, dois banheiros, sala e cozinha pode ser montada em sete dias, tempo que talvez
nenhum outro sistema construtivo consiga atingir. As casas containers se mostram útil nesse
quesito, por exemplo, para áreas que sofreram algum tipo de desastre natural e que tenham certa
pressa em reconstruir moradias para sua população. Um ponto importante a ressaltar é que para se
conseguir construir uma edificação com tão pouco tempo é necessário mão de obra especializada.
Aspecto Jurídico: Embora não exista uma lei regulamentadora para a construção de casas
containers, de acordo com a Revista Téchne é importante seguir algumas das Normas Brasileiras
Regulamentadoras. As casas-contêiner devem atender a todos os critérios da Norma de
Desempenho NBR 15.575:2013, da mesma forma que uma casa ou prédio de apartamentos
erguidos com sistemas convencionais ou inovadores. A casa-contêiner também requer uma
manutenção preventiva que atenda ao Manual de Uso, Operação e Manutenção em conformidade
com a NBR 14.037, procedendo-se à gestão da manutenção de acordo com a NBR 5.674 [17]. Um
fator importante a ser levado em consideração é que por se tratar de uma construção pouco usual,
podem-se enfrentar problemas em algumas cidades, contudo os alvarás e licenças para uma
construção de container são os mesmos de alvenaria, obtidos junto à prefeitura.
Recomendações: Embora a casa container tenha se mostrado viável em vários aspectos,
existem algumas recomendações a fim de se obter um maior sucesso com o projeto. Entre elas está:
Como a aquisição do contêiner se torna ainda mais vantajosa, quando as localidades são
próximas às cidades portuárias, devido ao custo reduzido de transporte, a substituição das casas
populares feitas de alvenaria pelo governo, por casas containers, só seria viável nas cidades que
possuem portos ou nas cidades próximas a elas, restringindo o projeto para outras áreas e
respeitando as condições sócio-espaciais de cada região.
Na Figura 1, são ilustrados os principais portos com depósitos de contêineres que podem ser
encontrados no Brasil (ANTAQ, 2007), e aonde provavelmente seriam instaladas as HIS feitas de
containers.

Figura 1: Principais portos com depósitos de contêineres que podem ser encontrados no Brasil. Fonte: ANTAQ.
Anuário estatístico de 2007. Agência Nacional De Transportes Aquaviários, 2012. Disponível em:
<http://www.antaq.gov.br/portal/Anuarios/Portuario2007/Index.htm>. Acesso em: 24/02/2015.

Outro ponto importante para potencializar o projeto, seria o governo brasileiro oferecer cursos que
capacitem à mão de obra existente para trabalhar na construção de casas containers.
O que
traria mais desenvolvimento para nosso país, já que teríamos mão de obra especializada e geração
de novos empregos.
E também seria necessário criar leis e normas que regulamentem a construção com esse
sistema construtivo em nosso país, já que essa substituição desencadearia uma construção em massa
de casas containers.
3.2 ESTUDOS DE CASO: CONTAINER CITY I E II
Um exemplo de sucesso do uso de containers para habitação está no projeto Container City I
e II que está localizado na Inglaterra, mais exatamente no Trinity Buoy Wharf, na região portuária
de Docklands, área fortemente industrializada de Londres.
Concebida pela Urban Space Management Ltda, a Container City (Figura 2) é um
conglomerado de contêineres de vários formatos, encaixados flexivelmente, criando uma
construção modular altamente versátil, que oferece acomodações elegantes e acessíveis para uma
gama de utilizações.

Figura 2: Container City
Fonte: http://shippingcontainerhomesaustralia.com.au/wp-content/gallery/the-container-cityproject-at-trinity-buoy-wharf-londons-docklands/the-container-city-project-at-trinity-buoy-wharflondons-docklands-8.jpg
O Container City I teve sua construção iniciada em 2000 e levou cinco meses para sua conclusão, em
maio de 2001. Originalmente, a construção não passava de três andares, mas devido à alta demanda, foi
adicionado aos edifícios mais um novo andar, seja ele para residência, escritório ou estúdio.
Um total de 20 contêineres forma a Container City I, sendo 15 para uso residencial. Este foi o
primeiro complexo dos 14 que existem hoje na Inglaterra. O Container City I usa um esquema igual de
pinturas para o aço que fica exposto ao vento, água e ferrugem. Ele também mantém a própria estética de
um container de carga, assim, levando em sua arquitetura essa herança marítima. Além disso, as janelas
redondas (Figura 3) utilizadas não só proporcionam uma forma de contraste no ambiente, como também
evocam o tema náutico na arquitetura.

Figura 3: Janelas que evocam a Arquitetura Náutica, Fonte:
http://www.metalica.com.br/images/stories/Id3199/Maiores/container_6.jpg
O sucesso desse tipo de construção foi tão positivo que já foi construído o Container City II,
além de outros projetos como escritórios, estúdios para artistas, lojas, cafés, centros de convivência,
saúde, etc.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A casa é muito mais que ―uma máquina de morar‖ (como dizia Le Corbusier) ela possui um
significado para o homem e é dentro dela que ele desenvolve sua vida.
Oferecer moradias dignas para o ser humano, além de função social é obrigação de todo e
qualquer arquiteto. Projetar significa ir muito além do retorno financeiro, projetar é oferecer a
qualquer cidadão a possibilidade de ter-se uma vida melhor.
No âmbito da HIS o que se vê usualmente é a preocupação com o número de unidades,
desconsiderando pontos fundamentais como o usuário e as questões de sustentabilidade.
A HIS projetada a partir do uso de containers reciclados se mostra adequada para o propósito
habitacional com valores sustentáveis, sendo uma alternativa a ser considerada, na solução do sério
problema habitacional que assola os países em vias de desenvolvimento.
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RESUMO
O redesign de uma embalagem busca alcançar as necessidades do consumidor e garantir a qualidade
do produto já existente no mercado. Entretanto a embalagem de picolé tem como principal função
conserva o produto, evitando ganha ou perda de umidade. O manuseio da embalagem atual tem
como características entre as pessoas a sua totalidade, fazendo com que a embalagem seja
descartada, causando assim desconforto ao consumidor devido o derretimento natural do produto.
Propondo assim o desenvolvimento de uma nova embalagem que possua um sistema de abertura
Easy Open (rasgo fácil) junto ao suporte de plástico rígido proporcionando sustentabilidade a
embalagem de modo que o consumidor possa usufruir do produto com mais praticidade e
higienização, evitando os transtornos gerados pelas embalagens ditas anteriormente. Com base em
todas as pesquisas fica em evidência a necessidade do redesign da embalagem de picolé agregando
valor ao produto e trazendo benefícios ao consumidor.
Palavras-chave: Embalagem; Redesign; Sistema de Abertura.
ABSTRACT
The redesign of a package seeks to achieve the consumer's needs and ensure the quality of the
existing product in the market . However the packaging popsicle whose main function preserves the
product , preventing moisture loss or gain . The handling of the current packaging has the
characteristics between people their entirety, causing the pack to be discarded , thus causing
discomfort to the consumer due to melting of the natural product. Thus proposing the development
of a new container that has an opening system Easy Open (easy tear ) with the support of hard
plastic providing sustainable packaging so that the consumer can use the product with more
convenience and hygiene , avoiding the disorders generated by packaging said above. Based on all
the research is highlighted the need to redesign the packaging popsicle adding value to the product
and bringing benefits to consumers

Key-words: packaging; redesign ; Opening system.

1. INTRODUÇÃO
A proposta deste projeto é desenvolver o redesign da embalagem de picolé, onde a mesma
repete a linha de produção desde a década de 70, apresentando como variações as layout que está
diretamente envolvido com o proceso de design gráfico.
Embalar não é apenas envolver o conteúdo de forma a protegê-lo, mas é também dosá-lo e
leva-lo ao consumidor em uma unidade a mais prática possível. (MOURA & BANZATO, 1997)
O picolé é um produto que abrange todas as faixas etárias, e classes sociais, com o redesign da
embalagem, o produto estará trazendo ao consumidor: Inovação referente ao layout da embalagem;
Inovação ergonômica; Inovação referente ao posicionamento estratégico do produto no mercado;
Inovação referente ao descarte da embalagem; Inovação na praticidade; Inovação na higienização
do produto. O projeto tem como objetivo principal garantir a qualidade do produto a ser consumido
após a sua abertura, melhorando a eficácia do sistema de abertura dando funcionalidade a
embalagem.
O design de embalagem agrega valor, adequando de forma eficiente às necessidades e
expectativas do consumidor e define seu posicionamento correto no mercado. Também,
diferencia o produto e o torna mais competitivo, pois através da inovação e da diferenciação o
design cria uma personalidade capaz de conquistar a fidelidade do consumidor. (Paschoarelli,
2010. 115-128p.)

O marketing aplicado nos produtos faz com que os consumidores tornam-se mais fiéis às
marcas/produtos que, muitas vezes, aos próprios relacionamentos pessoais e interpessoais.
Dito isso, fica evidente que uma embalagem com finalidades comerciais, não pode ser só
esteticamente bonito, a embalagem tem de cumprir com os padrões e processos de criação,
oferecendo ao consumidor praticidade, ergonomia, segurança e higienização ao adquirir o produto.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Desenvolver o redesign da embalagem de picolé, oferecendo uma funcionalidade à nova
embalagem de modo que seu manuseio se torne eficaz, agregando valor ao produto apresentando
assim praticidade e higienização ao consumidor.
2.2 Objetivo Específico
 Verificar quais são os sistemas de abertura das embalagens plásticas disponíveis no mercado;
 Analisar a segurança proporcionada pelas embalagens ao serem manuseadas por clientes de todas as
idades;
 Apontar os problemas encontrados na usabilidade desta embalagem;
 Fazer pesquisa de mercado, teste e entrevistas para levantamento de dados e opiniões.
 Compreender o comportamento do consumidor na utilização da embalagem;
 Projetar através de métodos do Design de Embalagem um sistema de abertura de embalagem que
atenda as reais necessidades do mercado, do meio ambiente e do consumidor;

3. JUSTIFICATIVA
A opção pela temática deste trabalho fundamenta-se no redesign da embalagem de picolé.
Produto que tem o mesmo seguimento de abertura desde a década de 70, tendo como mudanças
somente as figuras gráficas.
Segundo uma pesquisa feita pelo site (SEBRAE, 2014). No Brasil, o consumo ainda é
pequeno se comparado aos dois principais países consumidores.
Em 2013 foram consumidos no País 1.209 milhões de litros de sorvete. No mercado de
picolé, o crescimento desde 2003 foi de 70%, e o mercado movimenta cerca de dois bilhões de reais
por ano, mercado que já possui 10 mil fabricantes sendo 90% formado por micros e pequenas
empresas. Os dados comprovam que em 2012 o consumo foi de 6,19 litros por pessoa, contra 3,83
em 2003.
Com o desenvolvimento do redesign da embalagem de picolé o produto oferecerá melhorias
ao consumidor, dando a ele praticidade, higienização.
A embalagem atual do picolé não oferece ao consumidor nenhuma informação adequada
para se obter êxito em seu manuseio, tendo como características entre as pessoas a sua abertura pela
totalidade, fazendo com que a embalagem seja descartada, causando assim desconforto ao
consumidor devido o derretimento natural do produto Como o redesign a embalagem passará a ter a
capacidade de armazenar o líquido derretido do picolé, de forma em que o consumidor desfrute do
produto em seu tempo determinado, sem ter a transtorno de se sujar.

4. MÉTODOLOGIA
O método utilizado para elaboração e o desenvolvimento deste projeto é constituído das seguintes
etapas:
• Pesquisa teórica e histórica
Embalagens de picolé; Sistemas de abertura para embalagem; Processo de Fabricação.
• Pesquisa de Campo
Análise da Tarefa; Levantamento fotográfico; Análise de dados. Semântica da forma;
Análise dos Similares; Síntese; Geração de Alternativas. Detalhamento Técnico.

5. CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
5.1 Histórico da Embalagem
Com a ausência da tecnologia a humanidade teve como necessidade criar suas próprias maneiras de
armazenar seus produtos, sendo eles sólidos ou líquidos. Vários objetos eram utilizados como
condutores dos produtos, os sólidos eram envolvidos em papelão e para líquidos vidros e latas.
Com o desenvolvimento humano, a embalagem adquiriu novas responsabilidades, tais como
proteger e transportar alimentos, gerando também um crescimento comercial. A produção em
escala, efeito da Revolução Industrial, trouxe uma maior necessidade do uso das embalagens
para os produtos, a função de identificá-los. Porém, as empresas precisavam se diferenciar
umas das outras, uma vez que o mercado consumidor começou a crescer, gerando assim
competitividade e resultando nos primeiros investimentos na estética dos produtos
(MESTRINER, 2002, p. 10).

Com o surgimento dos supermercados, os modelos de embalagens existentes até então foram
modificados por completo. A técnica do vendedor de armazém onde ele explicava a função do

produto foi substituída pelo autoatendimento do cliente. As embalagens passaram a possuir
conteúdos informativos, facilitando a escolha do que se deseja comprar. O potencial das
embalagens e a importâncias das mesmas no mercado passaram a ser percebidas pelas empresas.
Com a produção industrial, a embalagem passou a embelezar os produtos para torna-los mais
atraentes e mais vendáveis.
A embalagem é o conjunto de atividades de projeto e produção de recipiente ou envoltório de um
produto. A principal função da embalagem é proteger, estender o seu prazo de vida, viabilizando sua
distribuição, identificação e consumo. Ferramenta crucial para atender à sociedade em suas
necessidades de alimentação, saúde, conveniência, disponibilizando produtos com segurança e
informação para o bem estar das pessoas, possibilitando a acessibilidade a produtos frágeis, perecíveis,
de alto ou baixo valor agregado. (Kotler, 2000, p.10)

6. A Fabricação do Picolé
O processo de fabricação do picolé é bem simples, o maquinário faz todo o serviço, podendo
ser fabricado até 8000 picolés/hora.
O primeiro passo é a mistura dos ingredientes, como cada picolé tem seu sabor específico é
necessário fazer a separação dos ingredientes e colocá-los dentro de um liquidificador. Feita a
mistura dos ingredientes o líquido é colocado dentro de um molde com espessura de chapa de
0,5mm ou 0,8mm onde o picolé ganha seu formato tradicional indo direto para a produtora de
sorvete.
As máquinas produtoras de picolé tradicionais são um supercongelador, as tradicionais,
utilizam uma bomba centrífuga para movimentar o álcool e água entre os moldes. Normalmente o
sentido de circulação vai de um lado a outro do tanque onde estão os moldes, sendo que o álcool
mais frio, saído do evaporador, entra em contato com os primeiros moldes, em um dos lados, e vai
perdendo temperatura à medida que se move para o lado oposto do tanque. Isto significa que os
moldes de picolés nunca congelam por igual.

Figura 1 – Proceso esteira, próxima etapa embalar.
Fonte: Finacmac

Após o picolé descansar no freezer ele passa para o processo de embalagem, os saquinhos de
picolé são separados um por um cada qual representando seu sabor. Após esse procedimento a
embalagem passa para a máquina seladora onde o processo funciona a base de eletricidade e calor
sobre a embalagem.

7. CAPÍTULO II – PROBLEMATIZAÇÃO
7.1 Análise de Tarefa
Para demonstrar o método utilizado para a abertura da embalagem de picolé, foi desenvolvida
uma análise de tarefa que visa conhecer de forma detalhada como é composta a tarefa a ser
desempenhada.
A análise foi desenvolvida de acordo com o modelo de sistema homem - máquina descrita no livro
de Ergonomia Prática de Dul e Weerdmeester (2006, p.41)
O consumidor executa essa tarefa da seguinte forma:
• Tenta identificar informações sobre a abertura na embalagem;
• Abre a embalagem de modo aleatório, pois não encontra informações adequadas para seu
manuseio
• Se a embalagem for aberta em sua totalidade, a mesma será descarta causando assim desconforto
ao consumidor devido o derretimento natural do produto.
7.2 O Sistema de abertura da embalagem
Por meio as pesquisas, nota-se claramente que as embalagens de picolé disponíveis no
mercado, não possuem informação de manuseio e nem um sistema de abertura adequado, quando a
embalagem é planificada é notavel o vinco onde a embalagem é selada tendo ambas as partes
iguais, pasadas pelo mesmo processo.
7.3 Reconhecimento do Problema:
Embalagem descartável, não tendo utilização ao processo de consumização do produto.
7.4 Delimitação do Problema:
- Não agrega valor ao produto
- Exposição do produto ao usuário sem proporcionar higienização
7.5 Formulação do Problema:
Funcionalidade: O produto não possui um sistema de abertura sinalizado de modo a não
oferecer um manuseio adequado da embalagem.
Design: O material gráfico aplicado na embalagem está adequado à necessidade do público
alvo.
Material: Para evitar que a embalagem absorva a umidade ambiente, diminuindo a qualidade
do produto e fazendo com que o picolé amoleça, a embalagem confeccionada em filme Bopp
(Polipropileno e o Polipropileno Biorientado) metalizado com laminação são os materiais mais
utilizado para confecção de filmes de Embalagens Flexíveis.

8.

CAPÍTULO III – SISTEMA DE ABERTURA

Ficha de Sistema de Abertura de Embalagens
Para a realização da análise foram selecionados dois modelos de embalagens flexíveis, tendo
como principal fator a ser analisado o sistema de abertura e a funcionalidade que a embalagem
oferece ao produto durante o consumo.
Similar 1
Produto: Batata Usa Frita sabor
creme de cebola
Marca: Pepsico
Capacidade: 90g
Empresa: Lay‘s
Tipo de embalagem: Stand Up Pouch
Tipo de Abertura: Easy Open (rasgo
direcionado)
Figura 2 – Embalagem Batata Usa frita - Lay‘s

Similar 3
Produto: Biscoito Recheado
Marca: Trakinas
Capacidade:
Tipo de embalagem:

Envoltório

Tipo de Abertura: Fita Adesiva
Figura 3 – Biscoto Rechado, Trakinas

Análise dos Similares de Sistemas de Abertura
Nesta análise de similares serão identificados os diferentes tipos de sistema de abertura
presentes em algumas embalagens flexíveis disponíveis no mercado. O sistema de abertura que
tem como função trazer praticidade, agregar valor e proporcionar a usabilidade da embalagem
junto ao produto.
De acordo com Van Der Linden (2009, p.59) existe uma hierarquia das necessidades do
consumidor onde o processo de interação entre o consumidor e o produto segue três níveis:
Funcionalidade, Usabilidade e Prazer.

A funcionalidade do produto é essencial para garantir a qualidade do mesmo, porém não é o
suficiente. À medida que os produtos funcionam, o consumidor passa a desejar produtos que
sejam fáceis de usar, proporcionando usabilidade. Com a usabilidade, as pessoas passam a
desejar algo que ofereça além da funcionalidade, algo que forneça benefícios emocionais,
atingindo o prazer (VAN DER LINDEN, 2009, p. 60).

Com esse conhecimento e com base na Hierarquia das necessidades do consumidor, foram
considerados os benefícios de cada embalagem, e algumas desvantagens tendo como finalidade
buscar os melhores resultados que possam ser aplicados no desenvolvimento da embalagem,
utilizando estas características identificadas para projetar um novo redesign do sistema de abertura
para embalagem de picolé.
O Sistema de Abertura a ser proposto é de fácil acesso para o consumidor, dando a ele
praticidade e vantagens ao abrir o produto.

Figura 3- sistema de abertura – Lay‘s

Figura 4- sistema de abertura –
Trakinas

De acordó com a análise de similares, as embalagens possuem informações de facíl acesso para que
o consumidor identifique e manuseia a embalagem de maneira adequada.

9. CAPÍTULO V – O REDESIGN DA EMBALAGEM
Uso


Praticidade de abertura



Usabilidade à embalagem



Higienização ao consumidor

Ergonomia


Fácil manuseio;



Simplicidade no sistema de abertura



Facilidade de consumo.

Design


Redesign do sistema de abertura



Utilidade à embalagem e valor agregado ao produto



Inovação na embalagem.

Segurança


Fácil acesso as informações do produto na embalagem;



Proteção da embalagem para evitar a contaminação das mãos com o produto a ser ingerido.

10. CAPÍTULO IV – MATERIAIS E PROCESSOS
A embalagem de picolé é desenvolvida em plástico. Os plásticos são fabricados com
polímeros originados a partir de derivados do petróleo ou do carvão (GAVA, 1980, p. 106). Os
filmes em BOPP (Polipropileno Bi-Orientado e suas variantes, Pérola, Transparente, Metalizado e
Fosco/Mate)
Os filmes de BOPP possuem excelente proteção, garantindo a integridade dos produtos
embalados, além de possuir facilidade no processamento como: impressão, laminação,
capacidade de selagem, deslizamento e rendimento nas máquinas de empacotamentos devido
ao seu Tratamento superficial e aditivação. Devem ser produzidos com boas condições de
higiene e limpeza, pois são utilizados em diversos tipos de embalagem, principalmente nas
embalagens de alimentos. Os filmes de BOPP são convertidos em embalagens flexíveis para
impressão de artes pré-definidas pelos usuários finais e laminação com outros filmes de BOPP
ou ainda com outros substratos, para confecção de embalagens com propriedades específicas
(POLO FILMS, 2010)

Este material atende o mercado da fabricação da embalagem de picolé, e outros tipos de
produtos que trabalham com a máquina empacotadeira flow-pack. Este material possui bom
rendimento.
Quanto ao tipo de matéria-prima, os plásticos podem ser definidos pelas seguintes categorias
PET, PEAD, PVC, PEBD/PELBD, PP, PS e outros como (A‘BS/SAN, EVA, PA e PC), segue no
quadro abaixo. (GURGEL, 2007, p.252)

11. CONCLUSÃO PARCIAL DO TRABALHO
O redesign da embalagem de picolé tem o intuito de ser simples e de baixo custo, não
interferindo ao processo da fabricação do produto, sendo acrescentado em sua embalagem um
sistema de abertura conhecido com easy open (rasgo fácil), proporcionando o descarte da parte

superior da embalagem, deixando assim a inferior junto a e a inserção de uma base instável de
plástico rígido, que oferece sustentabilidade a embalagem formando assim uma base para o picolé,
local onde o líquido derretido será armazenado. A embalagem que antes era descartada hoje a
mesma se torna essencial para garantir a higienização do produto com o consumidor. Baseado nas
pesquisas e em todos os conceitos aplicados acredita-se que foi obtido êxito nesse projeto.
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RESUMO
Este trabalho aborda a desenvolvimento de um Structural Package com objetivo de reestruturar as
atuais embalagens de pães industrializado, devido a percepção de falhas nas embalagens
tradicionais dos pães. O projeto foi fundamentado a partir da história, processo de produção e
empacotamento dos pães, além dos métodos para desenvolvimento de embalagens, como estudo de
materiais, forma, sistemas de abertura e fechamento, estudo do consumidor-alvo e sustentabilidade.
Também foram coletados dados e opiniões dos consumidores, e dados durante estudo de campo.
Com os resultados desses estudos foi possível obter todas as informações necessárias para projetar
uma embalagem que proporcione ao consumidor uma melhor experiência, que ofereça segurança
alimentar, praticidade, inovação e funcionalidade. Por eliminar falhas existentes nas embalagens
atuais, e com isso proporcionar um produto livre de riscos de contaminações, deformações, e com
maior facilidade no manuseio.
Palavras-chave: Design; Embalagem; Structural Packaging.
ABSTRACT
This paper discusses the restructuring of sliced bread packaging, due to perceived flaws in
traditional packaging. The project was based from the history, process of production and packaging
of bread, besides the methods for developing packaging, such as study materials, shape, opening
and closing systems, study of the target consumer profile and environmental aspects. Data and
consumer opinions, and data during the field study were also collected. With the results of these
studies it was possible to obtain all the information necessary for a Structural Package that provides
the consumer a better product experience, which offers food safety, practicality, innovation and
functionality. In order to eliminate existing gaps in current packaging, and therefore provide a
product free of contamination risks, deformations, and with greater ease in handling.
Key-Words: Design; Package; Structural Packaging.
INTRODUÇÃO
Segundo Pellegrino (2014), as vantagens de uma boa embalagem no ponto de vista do
consumidor são o acesso a diferentes produtos, a informação, a evidência de um produto não
violado, a conveniência e segurança no manuseio e consumo.
O presente projeto busca uma reestruturação e inovação às embalagens de pães
industrializados utilizados atualmente, devido a percepção de falhas no acondicionamento destes
produtos. O objetivo é torna-las mais seguras para exposição, eliminando riscos de contaminação,
além de proporcionar mais eficácia para transporte e manuseio, evitando deformações do produto.
A fabricante Oratórios Alimentos (2009) afirma que após a produção de um alimento, as
embalagens passam a ser a única barreira de proteção para que não haja contaminação por poeiras,
gases e microrganismos que podem tornar o alimento inadequado para o consumo.
1.

Segundo Plastrela (2014) o sistema de abertura e fechamento é um pré-requisito que tem
ganhado espaço nos projetos de criação de embalagens. A preocupação está em desenvolver
embalagens fáceis de serem abertas, sem haver a necessidade do uso de objetos cortantes. E para
que o consumidor tenha o conforto de abrir e fechar sua embalagem de forma prática e eficaz.
A grande maioria dos pães de forma encontrados nas gôndolas dos supermercados utilizam
o mesmo tipo de embalagem: o saco plástico amarrado com arame. Estas embalagens
disponibilizadas ao consumidor não são lacradas, elas não possuem um sistema de abertura e
fechamento que proteja o produto da violação durante período de exposição. Além disso, por se
tratar de um produto frágil, o saco plástico pode não proteger o suficiente para prevenir possíveis
deformações durante transporte e manuseio.
2. JUSTIFICATIVA
―A inovação, mais do que ser um departamento dentro das empresas, deve ser hoje, parte da
cultura, todos devem ser estimulados a pensar de forma inovadora, promovendo assim desde
pequenas mudanças a grandes transformações.‖ (SCHULZINGER, 2014).
A embalagem também é um grande fator de venda, pesquisas mostram que alterações feitas
em uma embalagem podem representar um aumento de até 100% nas vendas (NEGRÃO;
CAMARGO, 2008, p. 119).
É importante que o setor de embalagens acompanhe as tendências e inovações do mercado,
para proporcionar um produto cada vez melhor ao consumidor. No caso das embalagens de pão de
forma, esta necessidade de inovação é iminente, principalmente pelo fato de apresentar
vulnerabilidade em seu sistema de abertura e fechamento, além da ineficácia da estrutura da
embalagem para manter o produto intacto durante transporte. Outro fator que confirma a
necessidade da reestruturação no acondicionamento dos pães de forma é significativo crescimento
do consumo deste produto nos últimos anos.
Segundo a ABIMA - Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias e Pão &
Bolo Industrializados (2014) dados apontam que durante o primeiro quadrimestre de 2014 os pães
de forma foram consumidos em 57% dos lares brasileiros, o que representa um crescimento de 3,8
milhões de domicílios em relação ao mesmo período de 2013. Os pães brancos ainda dominam o
ranking de consumo, porém vale destacar o avanço do consumo das versões de pães
industrializados integral e com grãos, que tiveram uma alta de 50% também nos primeiros quatro
meses do ano.
[...] O aumento do consumo deve-se, principalmente, à procura por uma alimentação mais saudável e
prática. A população brasileira está mais atenta à saudabilidade. Por isso, tem procurado opções
como pães integrais e com diversos tipos de grãos, e a indústria está atendendo esta demanda
lançando novidades neste sentido. (ZANÃO apud ZAMBELLI, 2012)

Diante da crescente no consumo do pão de forma, é de suma importância que o mercado
esteja preparado para atender a demanda com qualidade. Os fabricantes vêm investindo em novos
sabores e opções para este segmento, e com isso aumentando a competitividade no setor. Inovar na
embalagem pode agregar valor ao produto e tornar um diferencial ao consumidor no ato da compra.
―Quando uma boa solução aparece, o consumidor tende a atribuir um conceito muito positivo à
marca que se preocupou com ele.‖ (MESTRINER, p.86, 2005).

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo Geral
Apresentar uma solução funcional e inovadora para o segmento de pães industrializados.

3.2. Objetivos Específicos
• Buscar em similares sistemas de abertura que mantenha o produto lacrado durante exposição e
elimine os riscos de violação da embalagem;
• Utilizar conceitos de forma e materiais para acondicionar o produto sem que ele seja deformado
durante transporte e manuseio;
• Aplicar novas tecnologias de sistemas de fechamento para conservação do produto após primeiro
consumo.;
• Proporcionar ao consumidor praticidade e uma melhor experiência com o uso da embalagem.
4. METODOLOGIA
Negrão e Camargo (2008) apresentam algumas metodologias a serem seguidas para projetar
embalagens. Um desses métodos apresentados foi escolhido para ser aplicado neste projeto. Trata-se
do método UAM, criado pela Universidade Autônoma Metropolitana. Conforme apresentando no
quadro abaixo:
Quadro 1: Metodologia

1ª Etapa – Caso:





2ª Etapa – Problema:

3ª Etapa- Hipótese:
4ª Etapa – Projeto:

5º Etapa – Produção:















Histórico,evolução e processo de produção do setor
de pães industrializados.
O design de embalagem.
Forma, Materiais e Sustentabilidade.
Análise mercadológica das embalagens no Brasil.

Reconhecimento do problema
Delimitação do problema
Análise de tarefa
Questionário destinado a consumidores.
Estudo de gôndola.
Análise de Similares.
Geração de alternativas
Apresentação e justificativa da escolha
definitiva para solução do problema.
Detalhamentos técnicos
Rendering
Produção e Funcionalidade
Relatório de produção do Mockup

Fonte: Adaptado de Negrão e Camargo (2008)

5. Caso:
5.1. Histórico, evolução e processo de produção dos pães industrializados:
Segundo Passic (2003) O engenheiro americano Otto Frederick Rohwedder projetou, em
1927, a primeira máquina de fatiar pão. Em 1928 o primeiro pão fatiado fora vendido
comercialmente. Rohwedder vendeu sua invenção para padarias em todo os Estados Unidos.
Embora tenha sido inventado no inicio do século, com intuito de proporcionar um pão com
maior validade e praticidade, o pão de forma só consolidou-se no mercado nas décadas posteriores.
Para Oliveira (2014) é só na década de 1960 que esse processo vai crescer. Era forte a
propaganda sobre sua praticidade, embalado com plástico e com duração de cerca de uma semana.
Atualmente, o setor de pães industrializados vem ganhando força, devido a grande procura
por alimentos mais práticos e saudáveis. Cada vez mais aumenta a variedade de produtos do
segmento e a demanda.
Segundo a ABIMA (2014) O pão é uma importante fonte de carboidratos, pois gera energia
para as atividades do cotidiano, e por isso faz parte da Pirâmide alimentar. Além de ser um alimento
prático e ter longa vida útil. Isso permite o preparo de lanches rápidos que se adequam a vida
moderna.
O Pão de forma é um produto obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo
elástico e homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. (ZANETTI et al, 2009)
[...] O corte para pães de fôrma é feito por lâminas ou correias cortantes. A
embalagem pode ser feita manualmente (mais lento), ou por máquinas de
embalagem de alta velocidade, específicas para produtos de panificação.
Materiais de embalagem de polipropileno e polietileno são os mais comuns e
os mais vendidos, a preços relativamente baixos, e são considerados excelentes
materiais para o empacotamento de pães em geral. (BRANDÃO et.al, 2012)
Conforme citado acima, o processo de embalar pães de forma pode ser feito manual ou
através de máquinas. É importante que o projeto seja desenvolvido de forma que não traga grandes
modificações nos processos habituais de embalar já utilizados pela indústria. Pois isso facilitará a
implementação do novo projeto sem causar grandes custos à empresa com troca de maquinário.
5.2. Perfil do Consumidor
Segundo a FIESP (2010), um estudo apresentando durante o Brasil Food Trends 2020,
apontou que a maior parte das pessoas, 34% do total de entrevistados tem como prioridade a
conveniência e a praticidade na hora de comprar seus alimentos. Isso se deve às necessidades do
cotidiano apressado e ao pouco tempo que dispõem.
[...] o crescimento eminente na linha de pães industrializado é obtido principalmente em
virtude das mudanças dos hábitos alimentares da sociedade moderna, a praticidade aliada à
qualidade dos produtos oferecidos, pois favorece para que as pessoas, principalmente na rotina
agitada dos grandes centros, evitem o desperdício de tempo em deslocamentos diários até uma
padaria e o tempo para a preparação de uma refeição mais elaborada. O pão de forma para
lanches rápidos é uma solução para essa problemática do cotidiano. (BATISTA et al, 2006)

―Os fatores que mais contribuem para que o pão industrializado se fortaleça no mercado é a
variedade de sabores, formatos e versões, conquistando cada vez mais os diferentes perfis de
consumidores.‖ (ITPC apud SINDICATO DA PANIFICAÇÃO DE JUIZ DE FORA, s.d.).

[...] com maior variedade de sabores, formatos e versões, os pães industrializados se
consolidam cada vez mais no mercado, conquistando diferentes perfis de seus consumidores,
como por exemplo, o pão light, que é preferência das mulheres que hoje conquistam cada vez
mais espaço no mercado ou pão integral onde 57% de seu consumo vem de lares de classe AB.
(ITPC apud SINDICATO DA PANIFICAÇÃO DE JUIZ DE FORA, s.d.).

Pode-se concluir que o pão industrializado, em geral, atinge diferentes perfis de
consumidores, porém a grande maioria busca no produto praticidade e uma alimentação rápida e
saudável.
5.3. O design de embalagem
―O Design é onde começa o surgimento da embalagem. É a partir do design que será
escolhido os materiais que a embalagem terá e como ela vai atingir o público alvo.‖ (REVISTA
EMBALAGEM E TECNOLOGIA, s.d)
Segundo Mestriner (2001), além das funções primárias de conter, proteger e transportar, uma
embalagem abrange aspectos econômicos, mercadológicos, tecnológicos, conceituais, sustentáveis,
entre outros.
―A concepção de embalagens combina estes níveis, em função das características do produto
embalado, sua aplicabilidade e a imagem mercadológica que pretende transmitir, ressaltando-se que
o design deve estar a serviço da estratégia de marketing, sempre.‖ (NEGRÃO e CAMARGO, p.148,
2008).
[...] O design compreende a atividade de desenhar para a indústria seguindo uma metodologia
de projeto que leva em consideração a função que o produto final irá realizar, as características
técnicas da matéria prima e do sistema produtivo utilizado e sua confecção, as características e
necessidades do mercado e do destinatário final do produto, ou seja: o consumidor.
(MESTRINER, 2001, p.10)

―Para ser relevante, o design da embalagem deve sugerir o produto que contém ou o público
ao qual ele se destina. Não tem que ser explícito ou óbvio, mas a ideia do design deve criar uma
conexão com o consumidor, seja no plano lógico, ou no plano emocional.‖ (RONCARELLI;
ELLICOTT, 2011, p.08)
Ou seja, além da necessidade de atrair o consumidor num primeiro contato no ponto-devenda, a embalagem deve viabilizar uma melhor experiência entre usuário em todos os aspectos,
para que o consumidor volte a comprar aquele produto posteriormente.
Neste projeto particularmente, será apresentado apenas o structural package, já que
problemática apresentada não atinge uma marca de produto especifica, pelo contrário, trata-se de
um problema generalizado no setor. Porém, até mesmo no âmbito estrutural, a embalagem deve ser
projetada de forma que atraia o consumidor-alvo e consolide sua lealdade.
5.4. Forma
―A forma é um poderoso identificador de marca. E por isso a forma da embalagem não deve
variar drasticamente.‖ (RONCARELLI; ELLICOTT, 2011, p.14)
A forma pode influenciar diretamente no transporte, aumentando ou minimizando os seus
custos. Também o conhecimento prévio da maneira de produção pode ser interessante, já que este
pode afetar posteriormente o projeto diretamente (NEGRÃO; CAMARGO, 2008 p. 151).
Segundo Mestriner (2005) , a forma expressa de maneira eficiente a personalidade do
produto, por isso, sempre que for possível deve-se aplicar uma forma diferenciada ao projeto de
embalagem.
Pode-se concluir que além de agregar uma identidade ao produto, a forma da embalagem
primária pode ser pensada de jeito que otimize o espaço dentro da embalagem secundária e
previna danos ao produto durante a logística.

5.5. Materiais
A configuração de um produto não resulta apenas das propostas estéticas do designer
industrial, mas também fortemente - do uso de materiais e de processos de fabricação econômicos.
(LöBACH, 2001,p. 162)
[...] materiais bem escolhidos melhoram a experiência visual da embalagem, criam interesse ao
tocar, reduzem (ou aumentam) os custos e aumentam (ou diminuem) o impacto ambiental. Ao
pesquisar todos os aspectos potenciais de um pacote, o designer cria uma experiência completa
e consistente sobre a embalagem. (RONCARELLI; ELLICOTT, 2011, p.22)

Em suma, o material tem influencia em todos os aspectos da produção da embalagem, pois
está material está diretamente ligado à proteção do produto, viabilização do transporte e o custo
final da embalagem. Além disso, o material escolhido deve atender as questões ambientais, gerando
os menores danos possíveis ao meio ambiente.
5.6. Sustentabilidade
―O menor impacto sobre o ambiente e a produção responsável são aspectos cada vez mais
considerados pelas empresas na hora de desenvolver novas embalagens.‖ (VASCONCELOS, p. 66,
2013)
[...] apesar da inquestionável importância econômica e social da embalagem, a consciência de
seu impacto no ambiente e a regulamentação impõem a necessidade de prevenir a produção
excessiva de resíduos de embalagens e de desenvolvera sua valorização, de modo a diminuir de
forma intensa seu depósito em aterros e promover economia ambientalmente sustentável. (
JORGE, p.25, 2013)

Segundo Vasconcelos (2013) os fabricantes de embalagens devem investir em produtos e
processos que economizem energia e os recursos naturais, reduzam emissões na cadeia produtiva e
aumentem a vida útil do produto. Algumas formas de reduzir o consumo dos recursos naturais é a
redução do peso da embalagem e a utilização de matérias-primas renováveis para fabricação.
5.7. Analise mercadológica das embalagens atualmente
Por ser um componente fundamental na formação do custo e consequentemente no preço final
do produto, a embalagem é um fator econômico importante para uma sociedade industrial moderna
como é hoje a brasileira. (MESTRINER, 2010)
[...] a embalagem é considerada o reflexo de uma sociedade , de sua cultura, hábitos, e do seu
estágio de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Ao mesmo tempo, a embalagem é
tida como o termómetro de uma economia, contribuindo para aferir o volume de atividade do
setor produtivo. (PELLEGRINO, 2014)

Conclui-se que o aumento do consumo da embalagem está diretamente ligado ao crescimento
econômico do país, pois a produção só cresce se houver demanda. E os fabricantes precisam estar
preparados para atender a esta demanda. Levando em consideração que o consumidor estará cada
vez mais exigente e sempre buscando aquele produto que melhor atenderá suas necessidades.

6. Problema
6.1. Analise da tarefa
Além das embalagens atuais de pão de forma serem facilmente violada, por não possuir lacre.
Outros fatores implicam na necessidade da reestruturação das embalagens deste segmento.
O fato de um produto extremamente sensível ser embalado apenas com um saco plástico
dificulta o armazenamento e o transporte, não só do fabricante para o ponto de venda, mas também
o transporte do ponto de venda para casa do consumidor, pois pode acarretar em deformações do
produto.
Abaixo segue uma situação de um pão de forma exposto na gôndola com deformidades. Este
registro foi feito durante estudo de campo:

Figura 1: Pão deformado na gôndola.
Fonte: Autora
6.2. Questionário
Foi desenvolvido um questionário para coletar dados dos consumidores de pães
industrializados para verificar a influencia da embalagem no ato da compra, e coletar opiniões a
respeito da funcionalidade das embalagens. Foram realizadas oito questões para uma amostra de 49
consumidores.
Após a analise das repostas, constatou-se que 73% dos entrevistados são influenciados pela
embalagem ao comprar um produto. Quanto ás questões voltadas diretamente ás embalagens de
pães industrializados, 94% avaliam entre regular e vulnerável a estrutura da embalagem para a
segurança alimentar do produto. Além disso, 85% consideram entre regular e ineficaz a eficiência
da embalagem para o transporte, e 90% entre regular ou ineficaz o desempenho do sistema de
abertura e fechamento das atuais embalagens de pães industrializados.
Com base nesses dados, pode-se concluir que os consumidores, em sua maioria, de fato não
estão completamente satisfeitos com o produto que lhes é oferecido atualmente. Diante desta
insatisfação do consumidor apontada nesta amostragem, e devido ao espaço cada vez maior que o
produto vem ganhando no mercado, fica comprovada a necessidade de inovação da embalagem de
pão industrializado para atender aos que já são consumidores e estão insatisfeitos, para atender com
maior qualidade a crescente demanda, além de buscar atrair novos consumidores.
Dos entrevistados, 30% enviaram criticas ou sugestões de melhorias às embalagens,
conforme apresentado acima. Estas sugestões serão analisadas, e quando viáveis, serão usadas como
parâmetros para a geração de alternativas.

7. Hipótese
7.1. Análise de similares
A análise de similares será realizada com intuito de identificar sistemas de abertura e
fechamento que possam ser aplicadas na embalagem de pão. O fator a ser analisado será a eficiência
do sistema de abertura e fechamento para armazenamento do produto após primeiro consumo.
Foram escolhidas para análise três embalagens flexíveis com sistemas de fechamento
completamente distintos.
Quadro 02: Análise de produtos

Similar 1:

Similar 2

Similar 3:

Análise: A embalagem do café 3 Corações Premium é
exposta com lacre e possui um sistema de fechamento
simples. Trata-se de um fecho resselável que, após o
primeiro consumo, deve-se enrolar o material da
embalagem que está vazio e colar o selo de forma que o
produto fique bem fechado e protegido. O ponto positivo é
que o tamanho da embalagem vai se adequando de acordo
com a quantidade restante do produto. O ponto negativo é
que este sistema de fechamento não é muito eficiente para
produtos que levam bastante tempo para serem
consumidos, pois o selo vai perdendo um pouco de sua
cola no decorrer de seu manuseio.
Análise: A embalagem do Absorvente Always Platiniun
Collection é exposta lacrada, ela possui uma ―tampa‖ com
um sistema de picote, para que seja descartada. Após o
primeiro consumo a embalagem apresenta um sistema de
fechamento diferenciado para o setor de embalagem, pois é
pouco visto nas gôndolas. Trata-se de uma ―cordinha‖
transpassada na borda do saco plástico, ao puxar está
―cordinha‖ o saco é fechado e ela deve ser amarrada com
um laço. A forma de uso é bem identificada na
embalagem, porém o ponto negativo é que o consumidor
precisa se manter-se atento para se assegurar de que
puxou a cordinha até o saco se fechar por completo.
Análise: A embalagem do Pão Rap 10 é exposta lacrada e
possui um sistema de picote para abertura. Após o
descarte do lacre, a embalagem conta com um fecho
hermético, o conhecido ―Zip Lock‖. Este sistema de
fechamento já é bastante aplicado em diversas embalagens
flexíveis do setor alimentício, devido sua eficácia para
armazenamento e conservação do produto após o primeiro
consumo. Além disso, a embalagem apresenta a
possibilidade de ser exposta na gancheira, um diferencial
para o setor de pães.
O ponto negativo desta embalagem é que os fechos do
tipo Zip em geral, exigem um pouco de força para abri-lo,
devido sua resistência. Nesta embalagem, em especifico,
após descarte do lacre, o plástico que sobra para apoiar o
dedo e aplicar a força para abrir o Zip é curto, dificultando

um pouco a abertura, principalmente se o usuário possuir
as mãos grandes.
Quadro 2: Análise de Similares
Fonte: Autor
8. CONCLUSÃO PARCIAL
O estudo do caso apontou as etapas a serem seguidas no projeto de desenvolvimento da embalagem,
como os materiais a serem usados, a forma a ser adotada, e como atrair o consumidor. Os dados
coletados na problemática representam as opiniões do consumidor alvo a respeito das embalagens
atuais. Na hipótese, foi possível fazer a analise de similares e identificar distintas tecnologias
estruturais aplicadas às embalagens de diversos setores. Com esses estudos, foi possível concluir a
viabilidade da reestruturação da embalagem de pão industrializado, de forma inovadora, que
elimine todas as falhas da embalagem atual embalagem, e que supere as expectativas do
consumidor em todos os aspectos.
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RESUMO
O projeto teve como objetivo reformular e aprofundar um estudo previamente realizado pelo
Laboratório de Ergonomia Anamaria de Moraes (LaErg), o qual utilizou como ferramenta de
análise ergonômica a Occupational Repetitive Actions (OCRA) em um posto de trabalho do
impressor gráfico. Por meio do uso dos resultados obtidos neste novo estudos, buscamos
implementar abordagens ergonômicas a fim de proporcionar benefícios para o empregado e
empresa em termos de melhor qualidade no trabalho, a qual consequentemente leva ao aumento da
produtividade e diminui o risco de lesões associadas à posturas e deslocamentos inadequadas e
desnecessários. Para quantificar as perdas gerais (humana e econômica) envolvidas na atividade foi
utilizado o cálculo do Retorno de Investimento. Nesta nova abordagem do trabalho na empresa
gráfica de Lorena – SP, utilizou-se novamente da análise OCRA, pois esta se adaptou perfeitamente
devido a sua aplicação possuir enfoque no uso dos membros superiores em atividades repetitivas. O
resultado encontrado permitiu, sugerir mudanças posturais, em relação aos deslocamentos, além
indicar a aquisição de um novo equipamento, permitindo que as mudanças possam ser
implementadas.
Palavras-chave: OCRA; Análise Ergonômica; Retorno sobre investimentos.
ABSTRACT
The project aims to refine and to conduct a deeper study of a previously conducted by Anamaria de
Moraes Ergonomics Laboratory, which used as ergonomic analysis tool the Occupational Repetitive
Actions (OCRA) in a graphic printer workstation. By using the results of this new study, we seek to
implement ergonomic approaches to provide benefits to the employee and to the company in terms
of a better quality at work, which consequently leads to increased productivity and reduces the risk
of injuries associated to awkward postures, inappropriate and unnecessary displacement. To
quantify general losses (human and economic) involved in the activity, the Return of Investment
was used for measuring. This new approach of the workstation happened in a graphic printer
located in Lorena – SP. The OCRA tool was used again due to the focused application of the tool
having focused on the use of the upper limbs in repetitive activities. The result obtained allows to
suggest postural changes when it comes to displacement and also to indicate the acquisition of a
new equipment allow to implement the changes proposed.
Key-words: OCRA; Ergonomic Analysis; Return on Investment.

INTRODUÇÃO
Foi realizado um estudo, visando avaliar o funcionamento de uma empresa gráfica, de tal
maneira a realizar uma análise ergonômica aplicando o método de análise Occupational Repetitive
Actions (OCRA). Este método, é utilizado para previnir distúrbios musculoesqueléticos dos
membros superiores. Foi criado em 1994 pelos professores doutores Antonio Grieco, Enrico
Occhipinti e Daniela Colombini da Universidade de Milão, devido à necessidade de um método
objetivo de análise do trabalho (ESCOLA OCRA BRASILIANA, 2015). O que diferenciava esse
método dos outros e o tornava mais completo, era a quantidade de fatores analisados como a:
organização do trabalho, freqüência, força, postura, tempo de trabalho, tempo de pausa e, se o
trabalhador tem outras tarefas durante o dia. A Ergonomia objetiva a organização do trabalho
prezando pela adaptação do ambiente ao trabalhador, o aumento da produtividade e a melhoria do
bem estar social (IEA,[s.d.]). Tal campo, utiliza teoria, levantamento de dados e métodos para
analisar os prejuízos ocorridos em um ambiente de trabalho provenientes de: absenteísmo,
rotatividade de funcionários, acidentes e lesões. Por meio da Análise Ergonômica do Trabalho
(AET) e do emprego do método OCRA foi possível realizar a quantificação e a qualificação dos
dados provenientes do estudo, identificando as inadequações ergonômicas, bem como avaliando os
impactos de melhoria segundo o conceito do Retorno sobre o investimento (ROI). O ROI é uma
ferramenta de cálculo de lucratividade sobre um investimento realizado (INVESTOPEDIA, 2015).
Esta análise é uma atualização e implementação realizada numa gráfica localizada no
município de Lorena, São Paulo. Neste projeto, buscou-se a analisar a tarefa, destacando o aspecto
de tempo e deslocamento percebidos. Tal situação teve como enfoque diagnosticar os custos
humanos e econômicos associados as possíveis perdas de tempo e movimento. Ao contabilizar as
perdas e inadequações foi proposta a aquisição de um equipamento, contudo sem deixar de calcular
o tempo necessário para a recuperação do investimento realizado. Este estudo faz parte das ações do
Laboratório de Ergonomia Anamaria de Moraes, que possui como enfoque a divulgação da
Ergonomia salientando seus benefícios.
1. METODOLOGIA
Para a execução deste projeto foi realizada uma análise ergonômica do trabalho, no setor de
impressão de uma empresa gráfica localizada em Lorena. Foram observados os usos dos membros
superiores no desempenho das atividades produtivas e utilização do método OCRA como
ferramenta de análise. Esta análise levou em consideração a duração dos turnos do trabalhador, bem
como a duração dos intervalos realizados. Foram realizados registros em vídeo e medições de
tempo contabilizando o movimento de carga, deslocamentos, processo de impressão e limpeza da
máquina.Também foram observados os deslocamentos do funcionário em atividades em paralelo.
Será aplicada a ferramenta de cálculo para Retorno sobre o Investimento. Após as análises posturais
e da cronoanálise foi possível propor uma recomendação ergonômica e desta maneira reduzir ou até
mesmo eliminar os riscos ergonômicos encontrados.
2. ANÁLISE DA TAREFA
A Análise da Tarefa segundo Karnas e Salengros (2014, p. 96) contém as seguintes etapas:
1. A situação da tarefa no seu contexto;
2. A descrição da tarefa (objetivos, princípios de construção do dispositivo, regras de
funcionamento, programa de funcionamento);
3. A descrição em referência às variáveis em que pudemos mostrar a influência no
comportamento do operador (como os constrangimentos, os fatores de infiabilidade…).

O estudo limitou-se ao setor de produção e impressão de material gráfico. O ambiente possui
uma estrutura de aproximadamente 62 m2, além deste espaço foi observado o deslocamento
realizado ao setor administrativo que é adjacente ao setor gráfico. Por fim, também verificou-se a
deambulação entre o setor de armazenamento e de impressão.
Considerou-se os resultados da Análise Ergonômica e do método OCRA previamente
realizados, desconsiderando as etapas de gravação da chapa, montagem do fotolito e separação das
folhas impressas. Atualmente há outro funcionário encarregado das funções que envolvem a
montagem e a gravação da chapa, portanto a observação deste novo funcionário foi realizada sem a
intenção de estuda-la ou considera-la neste projeto.
Foi efetuada uma nova visita, ao mesmo setor de impressão, tendo agora como enfoque os
estudos de tempo e movimentos adotados pelo impressor gráfico durante suas atividades (Quadro
1).
O processo de impressão pode ser descrito da seguinte forma: o processo completo de
impressão contabilizou um total de 1 hora 14 minutos e 07 segundos, contendo as diferentes etapas
e atribuições (Tabela 1).
Foi caracterizado como tempo perdido aquele utilizado para deambular ao setor
administrativo, depósito, a bancada de apoio ao corte e a bancada de produtos de limpeza e
impressão. Além de serem suspensas as tomadas de tempo momentâneas em decorrência de ajustes
da máquina de impressão, e de orientação ao ajudante.
Tabela 1 Tempo das etapas observadas

Etapa
Transporte das
resmas de papel
Corte e refile do
papel para impressão
Impressão offset
Limpeza da
impressora

Identificação
da atividade

Tempo total em
atividade de
impressão

Tempo total de
atividade

Inicial

2‘ 20‖

1‘ 06‖

Inicial

4‘ 33‖

1‘

Ordinária

43‘ 53‖

12‘ 35‖

Final

11‘

2‘ 10‖

Fonte: autores, 2014.

Foram observadas em todas as etapas a perda de tempo produtivo em decorrência do
deslocamento do funcionário, quando esteve ausente de sua posição, fato comum ao processo
segundo observado. Também deve-se considerar que no dia da observação o funcionário possuia
demanda variada de serviços. Enquanto a máquina efetuava a impressão, o empregado a monitorava
a todo momento, tendo se ausentado apenas em algumas ocasiões, e deslocando se a distância de até
13,2 metros (ida) para operar outra máquina não relacionada ao processo de impressão.
O percurso foi realizado 6 vezes, sendo realizado em outra ocasião, para buscar material para
corte, retornando à sala de impressão para operação da guilhotina e depois deslocando-se ao
escritório monitorar o andamento do outro funcionário na montagem do fotolito. Percorrendo a
distância parcial de 26,4 metros em 1 minuto e 33 segundos.
Notou-se ao chegar no ambiente da gráfica, que o mesmo não possui janelas, somente uma
abertura, na dimensão de sua largura total de 4,54 metros de extensão, o qual dificulta a troca de ar
no ambiente. As máquinas operadas no ambiente impõem alto nível de ruído quando ativas, porém
não foram realizada medições, desta forma não foram consideradas as informações previstas nas
recomendações propostas pela NR 15

Quadro 1 Descrição das atividades observadas no processo de impressão

Descrição da Atividade
a) Transporte das resmas
de papel

b) Corte e refile do papel
para impressão

c) Ajustes na impressão
offset

Exigências
Ergonômicas
Esforço dos membros
superiores e inferiores
por meio de
movimento de
agachamento,
levantando 28,75 kg
rente ao chão. Após o
levantamento da carga
o funcionário apoiou a
carga sobre a cabeça.
Flexão do tronco e
pescoço, além de
aplicar torção a coluna
para observar o
mostrador que indica o
alinhamento da
guilhotina. Também
foi evidenciado o
movimento sistemático
dos antebraços ante a
necessidade de
manusear o papel para
o corte.
Flexão de joelhos e
braços, posturas estas
assumidas durante boa
parte do tempo, ao
observar e ajustar a
impressora para o
processo de
impressão.8

Partes do
Corpo

Soluções
Propostas

Todo o
corpo.

Utilizar uma
mesa
pantográfica,
reduzindo as
posturas e
movimentos
inadequados.

Braços,
ombros,
pescoço e
coluna.

Elevar a altura
da máquina e
melhorar a
iluminação
junto ao
equipamento.

Todo o
corpo

Elevar a altura
da máquina e
alterar o espaço
no entorno;

Todo o
corpo

A utilização de
uma estação
móvel onde
pudessem ser
depositados os
produtos
necessários a
limpeza desta
forma
diminuindo a
deambulação;
elevação do
piso, facilitando

d) Limpeza da
impressora
Braço em abdução e
deambulações entre a
máquina e a bancada,
para a utilização de
produtos essenciais na
limpeza.

a operação

Fonte: autores, 2015.

A primeira etapa da observação dedicou-se a coleta e ao transporte do papel; o empregado se
locomoveu até o depósito situado a uma distância de 23 metros para realizar a tarefa, vale destacar
que o transporte foi realizado com o papel sobre a cabeça, sobrecarregando o pescoço e os braços.
Na sequência, levou a resma ao setor de impressão, e assim efetuou o corte. Segundo Laville (1977,
p. 44) ―Quando a carga é pesada, o operador já deve recorrer a outros mecanismos.‖ Cada resma
possui 250 folhas totalizando um peso de 28,75 kg, podendo ser utilizados outros tipos de papel os
quais possuem massas diferentes. Informações quanto ao manuseio de carga são previstos no
Decreto-Lei N.º 5.452, o qual aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 198 Da
Prevenção a Fadiga, estabelecendo o peso máximo que pode ser carregado individualmente pelo
trabalhador em 60 kg, desta forma o caso analisado está dentro do previsto, porém este esforço é
feito diversas vezes durante a jornada de trabalho de uma maneira inadequada e poderia ser evitado
por meio do uso de equipamento próprio para a tarefa. Desta forma, há um esforço imposto ao
trabalhador em flexionar o tronco para pegar o papel e se locomover até a da guilhotina e depois até
o espaço entre as bancadas. Foi observado o movimento de flexão do tronco atingindo um ângulo
de aproximadamente 85º, no propósito de manusear o papel necessário ao início do trabalho (Figura
1).
Figura 1 Movimento para pegar o papel e iniciar o transporte

Fonte: autores, 2014.

Na sala de impressão, o empregado colocou o papel transportado sobre a guilhotina para
inciar os cortes. Em diversas ocasiões ele flexionou a coluna e estendeu o pescoço para realizar o
alinhamento do papel (Figura 2). A NR-17, a qual regulamenta Ergonomia no trabalho, especifica
no item 17.3.2: ―Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, mesas,
escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa

postura,visualização e operação [...]‖. Desta forma as bancadas do posto de trabalho analisadas,
estão incorretas em relação as normas, expondo a saúde do trabalhador.
Do tempo total do corte de 4‘ 33‖, 1‘ do tempo total o empregado gastou se locomovendo
para depositar os papéis cortados da guilhotina à bancada mais próxima. Além dos esforços físicos é
demandada do operador atenção uma vez que a guilhotina oferece riscos exigindo inclusive, para
sua segurança acionamento bimanual.
Segundo relato do operador da atividade observada, apesar do mecanismo de segurança
contido na guilhotina, esta apresentou problemas mecânicos em algumas ocasiões expondo o
operador a risco pois a lâmina efetuou o corte sem que fosse efetuado o comando, podendo assim
ter causado um acidente de trabalho.
Figura 2 Alinhamento para o corte

Fonte: autores, 2014.

Momento anterior ao início da impressão, o funcionário observado se inclinou em ângulos
maiores do que 30º a fim de posicionar as folhas no suporte da máquina e realizar os ajustes da
dimensão correta da folha, o tempo total destes ajustes contabilizou 12‘ 35‖. Já durante o processo
de impressão, foram observadas diversas posturas prejudiciais ao operador da máquina, várias vezes
ele se agachava para visualizar o processo a uma distância próxima, em algumas ocasiões ele se
ausentou para realizar outros serviços no escritório da gráfica, contudo estas atividades não foram
observadas.
Na etapa final do processo o operador realizou a limpeza da máquina de impressão, utilizando
diversos produtos químicos concentrados como o caso do RC – 661 (Figura 3) o qual se trata de um
Umectante Concentrado, exigindo a utilização de óculos de proteção e luvas ao manusear. É
importante destacar que o operador calçou as luvas de malha com banho em látex, modelo
expressamente não recomendado pela AGFA (2015, p. 2-3), em sua Folha de Dados de Segurança.
Para reduzir possíveis riscos de contaminação por manuseio do produto químico sugere-se que as
luvas sejam de Borracha de Butilo (espessura ≥ 0,36 mm, tempo de ruptura > 480 min), Borracha de
Nitrilo (espessura ≥ 0,38 mm, tempo de ruptura > 480 min) ou Neopreno (espessura ≥ 0,65 mm,
tempo de ruptura > 240 min) (AGFA, 2015, p. 2-3).
Em relação aos óculos de segurança não aconteceu o uso, pois o mesmo já utilizava óculos
inadequados a atividade, portanto, que não oferecem a mesma proteção de um Equipamento de
Proteção Individual (EPI). A Folha de Dados de Segurança recomenda o uso de óculos de segurança
(AGFA, 2015, p. 2-3). Desta maneira, recomenda-se o uso de óculos próprios a tarefa.

Figura 3 Umectante concentrado RC- 661

Fonte: autores , 2015.

Além das luvas, o operador utilizou como interface para a realização da limpeza a estopa, e
durante o processo de limpeza estopa ficou presa aos roletes e o operador reagiu com o movimento
oposto evitando que sua mão fosse puxada e prensada no sistema (Figura 4). A recomendação é
para que o operador no lugar da estopa utilize retalhos que não produzam tantos fiapos e desta
forma, mitigando a possibilidade de acidentes por prensagem.
Figuras 4, 5 e 6 Situações inadequadas encontradas no ambiente

(a)

(b)
4

Legenda:

(c)
5

6

(a) – momento de início do movimento da limpeza das
bobinas
(b) – instante onde o pano se prende na máquina em
movimento
(c) – após perceber que o pano foi puxado pela máquina,
o empregado retira rapidamente a mão.

Fonte: autores, 2015.

Foi notado forte odor químico proveniente dos solventes utilizados na limpeza das bobinas da
máquina de impressão, sendo que em uma das embalagens destes não continha parte do rótulo sobre
as informações sobre o Índice de Proteção Pessoal (Figura 5). Sugere-se que esteja disponível no
setor gráfico, bem como junto ao setor administrativo cópias dos rótulos e suas respectivas
informações para que em caso de necessidade a consulta aconteça de maneira rápida.

Durante o processo de impressão, nesta nova análise, foi percebida a existência de um período
de tempo que não agrega valor a tarefa em si, em decorrência de deambulações provenientes do
transporte de papel na maioria das etapas. O processo completo de impressão Totalizou 1 hora e 14
minutos, destes, 16 minutos e 51 segundos foram consumidos em decorrência dos deslocamentos e
ajustes na impressora (Tabela 2).
Tabela 2 Tempo das atividades correlacionadas

Atividade
Deslocamentos e Ajustes na
Impressora

Duração (t) das
Atividades
16‘51‖

1011

10 14‘

4440

Tempo Total de Impressão

t/s

Fonte: autores, 2015.

Segundo relatos do operador, a realização de serviços de maior volume, como a impressão de
uma revista, são utilizadas 20 resmas de papel, sendo necessários sete deslocamentos ao depósito
para a retirada das resma, neste caso, a tarefa é realizada com o auxílio de um carrinho manual para
transporte de cargas
O método para análise do ROI previu o cálculo dos tempos gastos nas deambulações e o valor
da hora de trabalho do funcionário, permitindo quantificar os valores perdidos em que se gasta no
deslocamento entre a coleta do papel e a limpeza da máquina, fatos que não beneficiam a
produtividade.
O valor recebido por hora de trabalho foi de: R$ 8,18 / 44 horas semanais, totalizando R$
1.799,60, considerando as contribuições o valor é de R$ 2329,92 / mês. Encargos Trabalhistas
segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 1977)(Tabela 3):
Tabela 3 Os percentuais aplicados referem-se a uma instituição filantrópica

Encargos
Férias
1/3 s/férias
Décimo Terceiro Salário
PIS
FGTS
Soma

%
8,33
2,78
8,33
2,00
8,00
29,44

Fonte: autores, 2015.

Para mitigar os problemas de coleta, deslocamento e alimentação do processo de impressão
sugeriu-se a aquisição de uma mesa pantográfica, desta forma otimizando o trabalho realizado.
Foram cotadas as seguintes mesas pantográficas (Tabela 4):
Tabela 4 Equipamentos capazes de apoiar as atividades inadequadas

Marca
Mesa Hidráulica Pantográfica 1000 kg Me1000 Bovenau Rodas Poliuretano

Preço
R$ 1.819,82

Mesa Hidráulica Pantográfica 500 kg Me500 Bovenau

R$ 1.542,76*

- Rodas de Poliuretano

Legenda o equipamento selecionado foi o que apresentou o menor custo, pois a carga máxima
deslocada pelo empregado foi de 86,25 kg por coleta, ou seja, carga inferior a capacidade máxima
admitida pelo equipamento. Contudo, fica o alerta para que a capacidade máxima do sistema de
transporte não seja aplicada, a não ser que existam 3 operadores envolvidos na atividade. A CLT
proposta por Brasil (1977) preconiza no Artigo 198 Parágrafo Único que: ―Não está compreendida
na proibição deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes [...],
carros de mão [...] podendo o MTE, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem sejam exigidos
do empregado serviços superiores às suas forças.‖
Fonte: FERRAMENTAS KENNEDY, 2014.

Para se converter o tempo perdido em economia financeira foi aplicado o seguinte cálculo
(HUMANTECH, 2012, p. 40) (Fórmulas 1, 2 e 3):
IPP = TTE / TTO x 100 = %

(1)

Assim temos: IPP = 1011‖/4440‖ = 0,2277027 x 100 = 22,77%
Legenda:
(IPP) Impacto Projetado sobre a Produtividade
(TTE) Tempo Total de Economia
(TTO) Tempo Total de Operação
CEA = IPP x CAD

(2)

Assim temos: CEA = 0,2277027 x 2329,92 = R$ 530,53
Legenda:
(CEA) Cálculo da Economia Anual
(IPP) Impacto Projetado sobre a Produtividade
(CAD) Custo Anual Direto
CPR = CI / CEA

(3)

Assim temos: CPR = 1542,76 / 530,53 = 2,907 anos
Legenda:
(CPR) Cálculo do Período de Retorno / anos (Payback)
(CI) Custo de Implementação
(CEA) Cálculo da Economia Anual
Conforme analisado anteriormente utilizando o método OCRA, o trabalhador afirmou possuir
fortes dores nas costas e ombros, evidenciando desta forma os danos sofridos devido a anos de
trabalho em atividades repetitivas. Conforme o OCRA, dentre as atividades de risco
complementares, se enquadraram as avaliadas com peso 2, fazendo uso de ambos os lados do corpo,
onde: D corresponde ao lado direito e E ao lado esquerdo (Tabela 4).

Tabela 5 Resultados das atividades complementares
Peso

2
2

Descrição

São executados trabalhos de precisão durante mais da metade do tempo
(trabalhos em áreas inferiores a 2 -3 mm.) que requerem distância visual próxima.
Há mais fatores complementares (como: costas com curvatura superior a 300) que
considerados no total ocupam mais da metade do tempo.
Complementares

4

D

4

E

Fonte: autores, 2014.

CONCLUSÃO
A recondução da Análise Ergonômica do Trabalho ao setor gráfico de uma instituição de
ensino permitiu que novas situações fossem discutidas, além das questões corriqueiras enfrentada
pela ergonomia. Neste documento foi possível descrever o quanto a AET pode colaborar para a
melhoria dos setores produtivos, viabilizando adequar o posto de trabalho ao homem e além disso
trazer benefícios econômicos ao sistema que envolve o ser humano e as máquinas.
As posturas e deambulações estudadas receberam uma recomendação ergonômica, sem
contudo, apresentar o projeto para cada uma das situações, pois demandarão um estudo, ainda mais
detalhado. Contudo o cálculo do Retorno do Investimento (ROI) evidenciou que a aquisição da
mesa pantográfica – equipamento este recomendado para mitigar os custos humanos e também
reduzir o tempo da atividades que não agregam valor a tarefa de impressão em si, será amortizado
em um intervalo de tempo de aproximadamente de 33 meses, porém este tempo corresponde a
medida encontrada para apenas uma única tarefa observada.
Pressupõe-se pelo volume de trabalho atualmente realizado, bem como evidenciado por
futuras AET e, subsequentes medições de tempo as quais enquadrem outras as atividades realizadas
pelo funcionário, além de impressão, fornecerão como resultado para o tempo de retorno menor do
que o encontrado. Salientou-se, dessa maneira, a importância da realização do investimento. A
partir de uma visão holística sobre o atual sistema de impressão, entendeu-se que a aquisição do
equipamento de auxílio no transporte e manuseio de cargas ao funcionário do setor gráfico, também
poderá beneficiar outros setores da empresa.
Estudos complementares serão necessários para que se possa resolver ou mitigar outros
problemas ainda existentes.
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INFANTIL “O MUNDO DE MELISSA”
Aline Gonzaga de Campos- alynygonzaga@hotmail.com
Marcus Vinicius Monteiro Gonçalves – marcus.goncalves@gmail.com
RESUMO
O presente trabalho trata da elaboração de um projeto gráfico editorial com fim inclusivo a partir do uso de design sensorial
utilizando-se como fundamentação teórica a história dos livros infantis e a aplicação do Braille e acabamentos nas publicações
impressas, considerando o levantamento de dados da análise qualitativa dos similares e instruções e pesquisas onde são apontados
aspectos a serem seguidos na elaboração do projeto. Obtendo assim um projeto editorial de um livro infantil sensorial, que pode
ser lido por todos, independentemente se forem deficientes visuais ou não, o livro utiliza texturas, selagens e aromas, esses
processos de pós-impressão juntamente com ilustrações, texto tipográfico e Braille proporcionam ao leitor, uma experiência
sensorial. Por envolver diversos atrativos táteis, olfativos e também visuais faz com que o livro seja cognitivo, emocional e
abrangente ao público infantil em geral.
Palavras-chave: Design gráfico editorial; Sensorial; Inclusão
ABSTRACT

The present work deals with developing an editorial graphic design with comprehensive end from the use of
sensory design using as theoretical foundation history of children's books and the application of finishes in
Braille and print publications, considering the survey data analysis qualitatively similar and the instructions
and research aspects which are appointed to be followed in preparing the draft. Thus obtaining an editorial
project of a sensory children's book that can be read by everyone, regardless if they are visually impaired or
not, the book uses textures, aromas and seals, these processes of post impression along with illustrations,
typographic and text to provide Braille reader, a sensory experience. By involving various tactile, olfactory
and visual appeal also makes the book be cognitive, emotional and comprehensive to children in general.
Key-Words: Editorial graphic design; sensory; inclusion
1. INTRODUÇÃO
Existem diversos modelos de livros infantis no mercado,
Atualmente, encontramos livros de pano, de madeira, de metal e de plástico. Livros
Infláveis e impermeáveis para serem lidos na praia, na piscina ou durante o banho.
Livros com som, cheiro, com as mais variadas texturas e recursos táteis. Livros com
apliques, envelopes e bolsos. Livros com origami (dobraduras de papel), com popups (encaixes e dobraduras de papel formando ―esculturas‖ instantâneas ao virar de
página). Livros-jogos. CD-livros, E-books. (LINS, 2002, p. 23)
O projeto tem como objetivo integrar deficientes visuais ao mundo da leitura, com isto, será incluído
Braille, texturas e aromas para que os cegos possam sentir o livro e a história oferecida pelo mesmo.
Em seu livro Lins (2002, p. 44) afirma que
Os livros para crianças pequenas, em geral, são mais coloridos ilustrados e
com pouca massa de textos. A criança interage com o livro como se fosse um
brinquedo, por isso é recomendável que os livros sejam mais resistentes, tanto no
material, quanto no acabamento.
Por isso, busca-se sempre novos meios distintos para a criação de livros que tragam essa experiência
sensorial, emocional e prazerosa à criança. A criança usa o livro como um brinquedo, como algo para ser
divertido, a história conquista o leitor pela maneira que o mesmo se envolve com ela. O livro infantil

sensorial e com uso do Braille junto com o texto permite a criança além de aprender e desenvolver a
capacidade de leitura, auxilia na capacidade cognitiva ―Neste mundo repleto de imagens (eletrônicas ou
não), o livro infantil mantém o papel de estimular a criança a ser criança, a criar.‖ (LINS, 2002, p. 31)
A pesquisa aborda temas como o sistema Braille, processos de impressão e pós-impressão, tipos de
papel e ilustração, apresentando o projeto editorial do livro que atrai atenção de crianças sendo elas
deficientes visuais ou pessoas que não possuam limitações visuais.
2. METODOLOGIA
Partindo da metodologia apresentada por Munari (1981, p.66) em seu Livro ―Das coisas nascem as
coisas‖, foi feita a adaptação da metodologia (Quadro 1) para o projeto.
Quadro 1 – Metodologia
P - Problema
P - Livro infantil sensorial inclusivo
↓
↓
DP - Definição do DP - Projeto gráfico editorial inclusivo e sensorial para o livro
Problema
infantil ―O mundo de Melissa‖
↓
↓
CP - Componentes do CP - Impressão do Braille que perfura o papel, acabamentos de
Problema
impressão, suporte, formato, tipografia, grid, diagramação, cores,
↓
imagens
RD - Recolha de Dados ↓
↓
RD - Fundamentação Teórica,
AD - Análise dos Dados Problematização e Análise de Similares
↓
↓
C - Criatividade
AD - Síntese dos Dados Recolhidos
↓
↓
MT - Materiais e C - Processo Criativo
Tecnologia
↓
↓
MT - Estabelecimento do projeto e tecnologias para sua produção.
E - Experimentação
↓
↓
E - Geração de alternativas
M - Modelo
↓
↓
M - Definição do modelo Gráfico editorial do livro
V - Verificação
↓
↓
V - Aprovação do projeto gráfico editorial do livro
DC
Desenho ↓
Construtivo
DC - Mockup
↓
↓
S - Solução
S - Livro sensorial e inclusivo ―O mundo de Melissa‖
Fonte: Adaptado de (MUNARI, 1981)
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
3.1. A história dos livros infantis
A princípio não existia diferença entre livros infantis e para adultos, somente a partir do século
XVIII os livros infantis ganharam mais foco no projeto gráfico, já que até então as obras eram produzidas
para a instrução da criança e não em ser um objeto interativo e prazeroso, e não possuía distinção entre
faixas etárias. ―[...] as crianças compartilhavam da mesma literatura que os adultos pelo fato de não ser
considerada ou existir ―infância‖.‖ (MATTOS, 2009, p. 12).

Essa diferenciação ocorreu ao longo dos anos e fez com que os projetos gráficos para esse público,
começassem então a ser distintos dos demais, se tornando mais agradável aos que se destinam. É neste
contexto que
Como produto industrial, o livro infantil está sujeito a imposições técnicas e
pedagógicas, e resultado de um trabalho artístico e cooperativo e, como tal, tem que
responder aos anseios estéticos de todas as partes envolvidas, além de atender às
expectativas emocionais e psicológicas do público-leitor que escapam da teoria e de
toda a metodologia do trabalho. (LINS, 2002, p. 44)
No decorrer da evolução dos livros, foram surgindo técnicas para deixar o livro mais atraente e
interativo (Quadro 2). Führ (2013, p.33) apresenta as técnicas mais conhecidas, sendo estas:
Quadro 2 - Técnicas de acabamentos em livros
―Saltar para a frente‖, abrange, para simplificar, todos os livros com
Pop-up
tridimensionalidade;
Elementos que ao serem levantados permitem visualizar textos ou ilustrações
Janelas
ora escondidos;
Deslocar uma aba ao provocar um ou mais movimentos (abrir-fechar, subirdescer, avançar-virar, levantar em qualquer sentido: horizontal, vertical,
Abas
diagonal) resulta alteração ao nível da imagem, permitindo observar uma outra
faceta da situação representada.
Uma parte da página é inexistente, sendo passível gerar a diversificação dos
Perfurações
cenários e antecipar a história;
A partir da sobreposição de transparências, ilustrações se adicionam ou se
Transparênc
subtraem a fim de revelar determinados elementos: opostos, cores,
ias
quantidades, espaços;
Emitidos a partir do movimento de algumas dobras ou por meio de um
Sons
dispositivo sonoro aplicado ao livro;
Utilização de diferentes materiais como o plástico e os tecidos capazes de
Texturas
despertar o sentido tátil.
Fonte: Adaptado de (FÜHR, 2013, p. 33)
Para orientar o mercado consumidor e atender corretamente ao leitor infantil, levando em
consideração o seu nível de compreensão do mundo, suas experiências e pensamentos, foram estabelecidas
classificações de obras literárias por faixa etária, observamos que cada faixa etária da infância possui um
pensamento diferenciado, no que se refere as classificações no estágio de desenvolvimento infantil. Führ
(2013, p. 29) os interesses do leitor infantil por faixa etária (Figura 1).

Figura 1 – Interesses do leitor infantil

Fonte: (WORNICOV 1986, apud FÜHR, 2013, p. 29)
3.2. Papéis
O papel é importantíssimo para determinar a durabilidade da impressão, como apresenta a web site
da Gráfica Braille (Braille, Gráfica, s.d). De acordo com a gráfica, a gramatura correta para a impressão em
Braille é entre 120g/m² e 180g/m². Há também possibilidade de impressão em etiquetas adesivas.
3.3. Tipos
Nos livros infantis, a idade do leitor influencia na tipografia a ser utilizada e no livro e o tamanho do
corpo (Figura 2).

Figura 2 – Parâmetros Gráficos da tipografia propostos por Burt(1959)
Fonte: (CASARINI; FARIAS, 2008, p. 64)
3.4. O formato
Segundo Haluch (2013) desde a época de Gutemberg os livros seguem o formato da proporção
áurea, e que com o passar dos anos os livros ganharam novos formatos pelos fabricantes de papel e pelos
impressores, tornando os menos práticos e mais caros. A autora ressalta também que os livros devem ser
produzidos com o mínimo de desperdício para ter um preço razoável, Haluch (2013, p.35) salienta também
que ―Os livros devem sempre considerar múltiplo de 8 e em alguns casos é possível fazer um caderno de 4
páginas para não haver páginas em branco no fim do livro.‖
3.5. Processos de Impressão
Atualmente existem diversas formas de impressão, as mais conhecidas são Offset, Flexografia,
Rotogravura, cada uma para um devido fim. [...]a impressão offset é o padrão mais utilizado na indústria
gráfica pela capacidade de imprimir em alta qualidade, conferindo ao produto final uma apresentação
superior. (EXPOPRINT, 2014).
3.6. Processos de Acabamento
Após a impressão, é feito os processos de acabamento alguns deles agregam valor ao livro. Alguns
desses processos são básicos feitos na maior parte dos impressos, como livros e revistas. Os outros
processos mais específicos são utilizados em embalagens, catálogos e em alguns casos como livros e
revistas.
O acabamento possui algumas operações básicas (refile, dobraduras, encadernação)
e outras especificas. Nem sempre ele é feito na própria gráfica, sendo necessária a
terceirização – o que pode acarretar um prazo um pouco maior para a entrega do
trabalho.
(OLIVEIRA, 2002, p. 107)
Os acabamentos (Quadro 3) mais sofisticados são para usos específicos.
Quadro 3 – Acabamentos específicos
Acabamentos
Refile

Descrição
São cortes necessários para a finalização dos impressos.

Dobradura
Vincagem
Cortes (Faca especial)
Encadernação
Capas
Impressões adicionais

Nesse processo é feito um vinco que nada mais é do que um sulco aplicado ao papel
para facilitar o manuseio e a realização de dobras.
um vinco aplicado ao papel para facilitar o manuseio e a realização de dobras.
um corte diferente dos produzidos no refile pela guilhotina.
Canoa (ou dobra-e-grampo ou encadernação a cavalo); Lombada quadrada (ou
brochura sem costura); Com costura e cola; Com tela; Mecânica
Brochura; Dura; Flexível (Capa Integral)
Gravação a quente (Hot stamping ); Timbragem: Processo encavográfico; Relevo
americano (termografia, relevo tipográfico)

Fonte: adaptado de VILLAS-BOAS, 2010 p. 158 à 165
3.7. Grid
O grid organiza os elementos e determina a mancha gráfica em um livro, em alguns casos os livros
infantis não possuem um grid, como apresenta Haslam (2010, p.69) ―Um grande número de livros
ilustrados é projetado sem o uso de grade. Uma vez que o formato e o tamanho do livro tenham sido
decididos, as imagens serão desenhadas ou pintadas na proporção da página e o ilustrador ou designer
trabalhará na composição dos elementos.‖
Linden (2011) separa os grids em livros infantis em quatro modelos (Figura 3)

Figura 3 – Tipos de diagramação
Fonte: (LINDEN 2011, apud FENSTERSEIFER, 2012 ,p. 73)
3.8. O Braille
Braille é um sistema de escrita em relevo endereçado a deficientes visuais, foi criado em 1825 por
Louis Braille como apresentou o site da Fundação Dorina Nowill que se dedica a produção gráfica para
cegos.
Em 1825 o jovem francês Louis Braille apresentou a primeira versão do seu sistema
de escrita e leitura em relevo para a pessoa cega. Em 1837, Braille apresentou a
versão final do sistema que, embora tenha levado algumas décadas para ser aceito
na França, antes do final do século XIX já havia se difundido pela Europa e por
outras partes do mundo. (FUNDAÇÃO DORINA NOWILL, 2014)
Cerqueira (2006, p.17) salienta que ―O sistema de escrita em relevo conhecido pelo nome de
―Braille‖ é constituído por 63 sinais formados por pontos a partir de um conjunto Matricial. Os deficientes
visuais utilizam deste conjunto apresentado por Cerqueira, sendo ele denominado Sinal Fundamental
(Figura 4), pois possui duas linhas de 3 pontos.

Figura 4 – Sinal Fundamental
Fonte: Adaptado de (CERQUEIRA, 2006, p. 17)
A impressão do Braille vem sendo utilizada desde o final dos anos 70 e ao longo dos anos foi
evoluindo constantemente, atualmente já são comercializadas impressoras em Braille e existem programas
específicos para gerar o texto e desenhos para esse sistema de impressão. Os programas Braille Fácil e o
Pintor Braille, são usados para criação de documentos em Braille, que posteriormente podem ser impressos
nas impressoras de Braille, ―[...] o software Braille Fácil que viabiliza a impressão Braille computadorizada
por pessoas com pouco conhecimento de computação. É também mostrado o Pintor Braille, um programa
que permite a criação de desenhos táteis em impressoras Braille.‖ (BORGES; CHAGAS JÚNIOR, 2014,
p.6)
Como percebemos na (Figura 5) esse tipo de impressão comum do Braille perde qualidade com o
tempo devido à pressão do dedo sobre o papel e em alguns casos a impressão chega a perfurar o papel, por
isso a escolha de um papel de qualidade é um fator relevante quando se trata de impressão em Braille, pois
ele pode determinar a qualidade e o tempo de durabilidade do impresso. Quando se realiza a impressão em
Braille juntamente com a impressão tipográfica em processo offset, em alguns casos, chega a perfurar o
papel, provocando a perda da qualidade do impresso tipográfico, quando comparado aos demais impressos
sem as mesmas características.

Figura 5 – Perda de qualidade de legibilidade do texto
Fonte: Os autores, 2014
A Designer Gráfica brasileira Wanda Gomes idealizou um sistema de impressão denominado
Braille.BR® (Figura 6) de patente requerida por Wanda Gomes, este sistema não perfura o papel, pois a
impressão é sobreposta e não perde a qualidade do impresso tipográfico.
A impressão Braille.BR é sobreposta e não prejudica a qualidade da impressão
normal em offset. A leitura da primeira não interfere na segunda e vice-versa, e por
essa razão é 100% inclusiva. A durabilidade é indeterminada e os pontos não cedem
à leitura/pressão dos dedos, como na impressão convencional do sistema braille.
Além disso, a qualidade visual não é prejudicada, já que o novo sistema de
impressão não rompe o papel e não causa baixo relevo no verso da folha.
(PUBLISH NEWS, 2010)
Wanda Gomes desenvolveu o projeto gráfico para a coleção de livros Adélia Cozinheira, Adélia
Esquecida e Adélia Sonhadora da editoria WG produto, os livros da coleção possuem texturas e aromas e
contam com esse sistema de impressão idealizado por Wanda Gomes.

Figura 6 – Aplicação do Braille.BR® no livro Adélia Esquecida.
Fonte: os autores, 2014
3.9. A cor
A cor é uma das ferramentas que o designer tem para transmitir a informação, Farina (1990, p.27)
afirma que ―Na realidade, a cor é uma linguagem individual. O homem reage a ela subordinado às suas
condições físicas e às suas influências culturais.‖ Tendo em vista a cor e suas influencias ao seres humanos.
Witter e Ramos (2008) realizaram uma pesquisa para apontar a influência das cores na motivação da leitura
das obras de literatura infantil
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres
humanos da UMC (CAAE-005, Processo CEP-017/2005) foram inicialmente
contatados os responsáveis pelos participantes, como parte do Projeto de Prevenção
de Problemas Biopsicosociais: atuação de profissionais pesquisadores e futuros
pesquisadores. A coleta de dados foi realizada na residência dos participantes em
local reservado e silencioso. WITTER; RAMOS (2008, p. 42 e 43)
A pesquisa contou com 30 crianças pré-escolares, sendo metade de cada gênero, foi apresentado as crianças
seis livros de cores distintas e solicitado que cada um escolhesse o livro do qual achavam mais bonito
(Figura 7), para que depois da escolha o pesquisador fizesse a leitura.

Figura 7 – Escolha do livro para que o pesquisador leia a história
Fonte: Witter; Ramos (2008, p.47)
Partindo dessas informações, pode-se observar que o livro colorido é o preferido entre a maioria dos
participantes, outra instância que foi discutida anteriormente na pesquisa realizada por Witter e Ramos
(2008) é sobre as características sociais, sendo o azul predominante na escolha masculina e o rosa na
escolha feminina.
3.10. Análise de similares
A análise de similares (Quadro 4) contou com cinco livros infantis, e procurou identificar quais os
recursos de pós-impressão utilizados, e nos livros em Braille é utilizado juntamente com o texto, foi
analisado a qualidade de leitura para verificar se o relevo gerado pelo Braille não dificulta a capacidade de
leitura.
Quadro 4 – Análise qualitativa

Característic
Similar 1
as
Adélia
Titulo
Esquecida
WG
Editora
PRODUTO
Preço médio R$ 25,00
x
Formato (A x 20,5cm
25cm
L)
Quantidade
28
de páginas
Título
com
serifa e texto
Tipografia
sem serifa
Total
de
1
cadernos
Diagramação Dissociação

Papel

Similar 2

Similar 3

Similar 4

A Galinha que
botava batatas
Fundação
Dorina Nowill
R$ 30,00

Dudu
da
Breka
Fundação
Dorina Nowill
R$ 30,00

A dança das
Cores
Fundação
Dorina Nowill
R$ 30,00

João e Maria
Companhia
das letrinhas
R$ 44,00

21cm x 21cm 21cm x 21cm 21cm x 21cm 20cm x 20cm
40

36

36

12

Título
com Título
com Título
com
Títulos e texto
serifa e texto serifa e texto serifa e texto
sem serifa
sem serifa
sem serifa
sem serifa
1

Dissociação
Capa
em
couchê fosco
Capa e miolo com
maior
em
couchê espessura
e
fosco.
miolo
em
couchê
gessado.

Camurça,
relevo
em
verniz,
Acabamentos texturas,
Grampo
a
cavalo
e
Braille.BR®

Similar 5

Braille,
contorno das
ilustrações
com
pontos
em
Braille,
grampo
a
cavalo.

1

1

Dissociação
Capa
em
couchê fosco
com
maior
espessura
e
miolo
em
couchê
gessado.

Dissociação
Capa
em
couchê fosco
com
maior
espessura
e
miolo
em
couchê
gessado.

Braille,
contorno das
ilustrações
com
pontos
em
Braille,
grampo
a
cavalo.

Braille,
contorno das
ilustrações
com
pontos
em
Braille,
grampo
a
cavalo.

6 (2 pág. cada)

Selagem
e
aplicação de
saco
com
glitter, papel
alumínio,
bolha
de
silicone, popup,
faca
especial,
hotstamp,
barbante,
Brochura.

Fonte: Os autores, 2014
A impressão do Braille aplicado ao livro ―A galinha que botava batatas‖ (Figura 8), pode-se notar que o
sistema dificulta a leitura do texto, já que há pontos onde o papel está perfurado.

Figura 8 – Dificuldade de leitura do texto junto com Braille

Fonte: Os autores, 2014
Este problema não ocorre nos livros da coleção Adélia, pois o sistema de impressão do Braille.BR®
não ocasiona essas imperfeições no papel.
4. DESENVOLVIMENTO
Partindo dos resultados encontrados na análise de similares e das indicações e estudos apresentados
no referencial teórico, foram estabelecidas características a serem adotadas e, partindo deste ponto gerado
propostas alternativas.
5. CONCLUSÃO PARCIAL DO TRABALHO
O referencial teórico aponta os dados a serem seguidos no projeto gráfico editorial do livro, dentre
eles as cores preferidas pelo público alvo, o tamanho da fonte a ser utilizada para cada faixa etária, além das
gramaturas adequadas do papel para a produção do Braille. A análise qualitativa dos similares apresentou as
tecnologias aplicadas aos produtos do mercado. Foi confirmado com base no referencial teórico e na análise
de que é possível fazer uma impressão do Braille que não prejudique a leitura do conteúdo tipográfico
impresso, e que ainda tenha uma maior durabilidade, com base no que foi constatado pode se gerar
alternativas para o projeto. Obtendo ao final um produto que amplie a experiência entre crianças com
deficiências visuais e não deficientes, levando em consideração a interação, a produção e também a
eficiência da leitura.
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RESUMO
A proposta compreende o projeto arquitetônico de uma escola fundamental de período
integral. A escola é preconizada em um terreno no Bairro Santo Antônio na cidade de Lorena. O
objetivo principal é a construção e a aplicação dos métodos e ferramentas mais utilizados na
Avaliação Pós-Ocupação (APO), no que se refere ao Mapa Comportamental. Utilizando aplicações
teóricas e práticas através dos métodos de observação, qualificação do espaço e aplicação dos
métodos de a qualificação do lugar: procedimentos para a Avaliação Pós-Ocupação RHEINGANTZ
& AZEVEDO (2004), desta forma, os conceitos pré-estabelecidos estão baseados na psicologia
ambiental adotada na Escola Estadual ―Prof. Joaquim Ferreira Pedro‖.
Esta análise considera a dimensão simbólica do espaço para os usuários da referida escola,
identificando os diversos comportamentos em diferentes ambientes, pontuando as qualidades e os
problemas desse espaço escolar e aponta as diretrizes para a sua melhoria, de forma a aumentar o
bem estar dos usuários que vivenciam o edifício, em função do que foi observado. A metodologia
de investigação multidisciplinar utilizada na APO tem papel importante na pesquisa do espaço
construído sob o ponto de vista do usuário, pois fornece subsídios para o planejamento de futuras
intervenções e para projetos futuros semelhantes, onde também é discutido o papel sobre o
programa de necessidades para a arquitetura escolar, tomado como visão educacional.
Com tais objetivos, propõe-se contribuir com o desenvolvimento do ensino público. Assim
sendo, a contribuição para o processo de projetos traduz-se em conceitos da arquitetura escolar para
alimentar novos projetos e introduzir melhorias em projetos existentes. Examinam-se o
procedimento do projeto e fatores específicos que contribuem para uma qualidade arquitetônica
desejada no ambiente escolar.
Palavras-chave: Escola, Projeto Arquitetônico
ABSTRACT
The proposal comprises the architectural project of an elementary school full-time. The
school is advocated on a plot in Bairro Santo Antônio in Lorena. The main objective is the
construction and application of methods and tools most used in Post-Occupancy Evaluation (POE),
in relation to behavioral Map. Using theoretical and practical applications through the methods of
observation, space qualification and application of methods for the qualification of the place:
Procedures for Post-Occupancy Evaluation Rheingantz & Azevedo (2004), thus the pre-established
concepts are based on psychology environment adopted in the State School "Prof. Joaquim Ferreira
Pedro".
This analysis considers the symbolic dimension of space for users of that school, identifying
the different behaviors in different environments, highlighting the qualities and problems of school
space guidelines and points for improvement in order to increase the well-being of users who
experience the building, according to what was observed. A multidisciplinary research
methodology used in the PDB has an important role in the research space built from the point of

view of the user, because it provides information for planning future interventions and for similar
future projects.
With such purposes, aims to contribute to the development of public education. Thus, the
contribution to the process of project translates into concepts of architecture school to feed new
projects and improvements to existing designs. Examine the procedure of the project and specific
factors that contribute to the architectural quality desired in the school environment, which is also
discussed in the paper on the program requirements for school architecture, taken as educational
vision.
Key-words: School, Archtectural Project.

1.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é o produto final da disciplina de Projeto Arquitetônico II em Arquitetura
e Urbanismo da FATEA/SP, ministrado pelo Prof. Dr. José Ricardo F. Faria.
No decorrer da disciplina foram estudados os pressupostos teóricos que embasaram
conceitualmente a construção da pesquisa apresentada, assim como a proposta final de um projeto
arquitetônico de uma escola de ensino fundamental em período integral, em um terreno de
13.515,37m² localizado no Bairro Santo Antônio, na cidade de Lorena.
O mapa comportamental é um instrumento proveniente da psicologia ambiental criado para o
registro das atividades e comportamentos dos usuários de um ambiente, que permite identificar os
usos, os fluxos, as interações e a distribuição dos indivíduos nele. Ele foi utilizado como uma base
para a montagem do projeto final. O objeto desta avaliação pós-ocupatória foi a Escola Estadual
―Prof. Joaquim Ferreira Pedro‖, Rua Antonio Hadad, esquina com a Rua Marc Lio Marton, Bairro
Santo Antônio, Lorena, SP.
2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Entende-se desempenho ou eficiência do ambiente construído como um fator relativo,
dependente do propósito da edificação e seu programa arquitetônico e, consequentemente, da
relação ambiente x usuário neste ambiente especificamente [Ching, 2012].
O tema da educação carrega tal importância que excede seu alcance pedagógico e formador
de cidadãos, constituindo objeto de estudo para todas as áreas do conhecimento. Como fundamento
e alicerce para a sociedade, é um mote também para os arquitetos que tratam de materializar os
ambientes para seu desenvolvimento. Também tem-se observado que a avaliação sobre essa
arquitetura tem recebido atribuições de valores, com conceitos diferentes, entre os arquitetos e os
educadores, os alunos e a comunidade, sobretudo nos aspectos dos componentes do ambiente e da
arquitetura escolar, indicando falta de consenso entre as partes.
Isso coloca em cheque a qualidade da educação brasileira em todos os seus aspectos, sejam
eles materiais como o da arquitetura, demonstrando que esse fato tem raízes multidisciplinares,
requerendo a atenção de todos os setores sociais. A condição arquitetônica aí é apontada e
diferenciada pela sociedade.
Do ponto de vista da instituição escolar, a boa arquitetura expressada pelos aspectos
construtivos dos edifícios - conceituais, formais, estéticos- é reconhecida pela representatividade e
influência da escola no seu entorno próximo e na sua distinção pela coletividade onde também é
discutido o papel sobre o programa de necessidades para a arquitetura escolar, tomado como visão
educacional. Por proporcionar condições de ensino à população, a edificação escolar é um
equipamento de significativa importância no contexto social, cultural e econômico de um país.

Quando se faz referência a um país em desenvolvimento, com grandes desigualdades econômicas e
sociais, a importância desse equipamento se intensifica. Como a configuração física do ambiente
escolar e a adaptação do estudante a este meio exercem grande predominância na evolução do
aprendizado, pode-se dizer que a qualidade dos edifícios escolares tem um papel significativo no
desenvolvimento social e econômico de um país.
Quando assumimos uma postura menos distanciada e neutra, o observador passa a ter
consciência da subjetividade das emoções e reações que são vivenciadas com os usuários no
ambiente, que também devem ser considerados como sujeitos ou protagonistas da experiência.
Esse modelo de observação auxilia principalmente em pesquisas que o objeto de estudo é
frequentado por pré-adolescentes, onde a comunicação na maioria das vezes não é direta e é de
difícil compreensão. Consiste no registro gráfico das atividades e comportamentos dos usuários em
determinado ambiente [Rheingantz et al., 2009]. Este documento identifica os usos, as estruturas
espaciais, o layout, os fluxos e pontos de concentração dos usuários e suas relações
comportamentais com o espaço observado. O objetivo é diagnosticar a adequação do espaço
construído à sua utilização real, onde é observado a importância da incorporação de parâmetros e
atributos complexos na metodologia e no processo de projeto que excedem os limites atuais de
programa de necessidades institucionais vigentes, colaborando para verificar e valorizar a
arquitetura escolar. [Angan, 2001].
Cabe ao arquiteto entender a complexidade dos conteúdos e ações pedagógicas e sociais,
assumindo papel de intérprete para projetar ambientes escolares sensíveis às demandas
educacionais e sociais, com méritos necessários para qualificados, bem como a escola, como
instituição e como arquitetura.
Com tais objetivos, propõe-se contribuir com o desenvolvimento do ensino público. Assim
sendo, a contribuição para o processo de projetos traduz-se em conceitos da arquitetura escolar para
alimentar novos projetos e introduzir melhorias em projetos existentes. Examinam-se o
procedimento do projeto e fatores específicos que contribuem para uma qualidade arquitetônica
desejada no ambiente escolar, assim podendo verificar o detalhamento de metodologias para o
projeto de arquitetura que partem da premissa de interdependência entre a qualidade do espaço
físico e o desempenho acadêmico dos alunos.
Projetar o ambiente de ensino para dar suporte aos objetivos educacionais de uma sociedade
ou comunidade é uma tarefa complexa e necessita de discussão ampla e multidisciplinar para a sua
realização. A contribuição para o processo de projeto traduz-se em conceitos da arquitetura escolar,
para alimentar novos projetos e introduzir melhorias em edificações existentes. Examinam-se o
procedimento o procedimento do processo de projetos e fatores específicos que contribuem para
uma qualidade arquitetônica desejada no ambiente escolar e considera-se que nesses ambientes há
diversas vertentes que ainda precisam der analisadas.
A dinâmica das relações sociais é um fator que influencia as formas da edificação e, em cada
momento, deve-se reavaliar a qualidade do ambiente escolar dentro do contexto das exigências da
formação de futuros cidadãos que assumem papéis criativos, produtivos e úteis na sociedade,
principalmente no ambiente institucional, onde pode-se contextualizar as formas de aprendizado.
As questões educacionais tem gerado muitas discussões no Brasil. Sua qualidade é
constantemente questionada, principalmente pelas avaliações de desempenho dos alunos de escolas
públicas que são consideradas de baixo nível em relação as escolas particulares, principalmente
pelas avaliações de desempenho dos alunos como por exemplo no ENEM. Elas demonstram a
necessidade de tratar a educação pública como prioridade, dada sua importância crucial na
formação dos indivíduos e construção de uma sociedade mais justa e humana. Observa-se uma
carência na atuação de vislumbre, ainda que em médio prazo, a melhoria da qualidade do ensino
público, onde a arquitetura cumpre papel fundamental nessa proposta. Construir um espaço que
esteja em função da cidade e seu corpo político e físico passado, presente e futuro. Uma perenidade
que seja capaz de contrapor-se aos fogos-fátuos que iluminam nossas ruas e espíritos como flashes

em territórios de completa escuridão. Desses tempo e espaço constrói-se uma arquitetura e um
imaginário adequados à ―formação das almas‖.
O objeto arquitetônico e urbanístico não serve apenas para resolver necessidades práticas,
mas também para transformar as pessoas, a sociedade e também o contexto real e imaginário no
qual se insere. Através dele novas visões de mundo podem ser criadas, firmadas e divulgadas contra
a realidade presente e contra um destino e uma natureza, inclusive humana, hostis. Uma carga
utópica, a ser balanceada frente aos desejos, necessidades e contingências concretas dos homens,
sempre se introduz nos projetos de arquitetura justamente por serem eles ―projetos‖. Fazemos
―projetos‖ por recusarmos um destino que insiste em se abater sobre nós enquanto indivíduos e
cidadãos. E o projeto que aqui traçamos visa a configurar no mundo habitado as geometrias do
tempo e do espaço condizentes à perenidade, liberdade, eticidade e justiça que ressoam em torno do
termo ―república‖, ambiente onde
o bem comum se sobrepõe ao particular e onde as obras de arquitetura e os seus autores se
vêem em função das
leis de uma pólise de uma e os ultrapassam. Assim, além da preocupação com a formação do
professor, as edificações escolares – as instalações físicas da escola – vão se constituir, nas
reformas educacionais, no marco fundamental de todas as gestões administrativas .
Por proporcionar condições de ensino à população, a edificação escolar é um equipamento de
significativa importância no contexto social, cultural e econômico de um país. Quando se faz
referência a um país em desenvolvimento, com grandes desigualdades econômicas e sociais, a
importância desse equipamento se intensifica. Como a configuração física do ambiente escolar e a
adaptação do estudante a este meio exercem grande predominância na evolução do aprendizado,
pode-se dizer que a qualidade dos edifícios escolares tem um papel significativo no
desenvolvimento social e econômico de um país.
No entanto, Avaliações Pós-Ocupacão (APOs) realizadas em vários estados do país apontam
freqüentemente problemas, principalmente referentes ao conforto ambiental (térmico, acústico,
lumínico e funcional). As principais falhas observadas dizem respeito às condições de conforto
térmico e à funcionalidade (KOWALTOWSKI et al., 2001). A adoção de projetos padrão para as
edificações escolares tem sido uma das causas de problemas de conforto ambiental. A
padronização, muitas vezes, não leva em conta situações locais específicas, resultando em
ambientes escolares desfavoráveis. O projeto-padrão necessita de flexibilidade, de modo a permitir
ajustes para condições peculiares de implantação [Kwaltowki et al., 2001].
Existe uma literatura bastante rica que apresenta a arquitetura escolar sob o contexto
histórico, mas há pouco que discute a arquitetura escolar no seu sentido mais amplo, com relação a
questões projetuais tais como: conforto, manutenção metodologia de ensino, configuração espacial
entre outros. Na literatura internacional as pesquisas mostram resultados sobre vários aspectos.
Essas informações devem fornecer subsídio para uma discussão da arquitetura escolar no Brasil e
proporcionar diretrizes projetuais para novas edificações, com ênfase no conforto ambiental e na
relação entre forma e metodologia de ensino.
O inimigo a ser combatido atualmente é a concepção de que a totalidade para a qual a
arquitetura e o urbanismo se dirigem nada mais é do que a soma das partes e dos interesses
particulares imediatos. Reluzindo no bombástico do
efêmero e do transitório, ofusca-se o caráter perene e universal da arquitetura enquanto coisa
pública, a fazer justiça com as gerações passadas e a servir às gerações futuras e aos diversos usos a
serem abrigados pelos frutos de nossos trabalhos e dias. Os homens habitam no espaço e o espaço
habita a história [Ching, 2012].

3.

METODOLOGIA


Revisão da literatura

Preparação de questionários e entrevistas com alunos e funcionários da escola

Organização dos dados de APO por temas de avaliação

Visitas técnicas à Escola Estadual Prof. Joaquim Ferreira Pedro‖ (onde realizou-se a
avaliação pós-ocupatória, com os questionários e entrevistas com alunos e funcionários, observação
comportamental, usos dos ambientes e a estrutura da escola)

Figura 1 – Escola Estadual Joaquim Ferreira Pedro

Figura 2 – Os alunos no período matutino (―bom dia‖ antes de entrar para as salas de aula)

Figura 3 – Visita à sala de aula para a APO

Figura 4 – Vista aérea sobre o terreno da escola






Estudo do entorno da escola.
Relatório técnico e discussões sobre as visitas técnicas à escola
Escolha e estudo do terreno para a proposta de uma escola fundamental de período integral
Definição do programa de necessidades
Definição do partido

Figura 5 – Processo criativo

Figura 6 – Entorno e área do terreno






Estudo do terreno e do entorno
Referencias projetuais
Croquis
Definição das formas e implantação
Estudos sobre insolação, ventilação e topografia do terreno

Figura 7 – Estudos sobre o terreno






Setorização
Definição dos acessos e circulação
Definição do paisagismo
Detalhamentos construtivos
Conclusões

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação à avaliação pós-ocupatória na Escola Estadual Prof. Joaquim Ferreira Pedro,
baseado no comportamento dos alunos e funcionários, conclui-se que os alunos estão carente de
espaços de atividades direcionadas, espaço verde nas laterais do prédio. Os professores reclamam
de falta de brise devido a insolação direta prejudicando retroprojetor e o mal cheiro dos banheiros.
Quanto ao método pedagógico os alunos gostam e colaboram, formando até chapa de grêmios
estudantil e grupos de estudo. Quanto a aparência interna do prédio alunos e professores se sentem
aprisionados como numa prisão, devido muitas grades, até mesmo nas janelas. Assim, detectou-se a
necessidade de comparar as metodologias empregadas nas avaliações, bem como uma rigorosa
definição de conceitos como APO e desempenho.
Em relação à proposta de uma escola de ensino fundamental em período integral, concluiu-se
que a proposta atingiu os índices iniciais pretendidos, sendo uma escola que garante acessibilidade,
integração com a natureza e linguagem arquitetônica diferenciada. Há ainda necessidade de
tipologias diferentes de sala de aula.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assume-se que todos os alunos de uma comunidade, independente de etnia, classe
social, credo, necessidades especiais ou cultura, tenham direito à escolarização. À partir
dessas análises realizadas em etapas anteriores (ensaio teórico e fundamentação ação teórica),
conclui-se que a forma e funcionalidade do espaço tem grande relevância e capacidade de
interferir na vida dos alunos e funcionários da escola, para que reforcem o caráter
inclusivo e de democracia para todos, sem exceção, em qualquer estado. atualmente existem
poucas escolas de ensino integral no país, e poucas dessas instituições conta com uma
edificação preparada para esse tipo de ensino, sem contar que há um planejamento do atual
governo para que se aumente o número dessas escolas de ensino integral. Não somente em
Lorena, mas em todo o Brasil existe uma grande demanda por espaços de apoio e
contextualização da vivência do aluno na escola. O objeto da proposta primoriza o apoio
aos alunos portadores de necessidades especiais, oferecendo espaços e ferramentas p ara
assistência em tempo integral. A concepção do equipamento é torná-lo um elo entre a escola
de ensino regular e a escola de ensino especializado, com o objetivo de integrar o aluno
pne‘s à sociedade de maneira efetiva e proporcionar um ensino de qualidade, almejando o
processo de reformulação das formas de ação da escola, a través da arquitetura.
A dimensão ética implica examinar em que medida a obra se alimenta de princípios e valores
a serem compartilhados e próprios ao destino comum de uma escola em um determinado grupo
social e contexto.
Com a associação dos dados obtidos, obteve-se uma visão mais clara dos problemas comuns
encontrados nas edificações escolares da rede pública e a partir disso foi possível contribuir com
um projeto e uma elaboração de diretrizes que poderão orientar projetos de escolas futuros.
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RESUMO
Este estudo tem como tema principal a abordagem da história e trabalho de uma organização
não governamental da região do Vale do Paraíba, no Brasil, que atua em benefício da inclusão
social de pessoas portadoras de deficiência. Por ser uma instituição jovem e carecer de um material
próprio de divulgação é que se fez necessário utilizar dos meios audiovisuais para que, inclusive,
sejam testados os conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos durante a graduação. Sendo assim,
foi elaborado um vídeo-documentário que explana sobre as razões pelas quais surtiram o desejo de
criar a instituição, de como funciona e quem é beneficiado com o trabalho; tudo através de
depoimentos e imagens de apoio do local. A primeira etapa do trabalho deu-se com a coleta de
material teórico que foi organizado dentro de uma pesquisa acadêmica para servir de apoio à
segunda etapa, o projeto profissional. Em seguida veio o processo de produção consistente nas
gravações e registros dos depoimentos e imagens para a composição do vídeo-documentário;
encerrando com a pós-produção com edição e finalização em mídia DVD.
Palavras-Chave: Vídeo-documentário, Deficiência, Inclusão, ILA.

ABSTRACT
This study has as its main theme the approach of the history and work of a non-governmental
organization in the Vale do Paraiba, in Brazil, which operates for the benefit of social inclusion of
people with disabilities. For being a young institution and lacks its own promotional material is that
it was necessary to use audiovisual media for even the theoretical and technical knowledge acquired
during graduation are tested. Thus, a video-documentary that explains about the reasons why have
heightened the desire to create the institution, how it operates and who benefits with the study was
conducted; all through testimonials and pictures of local support. The first stage of the work was
given to the collection of theoretical material that was organized within an academic research to
underpin the second stage, professional design. Then came the process of consistently producing
the recordings and records of statements and images to compose the video documentary; ending
with the post-production editing and finishing on DVD.
Keywords: Video documentary, Disabilities, Inclusion, ILA.

1.

INTRODUÇÃO

Para a efetuação deste trabalho de conclusão de curso despertou-se o interesse em produzir
um vídeo-documentário como projeto profissional para que pudessem ser inseridos os conceitos
teóricos e práticos aprendidos e desenvolvidos durante o período da graduação. De início, fez-se
necessário destrinchar acerca do formato denominado documentário: estudar sua estrutura, entender
as diferenças entre os vários tipos de documentários existentes e esquematizar o melhor método
para documentar em vídeo a história do Instituto Lucas Amoroso.
Atrelado a isso, também foi decidido elencar o estudo dos mecanismos de uma produção de
vídeo desde o projeto de pré-produção, passando pela problemática da produção em si e encerrando
com a pós-produção e finalização do produto. Para colaborar com o processo, também foram
estudadas técnicas de entrevistas a fim de selecionar mecanismos eficazes para a captação de
informações essenciais do entrevistado.
O tema central deste trabalho desenvolve-se acerca da deficiência física e os meios utilizados
por uma organização não governamental de minimizar o caráter negativo que tal condição impõe
aos portadores de necessidades especiais, bem como a abordagem das problemáticas de se manter
uma instituição nesses moldes ativa. Para isso, também foram fundamentados estudos relacionados
a voluntariado e ações de inclusão social, bem como a pesquisa histórica da instituição.
Tendo em vista a importância da atuação do profissional de Rádio e Televisão na divulgação
de projetos voltados à comunidade e ao bem comum, juntamente com a história e as razões nas
quais o trabalho da instituição está fundamentado é que se optou por utilizar dos meios audiovisuais
para levar ao público o conhecimento da ação social desenvolvida pela instituição.
Em solidariedade, a intenção é a de doar o material finalizado para a instituição a fim de que
seus idealizadores tenham em mãos um produto audiovisual que auxilie na divulgação do trabalho.
1.2 DOCUMENTÁRIO
1.2.1 CONCEITO DE DOCUMENTÁRIO
Nichols (2005) apresenta claramente o significado do gênero cinematográfico e define sendo
algo dinâmico, diferente dos outros filmes e com características inovadoras. ―Definição de
‗documentário‘ é sempre relativa ou comparativa. Assim como amor adquire significado em
comparação com indiferença ou ódio [...] o documentário define-se pelo contraste com filme de
ficção ou filme experimental de vanguarda‖ (NICHOLS, 2005, p.47). Já Lucena (2012, p.11)
concorda com Grierson que desenvolveu o conceito de que ―Documentário é o tratamento criativo
da realidade‖.
Lucena (2012, p.16) afirma que:
[...] o documentário, diferentemente da ficção, é a edição [...] de um
conteúdo audiovisual captado por dispositivos variados e distintos [...], que
reflete a perspectiva pessoal do realizador – ou seja, nem tudo é verdade no
documentário –, envolvendo informações colhidas no mundo histórico,
ambientações quase sempre realistas e personagens na maioria das vezes
autodeterminantes [...], roteiro final definido e não necessariamente com fins
comerciais, com o objetivo de atrair nossa atenção.
De início, Nichols (2005, p.26) relata que todo filme é um documentário e, a partir disto,
demonstra os dois tipos existentes de documentários: documentários de satisfação de desejos e
documentários de representação social. O primeiro é aquele que conhecemos como ficção; e o
segundo pode ser caracterizado pelo o que conhecemos como não ficção.

Os documentários de satisfação de desejos são o que normalmente chamamos de ficção. Esses
filmes expressam de forma tangível nossos desejos e sonhos, nossos pesadelos e terrores. Tornando
concretos – visíveis e audíveis – os frutos da imaginação [...].
Os documentários de representação social são os que normalmente chamamos de não ficção.
Esses filmes representam de forma tangível aspectos de um mundo que já ocupamos e
compartilhamos. Tornam visível e audível, de maneira distinta, a matéria de que é feita a realidade
social [...] (NICHOLS, 2005, p.26).
O gênero documentário representa fatos do mundo em que vivemos, tratando de vários
assuntos históricos e casos do dia a dia. Um documentário surge de histórias sociais e momentos
marcantes da realidade humana. O vídeo-documentário nos dá a oportunidade de ver o mundo de
outra maneira, em que se fossemos compreender apenas por uma leitura não teríamos uma visão tão
profunda da realidade. Em um documentário, o documentarista mostra a sua opinião sobre
determinado assunto, descrevendo de fato a real história dos acontecimentos.
Se o documentário fosse uma reprodução da realidade, esses problemas seriam bem menos
graves. Teríamos simplesmente a réplica ou cópia de algo já existente. Mas ele não é uma
reprodução da realidade, é uma representação do mundo em que vivemos. Representa uma
determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos deparado antes, mesmo
que os aspectos do mundo nela representados no sejam familiares (NICHOLS, 2005, p.47).
Segundo Nichols (2005, p.93-95), para cada documentário há pelo menos três histórias que se
entrelaçam: a do cineasta, a do filme e a do público. Quando assistimos à um filme, muitas vezes
nos perguntamos o que há por trás daquela história, de onde veio, quem a contou e porque ela
existe. O cineasta tem a preocupação de que forma ele transmitirá as suas intenções para o público e
como será a aceitação deste público perante o documentário, já que a reação pode ser diferente do
esperado pelo documentarista. O filme exige uma interpretação e compreensão do espectador, e
mostra a relação entre o cineasta e a história. O espectador assiste ao filme, o interpreta e em
seguida faz uma leitura sobre o tema fazendo uma comparação com a vida real.
[...] De formas diferentes, todas essas histórias são parte daquilo a que assistimos quando
perguntamos de que trata certo filme. Isso quer dizer que, quando assistimos a um filme, tomamos
consciência de que ele provém de algum lugar e de alguém. Existe uma história de como e porque
ele foi feito (NICHOLS, 2005, p.93).
Para Nichols (2005, p.73), a voz do documentário pode defender uma causa, apresentar um
argumento, bem como transmitir um ponto de vista. Assim ele nos convence de seus argumentos
que podem ser apresentados de diferentes maneiras. No documentário, a voz é ligada ao estilo e
representa ―algo a mais no filme‖. O estilo no documentário vem da tentativa de convencimento do
documentarista que procura defender sua visão sobre o mundo histórico.
―No documentário, o estilo deriva parcialmente da tentativa do diretor de traduzir seu ponto
de vista sobre o mundo histórico em termos visuais, e também de seu envolvimento direto no tema
do filme‖ (NICHOLS, 2001, p.74). Para uma melhor compreensão do que é documentário, Nichols
(2005, p.135) apresenta seis modos de vídeo-documentário, sendo eles: poético, expositivo,
participativo, observativo, reflexivo e performático. Cada modo expõe suas características, mas
além de suas próprias características esses modos podem conter algumas porções de cada outro
modo. Além disso, os modos de documentário são apresentados de acordo com o seu surgimento
analógico.
Os modos surgiram desta necessidade de identificar cada documentário, assim como os
gêneros cinematográficos, o documentário classifica seus formatos de acordo com a visão de cada
autor. Mesmo com os novos modos que surgem, isso não impede que os documentários sejam
apresentados nos modos mais antigos.
O modo poético surgiu nos anos 20 e reúne fatos do mundo histórico de modo poético, já o
modo expositivo também surgiu nos anos 20 e os documentários deste modo abordam diretamente
assuntos do mundo histórico. O modo observativo surgiu nos anos 60 e foge dos comentários e

atuações, a sua função é apenas observar o que acontece em sua volta; o modo participativo
também surgiu nos anos 60 e este modo contém entrevistas e interação com os integrantes, utiliza
de imagens de arquivos para relembrar a história. O modo reflexivo surgiu nos anos 80 e é diferente
dos outros modos, ele questiona e reflete sobre si próprio. Para finalizar, o modo performático que
surgiu nos anos 80, levanta questões sobre o que é conhecimento, destaca a complexidade e
entendimento de mundo com seus aspectos emocionais e afetivos.
De acordo com as informações seguidas sobre os modos de documentários, o modo escolhido
para o projeto do vídeo-documentário foi o modo expositivo.
1.3 DEFICIÊNCIA
1.3.1 CONCEITO DE DEFICIÊNCIA
De acordo com o artigo 1º do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, deficiência é um
conjunto de ―impedimentos de longo prazo‖, que podem ser ―de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial‖ (BRASIL, 2009, p.1).
A lei vai mais além e denomina os impedimentos dados em caráter físico, que são resultantes
de:
[...] alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções (BRASIL, 2009, p.1).
No que se refere à ordem mental e intelectual, a lei classifica como conjunto de impedimentos
os que são relacionados ao ―funcionamento intelectual inferior à média, com manifestação antes
dos dezoito anos, e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas‖
(BRASIL, 2009, p.1). Ou seja, a deficiência de ordem mental é aquela que limita o processo de
igualdade na convivência social do indivíduo portador com os demais, no que se refere a
―comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde e
segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho‖.
Já as deficiências de ordem sensorial, como o próprio nome diz, são aquelas que limitam e/ou
danificam um ou mais dos sentidos do corpo humano. Os casos mais comuns e citados na lei
(BRASIL, 2009, p.1) são os referentes à audição, com deficiência resultante de ―perda bilateral,
parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz‖; e os referentes à visão, cuja deficiência também
denominada cegueira, constitui uma estrutura de impedimentos:
[...] na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
(BRASIL, 2009, p.1).
A deficiência, independente de classificação, geralmente é ocasionada por determinada doença ou
distúrbio, que gerará a limitação, que por consequência culminará em desvantagem com relação aos que
não a possuem, justamente por limitar e, em alguns casos, até mesmo impedir determinadas atividades
classificadas dentro dos padrões convencionais de normalidade.
Werneck (1996, p.246), em uma de suas obras desenvolvidas acerca do tema, tenta
desmistificar o problema semântico entre deficiência, limitação e capacidade ao afirmar que ―cada
um de nós, tendo ou não deficiências típicas, correspondemos a um arranjo particular de ideias,
sentimentos, sensações‖.

Ao traçar um paralelo entre o artigo e a problemática da pessoa portadora de deficiência
encontra-se a discriminação. A própria palavra deficiência tem seu significado associado à ideia de
―carência‖, ―insuficiência‖ (FERREIRA, 1993, p.163); e isso acaba por se refletir na pessoa
portadora gerando dúvidas quanto a sua capacidade.
Segundo o artigo 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil (BRASIL,
1988, p.1): ―Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança, e à propriedade‖.
Porém, quando a teoria é aplicada na prática nem todos os indivíduos têm acesso a esses
direitos devido a um déficit de políticas públicas eficazes que providenciem a garantia e
manutenção do cumprimento da Constituição.
1.4 INSTITUTO LUCAS AMOROSO
1.4.1 HISTÓRICO
A ideia de construir o ILA surgiu no momento em que a fonoaudióloga Márcia Regina
Moscato Amoroso e seu marido, o médico Victório Amoroso Filho, perderam o filho Lucas
Amoroso aos 17 anos vítima de leucemia. O casal encontrou na fundação da instituição a
resignação dos valores. Esta grande perda do filho tão precocemente só poderia ser amenizada
aliviando o sofrimento de tantas outras famílias.
No início, os trabalhos do ILA foram realizados em um imóvel emprestado com a ajuda de
amigos, familiares e profissionais voluntários. Eram atendidas vinte crianças e jovens, com diversos
diagnósticos de deficiência e que receberam atendimentos clínicos indisciplinares gratuitamente.
Logo, a lista de espera se tornou extensa por procura de atendimento.
Os objetivos do ILA são a reabilitação e inclusão escolar e social das pessoas com deficiência
intelectual e/ou física, congênita ou adquirida, a defesa de seus direitos e o apoio aos familiares.
Hoje, o ILA se situa na Rua Alexandre Fleming, número 72, no bairro Pedregulho na cidade de
Guaratinguetá/SP. Neste ano (2014) foi anunciada a construção da nova sede do ILA.
O Instituto Lucas Amoroso é uma organização não governamental (ONG), ou seja, conta com
parceiros e a população para a continuidade do trabalho que ajuda 40 crianças e 40 famílias a ter
um atendimento de qualidade. A sua missão é auxiliar o processo de inclusão social, escolar e
espiritual das pessoas com deficiência mental e/ou física e, mais importante, ser um lugar onde
possam se amar e ser amadas por seus educadores e familiares.
Há oito anos atuando em Guaratinguetá/SP, o ILA é composto por dezenove profissionais
entre contratados por regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e voluntários, sendo eles da
área de fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, assistência social, odontologia,
contabilidade, enfermagem, nutrição, assistente administrativo e terapeuta ocupacional.
2. PRODUTO E PROCESSO
2.1 PRÉ-PRODUÇÃO
No início do segundo semestre de 2013 estávamos muito perdidos quanto à escolha do tema
para TCC.
Durante as aulas da Profa. Neide Arruda, ela própria sugeriu o Instituto Lucas Amoroso.
Depois de fazermos uma pesquisa rápida na internet para conhecermos um pouco mais a instituição
vimos que era um ótimo tema para se trabalhar e oficializamo-lo como nosso.
A partir daí nos reunimos e levantamos todas as referências bibliográficas necessárias para a
primeira etapa do trabalho: a fundamentação teórica. Em fevereiro iniciamos a redação da

fundamentação teórica; processo que se estendeu até a primeira quinzena de maio, próximo da data
de entrega do trabalho para a primeira avaliação. Juntamente, iniciamos as primeiras negociações
com Márcia para oficializarmos as gravações no instituto.
Com a formalização e aprovação das gravações, iniciamos o agendamento das entrevistas.
Todo o processo foi formalizado por e-mail e confirmado por telefone.
2.2 PRODUÇÃO
Para realizar a gravação foi utilizada uma câmera semiprofissional, da marca Fujifilm,
modelo Finepix S2950, com zoom óptico 18X, lentes Fujinon grande angular 28 mm, tela LCD
3.0‖, com qualidade de imagem de 14 megapixels. A câmera tinha a opção de gravar em highdefinition (HD), mas optamos por gravar em standard (SD) com resolução de 640 por 480 pixels.
O primeiro dia de gravação aconteceu na data de 29 de julho de 2014, em Guaratinguetá-SP.
Por uma questão de horário, o primeiro dos personagens a ceder entrevista foi o Dr. Victorio
Amoroso Filho, médico urologista, em seu próprio consultório, localizado no centro da cidade.
No segundo dia de entrevistas, 08 de agosto de 2014, fizemos a entrevista com Márcia, dentro
das dependências da instituição e coletamos algumas imagens internas e externas do local para
servirem de inserts posteriormente durante o processo de edição. Ainda nesse dia, chegamos a falar
com Sonia Geovanini, voluntária do instituto.
No terceiro dia de gravações, 12 de agosto de 2014, registramos as entrevistas de Lucas dos
Santos Morais e Giane Mara dos Santos dentro das dependências do Instituto Lucas Amoroso.
No quarto e último dia de gravações, 08 de outubro de 2014, entrevistamos Kátia Massini,
coordenadora clínica do instituto e tia de Lucas Amoroso.
2.3 PÓS-PRODUÇÃO
Finalizando o produto oficial foi preciso, no caso, adaptar a arte presente na marca da
instituição para DVD. Por não sabermos lidar com esse tipo de trabalho, resolvemos terceirizá-lo.
Nosso amigo em comum, Márcio Vinicius Nogueira de Sá, foi o responsável por fazer a adaptação
e ajustes necessários para que o envelopamento do documentário levasse a marca do ILA. Ele
também foi o responsável pelo processo de edição do material, que foi editado no programa Vegas
Movie Studio HD Platinum 11.0 em um período de 5 (cinco) dias, totalizando um tempo de arte de
33 (trinta e três) minutos e 04 (quatro) segundos.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho foi de suma importância tanto a nível acadêmico quanto a nível profissional,
pessoal e social. Durante esse período de quase um ano de duração houve momentos de desespero,
angústia, medo, aflição; como também houve momentos de alegria, emoção, envolvimento e
aprendizagem. Talvez este último tenha sido o mais explícito no decorrer de todo o percurso, pois
aprender é um processo contínuo durante a vida.
Com esse trabalho foi possível praticar boa parte do que foi aprendido até aqui durante os
quatro anos de graduação. Além de ter sido quesito indispensável para a conclusão desse importante
ciclo que é o período acadêmico, também foi possível testar o grau de maturidade profissional e
emocional de cada um, visto que a história que abrange o tema do trabalho vem a exigir uma
postura mais centrada da parte dos produtores do material.
As lições aprendidas estão relacionadas com o respeito à individualidade e capacidade de
cada um. Todo ser humano, independente de como ou em qual situação venha ao mundo, merece
respeito e condições de estar incluso na sociedade para que possa exercer seus direitos e deveres
como qualquer outro.

Na condição de graduados em Rádio, TV e Internet está nas mãos dos futuros profissionais a
missão de criar mecanismos de incentivo e apoio à criação e manutenção de causas sociais como a
que está presente neste trabalho.
A produção do vídeo-documentário, sem dúvidas, é uma forma de apoiar o ideal do Instituto
Lucas Amoroso e contribuir para que o conhecimento de sua existência seja levado ao maior
número de pessoas possível.
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EDUCOMUNICAÇÃO: PRÁTICAS URBANAS NO AMBIENTE ESCOLAR
Thiago Augusto do Carmo
Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila - FATEA
RESUMO
Atualmente elementos da cultura corporal possui grande força no ambiente escola seja ela,
impressa, digital. Programas de TV. O presente estudo teve como início uma pesquisa bibliográfica
por meio de livros e periódicos. Em seguida deu-se a pesquisa-ação (GIL, 2002). O estudo tem
como objetivo ampliar os horizontes da educação física escolar, tendo como foco principal a
aplicação de modalidades urbanas como, Parkour, Bmx e o Skate. O estudo foi aplicado com alunos
do ensino 3º ano do ensino médio, onde inicialmente os alunos foram expostos a uma aula
expositiva onde se abordou os temas citados acima, para a aplicação da aula foi também, utilizado
vídeos, após o fim da aula os alunos foram entrevista individualmente, a fim de retratando suas
experiências positivas ou negativas com o uso da tecnologia durante a aula de Educação Física.
Entretanto o presente estudo necessita de um tempo maior para que novos meios possam ser
abordados. Saliente que o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP,
através do protocolo 32167214.4.0000.5431, datado de 17/06/2014.
Palavra-chave, Educomunicação, Educação Física, Escola.
ABSTRACT
Currently elements of body culture has great strength in the school environment be it in print,
digital. TV programs. This study is beginning a literature search through books and periodicals.
Then came the action research (Gil, 2002). The study aims to broaden the horizons of school
physical education, focusing primarily on the application of modalities such as urban, Parkour,
BMX and Skate. The study was applied with students of teaching 3rd year of high school, where
students were initially exposed to a lecture where he discussed the issues cited above, the
implementation of the class was also used videos, after the end of the class students interview were
individually, in order to portraying their positive or negative with the use of technology during
Physical Education class experiences. However this study lacks a longer time so that new media
can be addressed. Point out that this study was approved by the Ethics in Research - CEP, through
the protocol 32167214.4.0000.5431 dated 17.06.2014.
Key-words, Educomunication, Physical Education, School.

1. INTRODUÇÃO
Em função da evolução tecnológica e do agitado ritmo de vida nos grandes centros urbanos
ou até mesmo nas pequenas cidades, o adolescente afastou-se gradativamente das práticas
esportivas. A forma de vida saudável, por meio de movimentos naturais, espontâneos e utilitários
foram substituídos por exercícios dentro de academias de ginástica, e com isso, o prazer
proporcionado pelas atividades naturais foram substituídas por uma busca frenética da estética,
trazendo, muitas vezes, problemas físicos e emocionais, com o uso de substâncias que agridem o
organismo (CARMO, 2012).
Com o desenvolvimento da comunicação digital, a mesma vem se sobressaindo no ambiente
escolar, por isso se julga o desenvolvimento de novos mecanismos de informação para melhorar o
conteúdo a ser transmitido para o aprendiz. Quando falamos de educação física, logo podemos ligála à saúde mental e física, pois as diversas mídias as quais estamos expostos nos influenciam
diretamente ou indiretamente, empregando estilos de vida e um corpo bem treinado, porém muitas
das vezes de maneira errônea.
Modalidades como o Parkour, Bmx e o Skate vêm se sobressaindo no contexto escolar, mais
até que os esportes coletivos como futsal, basquete e voleibol. Muitos alunos por sua vez adotam
novos meios de cuidar do seu corpo sem ao menos ter conhecimento. Segundo (Soares, 2003), o
método natural propõe a substituição do trabalho puramente técnico pelo trabalho natural; o
treinamento especializado, pelo treinamento completo; o trabalho sem continuidade e sem nexo,
pelo trabalho contínuo; o conjunto mecânico, pela liberdade de ação. Por isso, as atividades naturais
aparecem como apenas uma finalidade tendo a ginástica que aparece com o intuito de utilizar os
princípios do trabalho natural, mantendo-a o mais próximo possível das atividades ao ar livre.
Portanto, o desenvolvimento de novas atividades físicas em contexto escolar pode ser vistas
pela progressiva obtenção das habilidades de movimentos sejam elas no Parkour, Bmx ou Skate. Os
praticantes inicialmente observam o padrão do movimento para depois tentar executá-los da forma
mais semelhante possível ao do instrutor.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 EDUCOMUNICAÇÃO
O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades ampliase ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de se construir uma escola
voltada para a formação de cidadãos, onde vivemos numa era marcada pela competição, em que
progressos científicos e avanços tecnológicos definem exigências novas para os jovens que
ingressarão no mundo de estudos e do trabalho. Estas demandas propõem uma revisão dos
currículos, que orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos professores e especialistas em
educação do nosso país (SOARES, 2000).
Diante da fascinação que exercem os meios de comunicação e da sua aparente transparência,
muitos educadores e intelectuais repudiam e os criticam de forma radical. Por isso, apoiam qualquer
curso ou palestra que denuncie os meios, que apontem seus desmandos, exageros e mecanismos de
dominação (MORAN, 1994).
Em contrapartida, Betti (2001) propõe que os educadores assumam uma posição de não
preconceito com relação às mídias, buscando contato direto com as mesmas, a fim de decifrá-las,
entendê-las e torná-las pedagógicas no meio escolar.
As mídias como uma ferramenta principal de ação e uma variável frágil no contexto escolar,
desempenhar um papel de articular tendências e propagar discursos que causam efeitos positivos ou
negativos nos indivíduos sejam eles crianças, adolescentes ou adultos (SCHAUN, 2002). Segundo
Santaella (1996), toda linguagem é ideológica, pois, ao transmitir a realidade, ela obrigatoriamente

a refrata, existindo assim, uma transfiguração da realidade em relação ao que acontece. Deste
modo, qualquer transmissão feita pelos meios independentemente do veículo, possui linguagem
deliberadamente ideológica.
2.2 MÍDIA E CULTURA CORPORAL
A adolescência tem como uma de suas características atuais a capacidade de produzir formas
culturais próprias. Essa cultura dos jovens está muito associada aos meios de comunicação, em
especial a televisão, e valoriza o uso de uma linguagem audiovisual (combinação de palavras,
imagens e música) que se manifesta na própria comunicação entre os jovens (uso de gestos
corporais, onomatopeias, gírias, palavras e frases truncadas etc.) e na linguagem da mídia
(videoclipes, imagens produzidas por computação gráfica, desenhos e fotos associadas a textos
concisos nas revistas e jornais etc.).
[...] a cultura corporal de movimento, senão no plano da prática ativa, ao menos no plano do
consumo de informações e imagens, tornou-se publicamente partilhada na sociedade
contemporânea (BETTI, 2001, p.125).
A mídia está presente no cotidiano dos alunos, transmitindo informações, alimentando um
imaginário e construindo um entendimento de mundo. Os alunos permanecem muitas horas diante
do aparelho de televisão, que hoje rivaliza com a escola e com a família, aprofundamento em
assuntos, realizando consultas.
Nesta perspectiva, é importante compreender o cenário produzido entre a Educação Física e a
mídia, enfatizando o que muda na formação de alunos que estão inseridos no mundo da notícia, do
dinamismo e do virtual, questionando como esta pode ser uma ferramenta didática para as aulas,
bem como sua contribuição para uma leitura mais crítica da realidade (DINIZ et all, 2012).
De acordo com os Parâmetros curriculares Nacionais quando o assunto é mídia entendem-se
os seguintes meios de comunicação, como rádio, televisão, jornais, revistas etc. fonte de formação
de valores e atitudes. Contudo, o que a mídia propicia, num primeiro momento, é um grande
mosaico sem estrutura lógica aparente, compostas de informações desconexas e em geral,
descontextualizadas (B823P BRASIL, 1998).
Também no campo da cultura corporal de movimento a atuação da mídia é crescente e
decisiva na construção de novos significados e modalidades de entretenimento e consumo. O
esporte, as ginásticas, as danças e as lutas tornam-se, cada vez mais, produtos de consumo (mesmo
que apenas como imagens) e objetos de conhecimento e informações amplamente divulgados ao
grande público. Jornais, revistas, videogames, rádio e televisão difundem ideias sobre a cultura
corporal de movimento, e muitas dessas produções são dirigidas especificamente ao público
adolescente e infantil. Os alunos também tomam contato, às vezes precocemente, com práticas
corporais e esportivas do mundo adulto. Hoje, todos os indivíduos são consumidores potenciais do
esporte-espetáculo, senão como torcedores nos estádios e quadras, ao menos como espectadores de
televisão (DARIDO, 2003).
Para Belloni (2005), a mídia interfere diretamente no modo como os alunos recebem e
interpretam as informações que são obtidas no meio escolar, influenciando o aprendizado dos
mesmos, como se pode evidenciar em seus estudos.
Neste sentido é evidente que, na mídia, existe uma participação majoritária do esporte como
notícia, transmissão de eventos ao vivo ou simplesmente como temática (por exemplo, na
publicidade). Basta ligar a televisão para perceber que o esporte está em toda parte. Em novelas,
noticiários, programas de auditório, filmes, seriados, desenhos animados, para não falar nos
programas especificamente esportivos de reportagens e comentários. É possível assistir ao
campeonato americano de basquetebol, ao campeonato espanhol ou japonês de futebol, à maratona
de Nova York, a ciclismo ou hóquei, e assim por diante. A mídia apresenta uma concepção
prevalecente do que é esporte e do que é ser esportista, muitas vezes associada a vencer na vida,

cultivando como valores o esforço intenso, o dinheiro, as medalhas olímpicas e recordes. Por outro
lado, numa aparente contradição, ela tende a chamar de esporte todas as atividades corporais que
visam à melhoria da condição física (andar, correr, malhar na academia etc.), à superação de
desafios (body-jumping, asa-delta) ou a atividades na natureza (montanhismo, trilhas ecológicas).
Também podemos encontrar através da televisão, aulas de ginástica aeróbica, documentários
médicos, onde podemos visualizar grandes conteúdos informativos a respeito à saúde física e
mental, riscos e benefícios das atividades físicas. Comentaristas informam sobre táticas e regras nas
partidas de futebol, vôlei ou basquete, revistas femininas e para adolescentes sugerem exercícios e
equipamentos para deixar o corpo em forma ou até mesmo nutrição. Informações que nem sempre
são corretas ou adequadas para seus estilos de vida, nem sempre confiáveis, mas que se sobrepõem
pela baixa capacidade crítica da maioria dos telespectadores e leitores. Tudo isso levou o nível de
informações publicamente partilhadas na área da cultura corporal de movimento a um patamar
nunca antes atingido na História.
No esporte, a televisão produziu uma nova modalidade o esporte espetáculo que se apoia na
sofisticação de modernos recursos tecnológicos. Nas transmissões de natação, ginástica, hóquei,
paraquedismo, vôlei, corrida de automóveis, ciclismo, e esportes radicais, o close, a câmara lenta, o
replay, os recursos gráficos propiciados pela informática, as mini câmeras acopladas nos capacetes
dos atletas e nos automóveis de corrida tornam quase todas as modalidades espetáculos televisivos
em potencial. Mesmo as tradicionais transmissões de partidas de futebol utilizam cada vez mais
câmaras, microfones no campo, replay computadorizado (o tira-teima) e outros recursos que
propiciam ao telespectador uma experiência muito diferente de assistir ao vivo (BARRETO, 1997).
Segundo Barreto (1997), a cada final de semana realizam-se centenas de milhares de partidas
de futebol em todo o mundo. Terão destaque no noticiário de domingo à noite, além das partidas de
nível técnico mais elevado, em geral dos países mais importantes do cenário do futebol mundial,
aquela ou aquelas em que ocorreram cenas de violência, independentemente da origem geográfica
ou nível técnico, induzindo os telespectadores à falsa opinião de que o futebol é, ou está se
tornando, um esporte violento. E outras milhares de partidas, nas quais tantas pessoas, sejam atletas
ou não, vivenciaram uma experiência corporal que lhes propiciou satisfação e bem-estar,
oportunidades de sociabilização e autoconhecimento no confronto com outrem etc.? A televisão
raramente fala sobre isso!
Nesse contexto, aparecem consequências importantes para a Educação Física. Em primeiro
lugar, os alunos possuem muitas informações sobre a cultura corporal de movimento em geral e
sobre esportes em particular, exigindo do professor uma atualização constante.
A mídia exerce uma função genérica de conhecimento sobre essa cultura, o que pode
enriquecer a sua apreciação e interpretação pelos alunos. A imagem possui uma importância
cognitiva na atualidade e vai ao encontro da cultura audiovisual cultivada pelos alunos. O professor
precisa estar permanentemente atento à mídia, a fim de não perder um importante canal de diálogo
e compartilhamento de interesses. Em segundo lugar, há um evidente descompasso entre o nível
técnico difundido pelo esporte-espetáculo da TV e as reais possibilidades de alunos, professores e
escola atingirem-no. Como atingir o nível técnico dos astros do basquete americano, ou de qualquer
outra modalidade exercida profissionalmente?
Não se podem ignorar a mídia e as práticas corporais que ela retrata. Esse é o universo em
que as novas gerações socializam-se na cultura corporal de movimento, pois o futebol, por
exemplo, não é mais só uma pelada num terreno baldio, é também videogame e espetáculo da TV.
Portanto, a Educação Física deverá manter um permanente diálogo crítico com a mídia, trazendo-a
para dentro da escola como um novo dado relacionado à cultura corporal de movimento.

2.3 O PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO ESCOLAR
A Educação Física no Brasil passou por várias fases para poder ser reconhecida como ela é
hoje, foi um processo de transformação que ocorreu ao longo do tempo, afinal de contas não
paramos no espaço, e muitas coisas vão mudando e muito ainda vai mudar e isso é inegável,
portanto, é imprescindível que todo professor de educação física conheça-a, pois tem todo um
histórico de colaboração que devemos considerar importante para a atual educação física estudada
nas escolas, para que se faça uma reflexão do contexto atual e corrigir muitos erros ainda cometidos
por muitos profissionais (CALDAS, 2006).
São tendências (higienista, militar, pedagógicas, competitivas e populares), que ajudam a
entender esse processo de conjuntura que sofre a educação física brasileira, que por sinal, muito
ainda vai mudar. Hoje a Educação Física é entendida como uma área de conhecimento da Cultura
Corporal de movimento e deve cuidar do corpo não como algo mecânico, visando apenas o
desenvolvimento do aspecto físico, independentemente dos demais, como era anteriormente,
décadas atrás, mas sim na perspectiva de sua relação com os outros sistemas: o mental, o
emocional, o estético, o religioso entre outros.
A educação corporal deve ser compreendida como uma disciplina que introduz e integra o
aluno na Cultura Corporal do movimento, alinhando-se aos objetivos educacionais, facilitando e
promovendo a educação do corpo e movimento para a diversidade, formando o cidadão que vai
reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para usufruir dos jogos, dos esportes, das
danças, das lutas e das ginásticas em benefício de sua qualidade de vida e consequentemente
contribuindo com o desenvolvimento do indivíduo nas demais disciplinas, porque, se o ser humano
possui uma prática de atividade física saudável, poderá contribui para o desenvolvimento moral,
social e cultural através da interação com seus pares, o que permite o mesmo reconhecer-se no
meio, possibilitando ao aluno desenvolver valores como respeito mútuo, confiança e muitas outras
características fundamentais para o desenvolvimento integral do indivíduo (GALAHUE et. al,
2003).
Sendo assim, se faz necessário ostentar planos de ensino inclusivos e participativos para
suplantar o histórico da educação física, que, embora estejamos em pleno século XXI, ainda
adotam-se em muitos momentos a seletividade do indivíduo em aptos ou inaptos devido não
dominar determinado gesto motor ou por afinidade ou não afinidade a determinada modalidade
esportiva, levando alguns alunos a se autoexcluírem por não dominar especifico gesto mecânico do
movimento (NETO, 2014).
É essencial que gestores escolares proporcionem oportunidade para que todos tenham
ascensão ao conhecimento da cultura corporal, como um agrupamento de informação indispensável
para o desenvolvimento e exercício da cidadania de forma democrática. Mesmo que a Educação
Física partilhe e evidencie a prática esportiva, muitos professores acabaram esquecendo a ciência e
experiência dos métodos produzidos ao longo da história da humanidade, pelo fato de encontrarmos
educadores descomprometidos e enraizados em determinadas atividades de caráter excludente.
No entanto, a Educação Física é um vultoso instrumento para a formação e a inclusão social
do educando, é uma disciplina que permite trabalhar o esporte educacional com vistas ao exercício
da cidadania através de todos os benéficos que o esporte traz aos seus praticantes.
2.4 ESPORTES URBANOS NO CONTEXTO ESCOLAR
Os esportes radicais estão ganhando espaço cada vez mais em nosso meio escolar, isso está
cada vez mais difundido pelos programas televisáveis e filmes ou até mesmo documentários.
No ambiente escolar os alunos têm apresentado esse reflexo de sociedade esportes que visa
a saúde corporal muitas vezes deixando em segundo plano a qualidade do intelecto, pois bem para

que os alunos possam desenvolver com aptidões suas habilidades motoras e mentais cabe ao
profissional de Educação Física orientar seus alunos (DANTE, 2006).
No meio escolar pode observar uma gama de alunos que estão fazendo uso de práticas
denominadas como radicais, no próximo subcapítulo poderá observar os mais praticados, onde
veremos também o quando eles são essenciais para a evolução do conteúdo disciplinar a qual se
engloba a educação física, desvinculando modelos como ―Rola a bola‖, método muito utilizado
por professores, onde os meninos jogão futebol e as meninas fazem algum tipo de dança ou então
simplesmente ―nada‖, por muitas das vezes levando em conta a falta de interesse dos alunos pelos
desportos coletivos como futsal, basquete, vôlei e handebol, esportes que estão ligados a modelos
técnicos e tradicionais.
3. PROCEDIMENTO
Proporcionar uma aula com valores conceituais dentro de um modelo que não apresenta
conceitos de mídias pode a princípio apresentar resistência por parte dos alunos a este modelo de
aula conceitual de educação física, aos alunos por estarem habituados a um modelo prático e
simples conceituado com ―rolar a bola‖, prática adotada por muitos profissionais da área por
notarem a desmotivação dos alunos durante as aulas de educação física. Apesar da educação física
estar muito presente no cotidiano destes alunos, muitos já possuem opiniões próprias que já
trazem de antes, construída ao longo de suas vivências no contexto escolar e em sua educação
corporal, através de jogos lúdicos ou até mesmo jogos eletrônicos, como vídeo-game e
computadores. Uma vez que a educação física não se resume em liberar uma bola, ela também
pode proporcionar temas diferenciados como danças, jogos, práticas alternativas como parkour,
atividades físicas que podem ser dadas em uma temática de aventura são: trilhas e escaladas.
Modelos diversificados que podem ser o ponto de partida para que alunos sintam-se atraídos para
novos ambientes esportivos, ampliando o repertório e aptidão corporal.
A partir deste prévio diagnóstico da turma foi abordado em uma única aula o seguintes temas
urbanos, como o Parkour, Skate e Bmx, modalidades que possuem um repertório de movimentos
relativamente grande em relação às modalidades convencionais, como Futebol. Voleibol e demais.
A aula teve duração de 1 hora e 40 minutos, sendo ela dividida em 3 etapas.
No 1º momento foi abordado o skate, por se tratar de uma modalidade bem conhecida dentro
ou fora dos muros da escola, e é claro com o intuito de despertar a atenção do aluno para os
demais temas, ainda em sala foi citada parte da história, como surgiu e como se desenvolveu
através do tempo, em seguida um vídeo para não dispersar a turma, o tema foi encerrado com os
benefícios que o skate pode proporcionar para o usuário, levando em conta aspectos positivos e
negativos, tendo como ponto positivo a qualidade de vida e saúde, porém ressaltando que
manobras arriscadas poderiam causar torções e até fraturas.
Durante o 2 º momento de aula, foi adoção o Parkour, não muito diferente do skate, foi
adotado o mesmo modelo de aplicação, contexto histórico, vídeo demonstrativo, e uma breve fala
sobre benefícios e malefícios da modalidade.
No 3º momento da aula foi abordado rapidamente o Bmx, modalidade onde se combina
habilidade e domínio sobre duas rodas, foi seguido o mesmo modelo de apresentação,
primeiramente tendo o contexto histórico, vídeos demonstrativos, tipos de modalidades que tal
modalidade possui no ambiente competitivo, deixando claro que a boa pratica do esporte pode
proporcionar ao praticante aspectos positivos com a execução segura da modalidade.

3.1 O ROTEIRO SEGUIDO FOI COMPOSTO PELAS SEGUINTES PERGUNTAS
1. O que você achou das aulas? Por quê?

2. Encontrou dificuldade em relacionar o conteúdo de aula com alguma vivência do dia-a-dia?
3. Você considerou importante para o seu aprendizado a forma como a mídia foi abordada no
contexto da aula?
4. A aula ficou foi clara? Você teve alguma dúvida e ficou envergonhada em perguntar?
5. Você gostaria que o professor de Educação Física trouxesse mais aulas diferencias para discutir
na aula? Por quê?
Para melhor compreender a análise do estudo as entrevistas foram gravadas, a fim de
facilitar o desenvolvimento da pesquisa, todos os alunos estavam cientes da gravação e aceitaram
que o recurso fosse utilizado sem problema algum.
É necessário salientar ainda que o nome dos alunos, do professor responsável e da escola em
que o estudo foi desenvolvido foi mantido em sigilo, e que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa - CEP, através do protocolo 32167214.4.0000.5431, datado de 17/06/2014.
3.2 ANALISE DE DADOS
A principal dificuldade encontrada durante a aplicação deste estudo foi o conceito já existente
das aulas de educação física, uma vez que os alunos não estavam habituados a desenvolver tais
conceitos em sala de aula.
Segundo Zabala (1998), o longo percurso que a educação física trilhou sobre a história aos
poucos a mesma foi se afastando das salas de aula, deixando fatos conceituais para trás e frisando
somente modelos práticos, andando na contra mão da disciplinas como Português, Matemática,
Física.
Desta forma, esta relação tão peculiar com a prática pode ser um dos motivos que afastou esta
disciplina do trabalho em sala de aula com atividades de leituras, debates e discussões. Assim é
natural que os alunos apresentem resistência a propostas que envolvam a dimensão conceitual.
No entanto, o que se pode levar em consideração é o envolvimento dos alunos em querer
participar da aula, mostrando-se animados em relação à aula, porém alguns demonstraram
resistência ao saber que não teria aula prática, somente teórica.
Os alunos por sua vez não tinham conhecimento que tais modalidades poderiam proporcionar
grandes trabalhos corporais, uma vez que os mesmos ressaltam a aparência como o próprio cartão
de visitas.
No entanto, com os resultados colhidos com a entrevista, fica evidente que a mídia pode sim
ser um recurso de apoio pedagógico para se tratar e abordar durante a aula de educação física.
Segundo Diniz et al (2012), trabalhar com novos recursos e materiais na disciplina de
Educação Física, pode proporcionar aos alunos uma possibilidade maior para o desenvolvimento da
cultura do corporal.
Segundo o Aluno 1: ―A aula foi diferente, e por isso no começo não queria participar...
estavam acostumados a ir a aula e ficar fora da sala... Jogar bola com meu amigo, e conversando‖.
Em uma pesquisa similar a atual, o pesquisador Diniz et. al., relata que, o estudo foi
importante para o grupo apesar da resistência inicial, levando em conta que o mesmo engloba
mídias em seu modelo de pesquisa, tendo como fonte de mídia o uso de jornais dando ênfase para o
Futebol. Sendo que, olhar para a Educação Física sob outro aspecto, enxergando elementos que iam
além da prática, um conteúdo contextualizado, discutido, vivenciado, e consequentemente mais
significativo para o aprendizado: Relato de aluno: "Porque não seria uma coisa repetitiva, e sim
mais relacionada com o assunto. Seria melhor para o aprendizado, porque não seria sempre descer e
jogar futebol, ou fazer alguma outra coisa." (DINIZ et al, 2012).
A entrevista aponta que modelos teóricos podem sem empregados durante as aulas com
recursos dados como midiáticos, uma vez que a mídia não se torne um veículo espelhado do
ambiente clássico, ―aluno, professor e lousa‖. Tal recurso ganha tempo, o que proporciona debates

e discursões, vindo assim elevando o nível de participação e associando todos os alunos em um
contexto social mais confortável.
Aluno 2: ―Não achei que podia usar o celular para fazer pesquisa dentro da sala, eu só usava
para ver Facebook e what‘s up‖. Esse relato demonstra que os alunos não sabem usar os meios que
possuem, pois são manipulados pela tecnologia, impossibilitando-os de serem criativos e críticos,
tornando apenas reprodutores de informação.
Segundo Fantin (2006), as propostas de trabalho com os meios de comunicação significam
uma possibilidade de diálogo crítico e criativo com a cultura da mídia, enxergando-a como uma
forma de expressão e produção cultural, ou seja, como um objeto que necessita de análise e reflexão
sobre seus produtos, mensagens e discursos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É evidente que a mídia ocupa um papel importante na vida do aluno, seja ela dentro ou fora
do ambiente escolar, uma vez que novas abordagens podem melhorar e proporcionar novos
mecanismos de articulação entre alunos e professores, facilitando a transmissão do conhecimento e
o entendimento.
A principal dificuldade inicialmente foi a resistência no início do desenvolvimento da aula,
momento em que a aula foi sendo abordada. Pois bem os alunos não atribuíram grande importância
ao recurso e ao tema abordado, porém ao decorrer da aula o contexto foi se modificando com o
desenrolar do tema, uma vez que os mesmos foram se identificando com o material apresentado.
Nesse sentido, este estudo foi significativo para destacar como a mídia pode se apresentar como
mais uma ferramenta didática para auxiliar o professor em sua prática pedagógica, refletindo sobre
o quanto elas estão presentes no cotidiano dos alunos e o quanto pode ser importante para a
formação do senso criativo e crítico dos alunos visando o processo de ensino-aprendizagem.
A aplicação de esportes radicais no contexto escolar gera certa preocupação por propiciarem
temores em relação a saúde do praticante, relatando que, antes de assinar os termos de aceite da
pesquisa, o diretor da instituição demonstro preocupação em relação aos esportes a serem propostos
durante a aplicação da aula, porem quando foi exaltado que a pesquisa teria apenas caráter teórico,
ficou evidente que a pesquisa não seria um obstáculo para o andamento das atividades, mesmo
assim é evidente que existem barreiras a serem transpassadas, para que melhor seja assimilado os
meios de pratica radicais, pois ainda se tem em mente o perigo como ponto base de modalidades
ditas como radicais.
No entanto, o resultado aponta que a mídia utilizada nas aulas de educação física foi positiva,
apesar de enfrentar resistência incialmente por parte dos alunos, porém significa avanços para a
área Educomunicativa. Sendo assim ainda tais temas sugerem mais pesquisas que possam preencher
espaços e assim por sua vez alavancar o conhecimento e obstruir sistemas arcaicos abordados no
ambiente escolar, vindo assim favorecendo de estratégias inovadoras para o trabalho do professor
de Educação Física.
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RESUMO
O ―MEET – Modelo de estruturação de empresas‖ é uma metodologia que visa elaborar um
quadro com todas as atividades que ocorrem na empresa, de modo a identificar ferramentas
essenciais para seu bom funcionamento. Seguindo o conceito do PDCA para criar uma ordem
lógica de execução e criação de valor. Onde, a partir de 12 questionamentos, as atividades são
alocadas em 3 perspectivas: atividades com foco no cliente, foco interno e com foco no
crescimento. Posteriormente, são levantadas as ferramentas necessárias para colocar essas
atividades em prática, as metodologias necessárias para a criação e aplicação dessas ferramentas, os
responsáveis e envolvidos. Criado de modo a suprir o MEG – Modelo de Excelência em Gestão da
Fundação Nacional da Qualidade, a metodologia faz os empresários entenderem como a sua gestão
funciona e onde suas atividades estão alocadas, fortalecendo a visão sistêmica e favorecendo a
melhoria continua. Possibilitando, assim, as empresas olharem para o seu momento atual e
perceberem onde devem dedicar seus esforços.
Palavras-Chave: Modelo De Gestão, Estrutura Organizacional, Melhoria, Administração,
Estratégia, Cadeia De Valor.
ABSTRACT
The "MEET - Model structuring of companies" is a methodology that aims to draw up a table
with all activities that occur in the company in order to identify essential tools to their proper
functioning. Following the concept of PDCA to create a logical order of execution and value
creation. Where, from 12 questions, activities are allocated into three perspectives: customerfocused activities, internal focus, and focusing on growth. Subsequently, we investigate the
necessary tools to put into practice these activities, necessary for the creation and application of
these tools methodologies, responsible and involved. Created to meet the MEG - Model
Management Excellence by the National Quality Foundation, the methodology makes entrepreneurs
understand how their management works and where their activities are allocated, strengthening
systemic vision and promoting continuous improvement. Enabling thus the companies look at your
current situation and realize where they should devote their efforts.
Keywords: Management Model, Organizational Structure, Improvement, Administration, Strategy,
Value Chain.

1.

INTRODUÇÃO

Em todo lugar do mundo vemos empresas nascerem e morrerem, por falta de conhecimento
do mercado, de preparo ou financiamento. Porém, o mais comum dos problemas encontra-se no
próprio modelo de gestão da organização. Por falta de conhecimento sobre o mesmo e da falta de
um modelo inserido nas atividades empresarias.
Muitas organizações passam a ―vida‖ sem compreender a forma com que o seu negócio
entrega valor ao cliente final. Sua estrutura não expõe a cadeia de valor, sendo comum que
membros dessas organizações não saibam identificar sua contribuição para o desenvolvimento da
mesma, gerando desanimo e inibindo possíveis ações de melhoria.
É imprescindível que a organização, e seus colaboradores, compreenda onde cada atividade
impacta nos resultados. Isso é fator determinante para o alinhamento de valores entre empresa e
colaborador, além da identificação correta das necessidades organizacionais.
Somente nesses casos, a empresa desenvolverá atividades e ferramentas necessárias para seu
bom funcionamento, sem deixar de direcionar esforços em atividades vitais. Tendo compreensão de
onde encontram seus problemas, pode crescer de forma continua e sustentável.
2.

OBJETIVOS

O estudo faz uma revisão sobre as mais populares metodologias de gestão do mundo, tendo
como objetivo geral compreender a forma que as grandes organizações são geridas, suas atividades
determinadas e as boas práticas executadas. Tentando identificar o que é relevante na estrutura
destas e o que pode ser aprendido e adequado para toda e qualquer organização. Direcionando,
assim, as de pequeno e médio porte.
O objetivo primário do estudo é fazer com que a organização direcione seus esforços de modo
a atingir uma estrutura de funcionamento sustentável – que gere crescimento organizacional – de
forma simples e prática.
Os objetivos secundários são:
Proporcionar visão sistêmica, com cada membro conseguindo identificar onde sua atividade
encontra-se na estrutura da organização;
Expor a cadeia de valor, de modo que a gestão da organização saiba dizer como o trabalho
agrega ao cliente;
Garantir a possibilidade de participação de todos os colaboradores, pois sabendo identificar
onde sua atividade impacta o colaborador tem maior liberdade para propor melhorias.
3.

METODOLOGIA

Neste estudo foram revisadas as metodologias: Modelo de Excelência em Gestão – FNQ,
Framework de Classificação de Processos – APQC, PDCA e 5W2H.
Percebemos que para a realização de uma atividade qualquer passamos por duas etapas:
primeiro a planejamos, tentando identificar desde o objetivo final até a forma com que cada passo
deve ser dado (etapa de planejamento), para em seguida efetivamente realizarmos a atividade (etapa
de execução). Posteriormente a essa realização, e comumente ignorado, existem mais duas etapas
muito importantes: avaliar como a atividade foi feita, seus resultados e problemas (etapa de
checagem), para então melhorar o processo de realização da atividade (etapa de melhoria).
Formando assim o ciclo PDCA (do inglês: plan, do, check, act).
Exatamente desse modo que deveria ser gerida uma organização. Com atividades de Planejamento,
atividades de Execução, atividades de Avaliação e atividades de Melhoria.

Visto que qualquer projeto empresarial precisa de um planejamento estratégico, organização e
avaliação das possibilidades positivas e negativas. As ideias de uma empresa só começam a se
concretizar depois que são colocadas no papel e, através de um mecanismo organizado, é possível
saber como aquilo será aplicado, quais os riscos, as vantagens e os custos. Assim surgiu o 5W2H,
como uma ferramenta de gestão que visa facilitar este processo de elaboração de um projeto.
Através de um sistema de checklist de fácil entendimento, a ferramenta explora as principais
questões que envolvem o processo e garante uma visão controlada e planejada do projeto.
Apesar de parecer complicado para quem não conhece, a expressão ―5W2H‖ nada mais é do
que uma referência as questões básicas da língua inglesa. Os ―5W‖ referem-se ao ‖What‖ (o quê),
―When‖ (quando), ―Who‖ (quem), ―Where‖ (onde) e ―Why‖ (por quê), enquanto ―2H‖ inclui ―How‖
(como) e ―How Much‖ (quanto custa) na expressão. Essas interrogações são as perguntas essenciais
para a elaboração do projeto empresarial e, por isso, elas ganham destaque ao utilizar essa
ferramenta de gestão.
Existe uma tendência global das empresas operarem em uma gestão por processos, onde ela
entende como o seu processo de entrega de valor ao cliente funciona no todo, sem se preocupar
com as divisões funcionais.
Neste contexto foi criada a Classificação de processos (PCF) da APQC (American
Productivity & Quality Center), que dita algumas prioridades e práticas de processos mundialmente
aceitas, a fim de auxiliar as empresas.
Para implementar gestão por processos, empresa e colaboradores precisam de uma forte
maturidade gerencial e conhecimento do assunto. Assim, este estudo tentará suprir essa necessidade
e direcionar as atividades da organização de modo compatível a PCF, trabalhado de forma mais
indireta e superficial. Mas inda assim contemplado em toda sua estrutura.
Por fim, uma organização de excelência atua seguindo o Modelo de Excelência da Gestão®
(MEG), da Fundação Nacional de Qualidade. Modelo o qual está alicerçado em 13 Fundamentos e
oito Critérios, com o objetivo de buscar a estruturação e o alinhamento dos componentes da gestão
das organizações sob a ótica de um sistema. Ele reflete a experiência, o conhecimento e o trabalho
de pesquisa de diversas organizações e especialistas do Brasil e do exterior.
Os Fundamentos da Excelência expressam esses conceitos reconhecidos internacionalmente e
que se traduzem em práticas, processos ou fatores de desempenho encontrados em organizações
classe mundial, que buscam constantemente se aperfeiçoar e se adaptar às mudanças globais. E seus
Critérios trabalham de forma conjunta, fazendo o modelo ser entendido de acordo com a seguinte
lógica: ―Por meio das demandas dos clientes e da sociedade, a liderança desenvolve estratégias e
planos que são executados por pessoas e processos com o objetivo de gerar resultados. Tudo isso
só acontece se as informações e os conhecimentos estiverem permeando todos os Critérios, as
variáveis e a organização.‖
Dessa forma, o estudo tenta criar uma estrutura própria, pensada para suprir de forma simples
e tangível todas as necessidades de gestão das organizações, contemplando todas as metodologias
revisadas.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Embasado pelos pontos anteriormente apresentados, percebemos que a estrutura básica de
gestão deve acontecer seguindo um ciclo PDCA, onde suas atividades deveriam estar alocadas e
organizadas de modo a gerir este ciclo de planejamento, execução, checagem e melhoria.
Assim, foi criado o Quadro MEET. Que proporciona a empresa uma opção para alocar suas
atividades e compreender o ciclo de execução.
Dentro desse ciclo, entende-se que uma empresa possui três pilares, ou perspectivas, de
atividades.

Para Planejamento e Execução o MEET compete-lhes duas perspectivas: a Perspectiva do
Cliente (atividades de negócio) e a Perspectiva Interna (atividades gerenciais). Pois percebe que
estas perspectivas não possuem o mesmo enfoque, onde para a realização de suas etapas de
planejamento e execução utilizam-se de atividades e ferramentas diferente.
Sendo a terceira perspectiva a Perspectiva do Crescimento, normalmente trabalhada por
equipes conjuntas que atuam com a avaliação e melhoria das atividades de planejamento e
execução da organização como um todo. Pode ser considerada uma perspectiva de base, sendo
primordial para a boa gestão no longo prazo.

Figura 01. Quadro MEET.

Como podemos observar, o quadro prevê que o conjunto de atividades da organização são
três:




Negócio: toda atividade que impacta diretamente seu cliente,
Interna: toda atividade que impacta a gestão da organização;
Melhoria: toda atividade que resulte no crescimento da estrutura organizacional.

Para a elaboração prática do modelo, deve ser realizado um levantamento de todas as
atividades da empresa, seja por brainstorm ou via escopo das equipes. Onde, em seguida, os
colaboradores refletem sobre algumas questões (dentro de cada perspectiva) como intuito de alocar
essas atividades no quadro.
As questões são,
Na Perspectiva do Cliente (Atividades de Negócio):
1. Através de quais atividades a empresa define seu valor aos steakholders?
2. Através de quais atividades a empresa sabe como entregar esse valor?
3. Através de quais atividades a empresa gerência essa entrega (relaciona com o cliente)?
4. Através de quais atividades a empresa executa essa entrega?
Na Perspectiva Interna (Atividades Gerenciais):
5. Através de quais atividades a empresa sabe onde irá chegar?
6. Através de quais atividades a empresa sabe como chegar?
7. Através de quais atividades a empresa sabe quanto vai gastar?
8. Através de quais atividades a empresa executa (ou sabe como)?
Na Perspectiva do Crescimento (Atividades de Melhoria):
9. Através de quais atividades a empresa levanta informações?
10. Através de quais atividades a empresa armazena informações?
11. Através de quais atividades a empresa utiliza essas informações?
12. Através de quais atividades a empresa melhora seus processos?
Posteriormente a essas reflexões, o MEET indica que deve-se responder para cada atividade
os seguintes pontos:
Quais as ferramentas diretamente envolvidas?
Qual metodologia embasa essa ferramenta e sua atividade?
Quem é o responsável pela ferramenta?
Quem são os envolvidos?
De modo que o próprio ―corpo‖ do modelo, aliado a essas ultimas questões, faça a
organização se atentar para a resposta de todos os pontos do 5W2H. O que torna muito mais claro o
entendimento sobre as necessidades de cada atividade.
Por fim, o MEET aloca essas atividades e ferramentas no Quadro. De modo que aparecerão
―buracos‖ e espaços brancos em alguns dos ―retângulos‖ (questionamentos). Esses espaços são as
atividades essenciais que não são realizadas por tal empresa, exatamente as que faltam para se ter
uma estrutura solida de gestão. Assim, partindo das perguntas sobre aquele aspecto (retângulo), a

empresa deve direcionar seus esforços de modo a desenvolver tais competências, atividades e
ferramentas.
Como medida de boa prática do Quadro, recomenda-se que as atividades e ferramentas
existentes na empresa estejam envoltas por uma linha preta; e envoltas de uma linha vermelha se
forem as atividades e ferramentas que a empresa irá implementar ou direcionar seus estudos a fim
de entender qual a melhor forma de abordagem.
Recomenda-se cria-lo com quadro e post-it, permitindo a constante alteração. Nesse caso,
pode-se utilizar canetas pretas e vermelhas para identificar as atividades.

Figura 02. Quadro MEET preenchido para uma empresa de consultoria júnior.

Com o quadro preenchido deve-se interpreta-lo: verificando se as atividades alocadas estão
mesmo gerando o resultado esperado; verificando se estão operando dentro do ciclo PDCA; e se
estão cumprindo todos os pontos de reflexão das ―12 questões‖. Caso não esteja alinhado com estes
pontos citados, a organização deve criar, a parte, planos de ações para corrigir esses problemas de
gestão. Com a implementação dos planos de ação e das atividades sugeridas, a empresa deve
atualizar o MEET, deixando-o sempre fiel a realidade atual da gestão.
Caso a organização já possua atividades em todos os ―retângulos‖ quando o Quando for
preenchido, a mesma deve apenas discutir se aquelas atividades contemplam de fato toda a

abrangência dos questionamentos, propondo alterações, acréscimos ou mesmo excluindo
atividades, de modo a atingir da melhor forma a entrega de valor ao cliente. Já direcionando seus
esforços nos planos de ação para otimizar essa relação entre as atividades e o resultado final da
empresa.
Ao final do estudo foi elaborado um pequeno E-book, para auxiliar a execução e compreensão
sobre como o MEET trabalha. Para que pessoas sem prévia capacitação utilizem da metodologia.

Figura 03. E-book explicativo sobre o MEET, págs. 1 à 3, de 15.

5. CONCLUSÕES
O modelo, e quadro, criado consegue consolidar e unificar de maneira prática e tangível
diversas metodologias de gestão, tornando-as parte da empresa e não uma ferramenta em paralelo.
Identificando todas as atividades da organização, alocando-as segundo uma forma logica de
realização e entrega de valor, possibilitando a visão sistêmica por parte de todos os envolvidos.
Além de todos esses benefícios secundários a metodologia traz uma estrutura em que a
empresa irá gerir e ter melhoria continua de suas atividades. Onde, inclusive, para empresas de
pequeno e médio porte pode servir de modelo de gestão único, sanando problemas de retrabalho ou
conflito de ferramentas.
A metodologia ainda serve de recurso para a empresa otimizar suas atividades, suprindo os
problemas e gaps entre as mesmas. De forma a orientar essa troca de informação pelos objetivos
finais da organização, de visão estratégica e de valor para o cliente.
Resumidamente, a metodologia serve como modelo de gestão, traz integração entre as
atividades, reduz os gaps de informação, melhora a entrega de valor para o cliente, melhora o
processo de execução da empresa, identifica problemas de gerenciamento, e auxilia no alinhamento
estratégico.
Assim, percebemos que o estudo atingiu os objetivos propostos, estando a metodologia
MEET pronta para a utilização do mercado.
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ANÁLISE DO HUMOR COMO PRINCIPAL
FORMA DE APPROACH NOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS
José Rafael da Silva
Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila - FATEA
RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de analisar o humor sendo o estilo de approach mais
utilizado na propaganda atual. Esse tema foi escolhido depois de conhecer muitos outros estilos que
são praticamente esquecidos na publicidade atual e perceber a predileção do uso do humor pelas
agências publicitárias atuais.Para realização dessa análise foi observado o histórico de propagandas
bem humoradas apresentadas no Brasil nas últimas décadas e escolhidas três propagandas atuais
para analisarmos como são realizadas em relação à transmissão de mensagem, fixação da marca, e
conversão em lucros. Além da análise do histórico e das três propagandas realizamos uma pesquisa
opinativa a fim de saber se as pessoas conhecem as propagandas ,e dizerem se aprovam as
propagandas bem humoradas e qual a influencia em relação ao consumo.
Palavras-chave: Publicidade, humor, Approach.
ABSTRACT
This study aims to analyze the mood as way to approach most widely used in current
advertising. This theme was chosen after knowing many other styles that are almost forgotten in
current advertising and realize the predilection of the use of humor by today's advertising agencies.
To perform this analysis was observed the history of humorous advertisements presented in Brazil
in recent decades and chosen to analyze three current advertisements as they are made in relation to
the transmission of message, fixation of brand, and profits conversion. Besides the analysis of the
historical and the three advertisements, we conduct a survey to know if people know the ads, and
say if they approve the humorous advertisements and which influences with respest to
consumption.
Keywords: Advertising, Mood, Approach.

1. INTRODUÇÃO
Realizar a exposição de sua marca ou seu produto por meio de publicidade e propaganda
deixou de ser algo a mais e se tornou essencial no mercado atual, um mercado cada vez mais
concorrido. Todos os dias descobrimos novos produtos e marcas que utilizam-se de infinitas
maneiras para chegarem até nós, somos abordados pela publicidade na televisão, rádio, internet,
jornais, revistas e materiais impressos distribuídos pelas nossas cidades.
Em meio a tanto conteúdo, muita coisa nos passa despercebida, isso significa que a empresa
que realizou a publicidade acabou desperdiçando seu dinheiro, pois sua estratégia foi pífia. Cada
marca segue uma linha de abordagem adotada, umas fazem grande sucesso e acabam sendo
repercutidas pelo próprio publico, outras acabam por serem esquecidas.
Existem muitas formas de abordagem, porém, o que vem chamando a atenção é que mesmo
com esse leque de opções, a grande maioria das propagandas atualmente segue a linha do humor,
mesmo que o produto não se encaixe perfeitamente nesse perfil.
Constatando essa predileção da publicidade atual pelo humor, decidimos fazer uma análise
sobre essa forma de approach tão utilizada em nosso cotidiano e por meio de uma pesquisa de
opinativa, saber se o humor na propaganda é eficiente.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O humor é uma característica presente no cotidiano do ser humano, característica mais
marcante ainda no povo brasileiro. O humor é uma forma de reflexão diferenciada sobre fatos que
nos cercam, é uma forma de expressão, conexão com outras pessoas, gera conversas e também é
uma forma de atração, em outras palavras, o humor é uma ferramenta humana de diálogo,
entretenimento e persuasão, pontos que podem ser positivos se bem aplicados na publicidade.
O diretor e roteirista de cinema e televisão Jorge Furtado (FURTADO apud FEDRIZZI,
2003:121) afirma que, o humor é uma das mais sofisticadas e interessantes características da
inteligência humana, é um dos caminhos mais criativos e de eficácia comprovada, porque as
pessoas apreciam o humor, venha de onde vier. O senso de humor é próprio daqueles que enxergam
de forma diferente os problemas e soluções.
O brasileiro é muito conhecido em todo o mundo por ser um povo descontraído, alegre e bem
humorado, sendo assim, as propagandas que hoje trazem esse atributo, refletem o que o brasileiro
representa, assim trazem uma identificação maior do público com o produto; uma vez que o
produto ou marca são humanizados, as chances de eficiência na transmissão da mensagem e
conversão em vendas podem ser maiores.
O que se confirma quando o publicitário Fredrizzi (2003:17) afirma que as marcas anunciadas
com humor são as mais lembradas, havendo preferência por este tipo de comerciais.
Em mais uma demonstração de que o humor é um atributo que chama a atenção, em 2005 a
revista Veja realizou uma pesquisa comandada pelo psicólogo Eric Bressler da Universidade
McMaster, de Hilton, no Canadá em uma matéria intitulada ―A sedução do humor‖. A mesma parte
a campo para saber o que é o tal ―senso de humor‖ que homens e mulheres tanto buscam em seus
parceiros, concluindo que as mulheres procuram um homem que as faça rir e que os homens
querem mulheres que riam das piadas deles.
Atualmente, pesquisas associam o humor à saúde, mostrando que alegria, risadas e
brincadeiras estimulam a liberação de substâncias químicas como endorfina e adrenalina, que
aumentam a sensação de bem-estar e a energia.
De acordo com as pesquisas apresentadas acima, não existe uma lado negativo no humor, pois
além de causar bem à saúde, ele melhora os relacionamentos, portanto seria uma grande forma de
approach para a publicidade, se tratando de uma sociedade que traz esse atributo em suas raízes,
existem chances de uma eficiência maior em relações às sociedades consideradas mais serias.

O humor se tornou um recurso eficiente para atrair atenção do público, uma vez que depois de
passar o dia trabalhando, as pessoas querem chegar em casa e relaxar, ligar a TV para descontrair e
se entreter. Sendo assim, a descontração se torna eficaz, trazendo diversão e prendendo a atenção
do público, além de ser uma ótima ferramenta de persuadir, segundo os profissionais de
comunicação.
Segundo o publicitário Washington Olivetto (FEDRIZZI, 2003:2 9), ―o humor na propaganda
cresce mundialmente, começa a ganhar brilho, visibilidade e a ser percebido como essencial quando
a propaganda deixar de ser só informação e ganha necessidade de ser persuasão‖. Entretanto, o
publicitário afirma que ―não é o humor que está crescendo, é que a propaganda está sendo menos
formal e mais próximo da vida real, e consequentemente, do consumidor‖. Afirma ainda que, o
humor está presente em todos os campos da propaganda. É simpático, diverte, ganha prêmios e
marca. Há, segundo o publicitário, na publicidade brasileira várias peças televisivas com o uso do
humor, exemplificando como o mais representativo o ―Garoto Bombril‖ de 1978, que implantou um
humor cotidiano, com uma conotação de cumplicidade, utilizando-se do monólogo. O ator do
referido comercial, Carlos Moreno – o Garoto Bombril - coloca que ―o fundamento principal do
humor é lidar com o imprevisível, com o inesperado‖.
Olivetto acrescenta ainda que, a propaganda é intromissão. Afirma que ninguém liga a TV
para ver comerciais, não compra revista para olhar os anúncios, não sai na rua para ver outdoors,
supondo que, a partir do momento que propaganda é intromissão, o intrometido é um invasor e que
o mesmo tem que ser agradável. Ainda coloca que as primeiras peças persuasivas eram as que
ganhavam maior conotação de demonstração do produto. Pode-se comprovar isso ao analisar o
primeiro comercial que mostrou o filme da Volkswagen. Debaixo de muita neve, o personagem ao
pegar o trator pra limpar o lugar, que é intransitável, vê um Volkswagen. Isso é demonstração de
produto, com alguns momentos da conotação emocional buscando ser mais persuasiva (FEDRIZZI,
2003:30).
3. METODOLOGIA
Após a realização de um seminário sobre o livro ‗Redação publicitária – O que faltava dizer‘
de Marco Aurélio Cidade podemos observar quem em um seus capítulos eram abordados os vários
tipos de approach existentes e podemos perceber que apesar da grande variedade de possibilidades,
na propaganda atual muito pouco se varia e que o humor é o mais utilizado por empresas dos mais
variados ramos; esse fato nos motivou a escolher propagandas atuais que se encaixam nesse
segmento para saber se essa estratégia da publicidade traz benefícios à marca em relação a
transmissão de mensagens e conversão em vendas. Para isso, decidimos por observar o histórico de
propagandas que tem o perfil escolhido para esse artigo e escolher três propagandas atuais, as
propagandas escolhidas foram a da empresa de telefonia Vivo (Biquinho), a do Posto Ipiranga
(Cachorro) e a propaganda do Bom negócio.com (Tiririca), além de realizar uma pesquisa opinativa
para saber qual a eficiência dessas propagandas em relação à transmissão de mensagens, fixação de
marca e conversão em lucros para a empresa.
3.1 OBSERVAÇÃO DO HISTÓRICO
Como citado anteriormente os comerciais da Bombril foram os precursores na hora de usar o
humor como approach, no ano de 1978. A figura de Carlos Moreno como garoto propaganda não se
enquadra no perfil comum entre os atores que geralmente são escolhidos para estrelar propagandas,
além de sua proximidade ao falar com o público também ser diferenciada. Ele traz o bom humor em
uma conversa simples e próxima de seu público alvo, essa aproximação faz com seu público se
identifique com a necessidade de consumir o produto. Seguindo este caminho, suas propagandas se
tornam lembradas pelo seu tom descontraído de conversa e traz lucros à empresa.

No Brasil esse tipo de propaganda ganha cada vez mais força. No passado as Lojas
Pernambucanas fizeram grande sucesso com seu personagem ‗Frio‘ que quando aparecia era
‗espantado‘ por um jingle que portava em sua letra o tom de descontração e ao mesmo tempo
vendia os produtos da loja. Esse jingle, assim como o garoto propaganda da Bombril, perdura
durante anos, atualiza-se para seguir as tendências do nosso cotidiano, porém mantêm sua essência
persuasiva e descontraída.
Nos anos 80 e 90, uma das campanhas publicitárias de maior sucesso e que até hoje
permanece na memória e no linguajar dos brasileiros foi a campanha ‗Não é assim uma Brastemp‘.
Desde a construção do seu cenário, podemos perceber que uma das intenções de seus criadores era
aproximas o público da propaganda; um simples sofá virado de frente para a câmera dava a
impressão de uma conversa descontraída em uma sala de estar, essa descontração também ficava
nítida nos textos dos atores, que falavam sobre acontecimentos dos seus trabalhos e
relacionamentos. Os produtos em si, apareciam por menos de 2 segundos, porém o texto dos atores
que pareciam conversar com o público dizia que a marca Brastemp era a única que tinha qualidade,
então quando o produto aparecia, sua boa imagem já havia sido passada pelas palavras dos
personagens. Por ser um comercial bem humorado, era considerado um entretimento em meio a
tantos comerciais considerados maçantes. O bordão ‗não é assim uma Brastemp‘ logo caiu no
vocabulário da sociedade e mesmo mais de 20 anos depois da sua primeira veiculação ainda traz
consigo o sinônimo da qualidade e é usado por muitas pessoas.
Seguindo também a linha do humor, uma marca que fez sucesso com suas propagandas
marcantes e engraçadas, foi uma das maiores produtores e renomados nome de cerveja, a Brahma.
No início dos anos 2000, em meados de copa do mundo, a Brahma lançava seus comerciais com o
que foi por algum tempo o seu mascote, a tartaruga, que em muitas propagandas era possível se ver
a tartaruga jogando futebol com uma lata de cerveja, mas não foi só a tartaruga que fez sucesso nas
propagandas da cerveja em meio o período de copa do mundo, outa propaganda que fez sucesso e
caiu na boca do povo, foi o do jogador Ronaldo Fenômeno, em uma arena, com um touro, ele dava
dribles desconcertantes no animal e levava a torcida a delírio.
E não para por ai, a Brahma é uma empresa que parece gostar de utilizar animais como seus
mascotes, depois da tartaruga, eles adotaram os siris como forma de atrair e descontrair o seu
público. Nas propagadas em que aparecem, o casal de Siri roubam a cerveja Brahma de um homem
para se refrescar, o moço sai furioso atrás deles, mas não os alcança, os deixando mergulhar nas
águas do mar, mas antes que isso acontecesse, um dos siris abaixa seu calção de banho e mostra o
bumbum falando o famoso ― Na na na nã‖, que por muito tempo também ficou na boca do povo.
Na mesma linha das propagandas bem humoradas, uma das maiores concorrentes da cerveja
Brahma, a Skol, também obteve sucesso com suas produções marcantes, que eram exibidas a todo
instante na Tv. Grandes exemplos são os ―filmes‖ em que um grupo de amigos que estão
acampando na floresta, se deparam com um grande urso, mesmo amedrontados, decidem enfrentalo para recuperar o fardo que cerveja que eles deixaram dentro do trailer. Mas sem dúvidas, um dos
―filmes‖ mais marcantes da cerveja Skol, foi a que eles ensinam que se você quer fazer sucesso
com seus amigos em um churrasco, é só chegar com uma cerveja Skol que é garantido, mas
também ensinam o que você pode fazer para queimar o filme, chegando até a ―ressuscitar‖ o antigo
cantor de brega, Beto Barbosa, que canta seu sucesso ―adocica‖.
Outra marca que também fez muito sucesso por usar o bom humor foi o Banco Bamerindus.
O Banco Bamerindus, para divulgar sua caderneta de poupança fez um jingle com a letra ‗O
tempo passa, o tempo voa; e a 'Poupança Bamerindus' continua numa boa... é a 'Poupança
Bamerindus'!
A letra simples ficou famosa pela maneira cômica como seus intérpretes se apresentavam nos
comerciais. O banco faliu depois de alguns anos, porém os que chegaram a assistir às propagandas
da caderneta de poupança do Banco Bamerindus se lembram da letra do jingle até hoje, mostrando
mais uma vez que a descontração na propaganda é uma grande forma de fixação da mensagem.

Com os vários exemplos apresentados, fica claro que o que não é de hoje que o mercado
publicitário brasileiro tem essa predileção pelo uso do humor como approach.
4. ANÁLISE
A Vivo S.A. é uma concessionária de telefonia móvel, telefonia fixa, internet banda
larga e TV por assinatura do Brasil. Formada pela fusão de companhias de celular ex-estatais
existentes no Brasil, foi fundada como uma parceria entre Portugal Telecom e a
espanhola Telefónica, é comandada por esta última, após ter comprado a posição da primeira
em Julho de 2010. É a operadora de telefonia móvel com maior quota de mercado e maior número
de clientes do Brasil. Desde 15 de abril de 2012 todas as companhias da Telefónica no Brasil se
tornam apenas Vivo, sendo a única marca da empresa no país tanto em telefonia móvel quanto em
telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura.
A Vivo é uma empresa que tem um público alvo muito diversificado e por isso necessita
realizar propagandas que abrangem o maior número de pessoas possível. A estratégia utilizada pela
marca era a realização de comercias bem humorados fazendo o uso de animação gráfica, assim
poderia dar mais vida ao seu mascote que também é o seu logotipo, um boneco semitransparente
sem expressão facial ou detalhe e que varia nas cores azul, verde, vermelho, laranja e púrpura, cada
uma representando uma das empresas da junção que deu origem à Vivo.
A partir de 2013 foi dado inicia a outra estratégia, a utilização de um garoto propaganda, que
assim como Carlos Moreno, não seguia os altos padrões de beleza e era bem humorado, assim
nasceu o ‗Ruivo da Vivo‘, como ficou conhecido o ator João Côrtes. O personagem se coloca em
situações do cotidiano de maneira bem humorada e ao mesmo tempo apresenta as qualidades e os
serviços disponibilizados pela marca.
Na propaganda escolhida, o personagem está numa academia de ginástica e começa a reparar
que um homem faz biquinho porque a internet do seu celular não está funcionando; enquanto fala
sobre os outros trejeitos que as pessoas apresentam em situações semelhantes, ele passa todas as
informações e serviços que a operadora disponibiliza e para encerrar a propaganda, ele compara o
biquinho do homem com o biquinho de uma mulher, dizendo que o dela é bem melhor. É um
comercial de trinta segundos com um humor leve e descontraído e ao mesmo tempo consegue
passar para os receptores todas as informações necessárias para despertar o interesse do público em
adquirir um plano da Vivo.

Figura 01: Propaganda humorística sobre conexão de internet
Com seu protagonista no que se refere a humor, o vídeo da Vivo mostra as diferentes maneiras que as pessoas reagem
quando há um problema de conexão com seu celular, e trás a solução, que são os planos que a Vivo oferece com a
melhor qualidade, impedindo que seus clientes passem por isso.

A Ipiranga foi fundada em 1937, na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, no Brasil,
como uma pequena refinaria de petróleo. Hoje, é a segunda maior empresa privada do setor de
distribuição de combustíveis no Brasil. Em 2009, a Ipiranga acrescentou 2 000 postos em sua rede
de distribuição, ao adquirir a operação brasileira do grupo norte-americano Texaco, passou a ter
acesso aos consumidores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e, dessa forma, conseguiu
abrangência nacional. Atualmente, a Ipiranga também opera em seus postos mais de mil lojas de

conveniência com a marca am/pm e mais de 700 unidades Jet Oil, que oferecem serviços
automotivos especializados. Mantém também, desde 2009, uma loja virtual que comercializa os
mais diferentes tipos de produtos, de computador e livros a utilidades domésticas e ferramentas.
Essa abrangência em todo o território brasileiro e a mudança de apenas um posto de
combustível para também uma loja de conveniência e uma loja virtual influenciou as mudanças das
propagandas do posto Ipiranga que em 2010 iniciou essa estratégia de usar o bom humor nas suas
propagandas. Suas propagandas bem humoradas são bem sucedidas ao menos em relação a fazer as
suas frases estarem no vocabulário da sociedade como foi no caso do ‗pergunta lá no Posto
Ipiranga‘ e ‗não está fácil para ninguém, dentre muitas outras frases. Por aumentar sua cadeia de
produtos e consequentemente ao aumentar o número de potenciais clientes, as propagandas
deixaram de ser apenas para vender e passaram também a entreter as pessoas fixando cada vez mais
o seu nome.
A propaganda escolhida para a análise foi a intitulada ‗Cachorro‘, no filme de trinta segundos
criado e produzido pela Agência Talent, um motoqueiro chega ao posto de gasolina com um
cachorro mordendo a manga da sua jaqueta, enquanto um dos frentistas acha aquilo muito inusitado
e nem ao menos consegue dizer uma palavra a respeito, o outro nem parece perceber o acontecido e
continua falando sobre os produtos e serviços disponibilizados pela Ipiranga.
Diferente da Vivo, as propagandas do Posto Ipiranga não possuem um garoto propaganda que
participa de todas as peças, cada peça nova apresenta novos atores e não segue nenhuma
continuidade com propagandas antecessoras. Também em comparação com a Vivo que coloca
situações do cotidiano de forma bem humorada, o Ipiranga tem o approach do humor, mas de uma
maneira considerada nonsense (quando não há sentido), porém, mesmo nessas situações muito
inusitadas também são apresentadas aos receptores informações dos produtos e serviços do posto.

Figura 02: Humor na propaganda do posto Ipiranga
Com as caracteristicas já conhecidas do posto Ipiranga, um motoqueiro chega ao posto com um cachorro pendurado em
seu braço com uma mordida, mas ao ver tantas vantagens oferecidas pelo posto, nem percebe a presença do animal.

O Bom negócio.com é um site de classificados gratuitos que abrange todo o território
nacional. Começou suas atividades no ano de 2011 seguindo a missão de ajudar as pessoas a
comprar e vender bens e serviços na sua região de forma simples e prática.
O site faz parte da Schibsted Media Group, um grupo de mídia Norueguês com presença
global com mais de 150 anos de história operações em 27 países e mais de 7000 funcionários.
Em relação à sua publicidade, o Bom negócio.com nunca usou um garoto propaganda fixo,
suas campanhas eram interpretadas por atores desconhecidos, faziam o uso do anticlímax para dar o
efeito do humor. Em 2013 adotou uma maneira diferente para causar o efeito descontraído, trocou o
anticlímax pelo nonsense.
A maneira como a marca usou para realizar seus comerciais foi inovadora, objetos
inanimados ganhavam a cabeça de pessoas famosas que ficavam falando frases irritantes até que o
ator que representava o dono desse objeto se desfazia dele, se desapegando por meio do site do
Bom negócio.com. Em sua maioria, o famosos que estrelam as campanhas não estão mais em
evidencia atualmente mas, já fizeram muito sucesso no passado, entre esses famosos estão Sérgio
Mallandro, Supla, Alexandre Frota, Rionegro & Solimões, e um dos que estrelaram esse tipo de

campanha que fez o maior sucesso até hoje, Cumpadre Washington. Quase todas as frases irritantes
ditas por Cumpadre Washington na propaganda caíram no vocabulário da sociedade como foi no
caso da propaganda ‗não é assim uma Brastemp‘ dos anos noventa, porém, como atualmente tudo
que faz sucesso vai para as redes sociais na internet, tudo ganha uma grande repercussão e sua
reprodução é cada vez maior.
Para realizar a análise optamos por usar a campanha ‗Tiririca‘ do Bom negócio.com, o
humorista é responsável por dar vida a uma caixa térmica na propaganda em questão.
Este comercial chegou a ser proibido de ser reproduzido na televisão por conta da campanha
política que o humorista realizava na época de seu lançamento, porem antes que fosse lançada na
televisão, ela já havia se espalhado pela internet.
Na propaganda um casal da a entender que está saindo para um passeio e a caixa térmica com
a cabeça do Tiririca repete frases como ‗larga essa mocréia‘, ‗leva eu‘, ‗vamos pra balada, eu adoro
balada‘, dentre outras frases, até que o dono da caixa se desfaz dela, desapegando no site da
empresa. A maior intenção das propagandas é mostrar que quando se quer desfazer de algo que não
precisa mais, a solução é ir até o site da empresa e realizar um bom negócio.
Como eles não vendem um produto e sim um serviço, as propagandas tem em quase sua
totalidade a intenção de entreter e divertir o público enquanto fixa sua marca. O serviço é apresentado
em poucos segundos, praticamente nada perto dos trinta segundos dos comerciais, porém a ideia de
que se você não precisa ou não quer mais uma coisa e para se desfazer dela a solução é ir até o site do
Bom negócio.com fica bem clara nas campanhas, assim não tendo tanta necessidade de maiores
explicações sobre o serviço.

Figura 03: Propaganda da OLX
Com a pitada de humor característica do Bom Negócio este vídeo tem como estrela principal, um cooler. Mas não um
cooler comum, um cooler com personalidade... do Tiririca. Que atormenta a vida do casal, é ai que a mulher decide por
um fim nisso e anuncia o cooler no site de vendas e compra Bom Negócio, conseguindo efetuar a venda do produto.

5. PESQUISA OPINATIVA
Tendo tantas propagandas usando o humor como base, resolvemos atestar sua eficiência. O
objetivo da pesquisa é saber qual a eficácia das propagandas bem humoradas em relação à
transmissão de mensagens, fixação de marca e conversão em lucros para a empresa, para isso, foi
aplicado um questionário com perguntas fechadas e os links dos vídeos presentes nas perguntas do
questionário.

7.

RESULTADOS

Figura 04: Idade e sexo

Figura 05: Conhecimento sobre as propagandas

Figura 06: Aprovação pela propaganda

Figura 07: Fixação pela mensagem

Figura 08: Humor na propaganda

Figura 09: Preferencia por propaganda

7. CONCLUSÃO
A partir dessa pesquisa podemos concluir que, o humor como forma de approach na
propaganda é muito bem aceita, tanto para o publico masculino, quanto para o feminino. A
maioria do publico já assistiu ou ouviu falar das propagandas bem humoradas, acreditando que esse
tipo de propaganda tem um forte índice de ficção na memória do receptor atingido, o que a torna
muito eficiente. Além inesperado que pudemos constar através da pesquisa, que tal propaganda
possui um grande poder de persuasão na hora da compra do produto anunciado. Mas não são
somente as propagandas bem humoradas que são bem aceitas pelo público, o emocional como
forma de approach também é muito eficiente e trás um bom retorno. Apesar de existirem outros
métodos, o humor é realmente o mais eficaz e aceito pelo público, seguido pelo emocional.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após as análises sobre artigos e livros que abordam o tema definido para este artigo, além da
observação do histórico de propagandas nacionais das últimas décadas, análise de três propagandas
atuais e a realização de uma pesquisa opinativa, podemos concluir que ao longo dos anos, com a
realização das propagandas que se utilizam do humor como approach, foi observado que a
sociedade brasileira aprovava essa prática pois, a bom humor é uma característica do povo
brasileiro e isso faz com que o comercial se aproxime do público, a propaganda cai no gosto
popular e as frases utilizadas acabam sendo incluídas no vocabulário da sociedade.
Em relação às propagandas atuais, seguem a mesma linhas das propagandas antigas, porém
com o avanço tecnológico dos anos, possuem um importante aliado, a internet; com o uso da
internet e das redes sociais, as propaganda são viralizadas, e fazem bastante sucesso por sua pitada
de humor que traz consigo os produtos e serviços da marca, assim transmitindo a sua mensagem.
A pesquisa opinativa apontou que as propagandas escolhidas são bastante conhecidas pelo
público, principalmente a do Tiririca, essa se encaixa no caso de uma propaganda viral, visto que
ela foi proibida de ser apresentada na televisão por questões jurídicas, tornou-se sucesso nas redes
sociais, além disso, o resultado mostrou que o humor na propaganda é bem aceito por quase todos
os entrevistados que também acreditam que o poder de fixação é grande; diferente do que
imaginávamos no início do artigo, os resultados mostraram que as propagandas bem humoradas
influenciam nas compras, elas são preferidas da maioria e os que preferem outros tipos de approach,
escolheram o emocional como seu favorito.
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RESUMO
Este texto procura problematizar a tríade juventude, fotografia e memória, a partir de teóricos
que discutem essas temáticas em suas pesquisas. A discussão nasce de um Projeto de Iniciação
Científica, vinculado ao ISPIC-FATEA, que tem como objetivo recompor parte da história do ISTInstituto Santa Teresa, Lorena-SP, através das experiências dos estudantes do ensino fundamental,
do colégio de aplicação, guardadas em seus registros fotográficos. O tempo de vivência e os
espaços de convivência contribuem para a formação de uma identidade do grupo. Uma
identificação que se reforça com o reviver das histórias vividas. Nesse sentido, a memória tem
papel importante nessa dinâmica de pertencimento. Contudo, a abordagem do presente texto
privilegia o olhar sobre a juventude como construção sociocultural, a fotografia como representação
sígnica e a memória como auxilio nas formações identitárias. Espera-se, assim, contribuir para
problematizações mais consistentes em torno da temática.
Palavras-chave: Juventude, Fotografia, Memória, Identidade.
ABSTRACT
This text aims to problematize the youth, photography and memory triad, as from theorists
that discuss these issues in their researches. The discussion stems from a Scientific Initiation
Project, linked to ISPIC-FATEA, which aims to recover part of the history of IST-Instituto Santa
Teresa, Lorena-SP, through the experiences of elementary school students from the primary
education school, saved on their photographic records. The time lived and the living spaces
contribute to the formation of a group identity. An identity that is reinforced with the relive of the
stories lived. In this sense, memory plays an important role in the dynamics of belonging. However,
the approach of this text focuses on youth as a social and cultural construction, photography as
semiotic representation and memory as an aid in identity formations. Therefore, it is expected to
contribute to more consistent problematizations concerning this theme.
Key-Words: Youth, Photography, Memory, Identity.
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1. INTRODUÇÃO
Quem convive em um ambiente universitário, principalmente nas faculdades particulares,
pode observar, com frequência, a entrada de vários alunos, nos diferentes cursos de Graduação, que
têm um percurso escolar desenvolvido na própria Instituição. Isso acontece constantemente, pois é
uma prática muito comum, em algumas Instituições de Ensino Superior (IES), o oferecimento do
processo de ensino-aprendizagem, nos diferentes níveis de atuação educacional. O ensino
fundamental e o ensino médio, seja ele normal ou técnico, são mais comuns. Em alguns lugares, até
mesmo a educação infantil é privilegiada. De certa maneira, esse caminho percorrido, do infantil ao
ensino médio, cria uma identidade (BAUMAN, 2005) institucional que o jovem carrega, consigo,
para a graduação. Quando cursada na própria Faculdade, a identificação, construída durante o
período da escola, fica mais evidente. Porém, caso o aluno vá para outros lugares, as marcas vão
estar presentes nas suas subjetividades.
Esse identificar-se com a Instituição gera uma
familiaridade maior com o universo acadêmico. De certa maneira, isso facilita a quebra de algumas
barreiras, sempre impostas pela transição de fases (PAIS, 2009). Os rituais de passagem da pósmodernidade carrega, ainda, vestígios culturais do passado.
Nesse sentido, as experiências vivenciadas pelo jovem, dentro da escola, suas narrativas
cotidianas, das salas de aula, dos corredores e dos momentos do intervalo, têm forte influência nas
novas experimentações que a graduação pode lhe proporcionar. Esse recontar os momentos é uma
maneira de vivenciá-los novamente, numa outra dinâmica. Uma narrativa permeada, na maioria das
vezes, pela oralidade. Porém, a fotografia cumpre um papel importante nesse movimento. A partir
dos registros fotográficos a memória encontra os estopins para suas lembranças. As vivências que
não foram fotografadas parecem nem terem existido. A contemporaneidade tem inaugurado uma
supervalorização da imagem e a fotografia se insere nesse novo contexto. Um olhar mais atento às
narrativas dos jovens e aos seus relatos visuais podem oferecer elementos suficientes para
problematizar as juventudes e suas relações com a memória (FISCHER, 2008;), com a fotografia
(BARROS, 2003), com a escola (DAYRELL, 2007) com o Outro (TUSET, 2012) e com as
tecnologias (SCHWERTNER e FISCHER, 2012) que envolvem todos esses universos.
Esse artigo nasce de uma proposta de iniciação científica que propõe reconstruir parte da
história do Instituto Santa Teresa, em Lorena, São Paulo, a partir das fotografias que registram os
momentos vivenciados pelos alunos na escola. Essa abordagem possibilita um olhar sobre a tríade
―juventude, fotografia e memória‖ na relação com a Instituição Escolar e suas contribuições na
formação das identidades e subjetividades contemporâneas. Para um primeiro olhar sobre o objeto,
o texto propõe um percurso teórico sobre o tripé temático proposto no projeto. Com isso, procura
discutir as juventudes e suas constituições, a fotografia e suas contextualizações e, por fim, a
memória, ancorada nas experiências dos jovens, nos seus registros fotográficos e nos espaços da
escola, por eles apropriados. Espera-se, contudo, contribuir para problematizações mais
consistentes que a ida ao campo poderá suscitar.
1.1 JUVENTUDE
Definir o que é juventude não é uma tarefa fácil, dada a complexidade que esse conceito
assume quando abordado pelas diversas perspectivas que, hoje, a sociedade pós-moderna oferece.
Juventude pode referenciar uma etapa cronológica da vida, uma circunstância estabelecida por
fatores sócio-histórico-culturais ou, mesmo, uma condição corporal de não envelhecimento
(MARGULIS; URRESTI, 2000). A etapa cronológica está condicionada ao desenvolvimento
biológico e tem relação com o processo de maturação física e sexual. É o momento em que o
indivíduo deixa a infância e apresenta grande vigor corporal determinado, em parte, pelas
transformações hormonais que prepararam suas estruturas biológicas para o início da vida
reprodutiva. Neste sentido, pode-se localizar o início da juventude com o princípio da puberdade.

São as circunstâncias históricas que definem simbologias que vão marcar o adentramento no
território juvenil. Estas simbologias, em sociedades primitivas estão relacionadas aos ritos de
passagem, que marcavam o final da infância e a preparação para a vida adulta. Hoje, podemos
considerar a entrada na Universidade como um ponto simbólico que vem carregado com este valor
de rito de passagem (MARGULIS; URRESTI, 2000). Mas os fatores históricos também ficam
condicionados às circunstâncias socioculturais, que no modelo capitalista são balizadas pelo poder
econômico dos indivíduos. Neste sentido sociocultural, o conceito juventude ganha um status social
a partir dos anos 50 e se limita a uma parcela da população que tinha condições de oferecer ao filho
uma moratória temporal com finalidade de estudo e capacitação profissional e financeira para
assumir a vida adulta, que envolvia responsabilidades como trabalho, casamento e filhos.
(MARGULIS; URRESTI, 2000.) Essa ideia foi motivada, em parte, pelos setores produtivos,
quando o jovem passa a ser visto como um potencial consumidor (KEHL, 2007.). Entretanto, por
conta das condições socioculturais, os filhos das classes mais pobres da sociedade nem sempre
podem desfrutar desta moratória temporal, sendo obrigados a adentrar na vida adulta, reduzindo
suas chances de usufruir da juventude. (MARGULIS; URRESTI, 2000.).
O último aspecto relacionado ao conceito de juventude é o do não envelhecimento. Sarlo
(apud MARGULIS; URRESTI, 2000.) considera que juventude é muito mais que uma idade. É uma
estética da vida cotidiana. ―Parece humilhante deixar de ser jovem e ingressar naquele período da
vida em que os mais complacentes nos olham com piedade e simpatia e, para não utilizar a palavra
ofensiva ‗velhice‘, preferem o eufemismo ‗terceira idade‘‖. (KEHL, 2007).
As perdas de paradigmas trazidos pela pós-modernidade, que deslocou os papéis sociais da
família, que acelerou as mudanças num ritmo nunca vivido antes, que acentuou as incertezas de
trabalho e economia, fizeram com que a vida adulta perdesse sua sedução e a juventude passasse a
ser considerada não só um ponto de chegada, mas, também, um ponto de permanência
(SHWERTNER; FISCHER, 2012). Todos querem se manter jovens, indeterminadamente.
Entretanto, mesmo que hoje este conceito de juventude tenha se estendido por conta de
subjetividades que ultrapassam as barreiras de idade, existe a dimensão geracional que é
responsável por criar identidades e articular simbolismos que vão expressar certo modo de ser
jovem. Segundo Margulis; Urresti (2000), a geração diz respeito à época em que o indivíduo se
socializa e com ele, vêm as mudanças culturais que fazem parte do seu tempo. Cada geração é uma
cultura diferente à medida que incorpora novos códigos, linguagens e formas de percepção da
realidade.
La generación, no es una simple coincidencia en la fecha del nacimiento, sino una verdadeira
hermandad frente a los estímulos de una época, una diacronía compartida, una simultaneidad em
proceso que implica una cadena de acontecimientos de los que se puede dar cuenta en primera
persona, como actor directo, como testigo o al menos como contemporáneo. Sobre ello se
constituyen los ejes de la memoria social y sobre esa facticidad de los acontecimientos, de lo que
efectivamente fue el caso, o sea de lo que hace ambiente y por ende, condiciona y conduce
identificaciones. (MARGULIS; URRESTI, 2000, s. p.)
Olhando pelo aspecto geracional, e de acordo com Birman (2005), ―os jovens precisam ser
estudados e entendidos a partir do mundo em que vivem, e não apenas comparados a grupos que
viveram em outras décadas ou a certos modelos ou padrões de comportamento tornados
hegemônicos‖ (SHWERTNER; FISCHER, 2012). Por conta disso pode-se notar que os jovens do
século XXI incorporaram a simbologia da Era do Conhecimento, permeada pela tecnologia, que os
coloca numa condição de produtores desta nova sociedade.
Dayrell (2007) enfatiza a importância das dimensões simbólicas e expressivas de grupos
culturais jovens – na sua condição de fruidores e, principalmente, na condição de produtores (de
músicas, vídeos, coreografias e assim por diante). Tanto numa situação quanto na outra, ali figuram
elementos que, de certa forma, ―produzem‖ modos de ser jovem, de afirmação de si mesmo na
sociedade. (SHWERTNER; FISCHER, 2012).

Contudo, os espaços múltiplos de sociabilidade que a contemporaneidade oferece facilitam a
fruição dessas expressividades e desses simbolismos inerente às juventudes atuais. A escola se
configura, ainda, numa arena ideológica capaz de ressignificar simbologias construídas em
diferentes contextos culturais. Nesse contexto, o jovem, inserido no universo escolar, se reconfigura
a toda instante, num movimento dinâmico de construção subjetiva. Um sujeito que, segundo
Deleuze e Guattari, se constitui por três excertos que o prendem: ―o organismo, a significância e a
subjetivação. A superfície de organismo, o ângulo de significância e de interpretação, o ponto de
subjetivação ou de sujeição‖. (DELEUZE; GUATTARI 1996, p. 22.). O sujeito é uma massa
corpórea, conexa ao espaço em que se insere. Uma substância que se articula a partir das
impressões que emanam da realidade e que, igualmente, oferece suas impressões para essa mesma
realidade. Suas enunciações, ao rebaterem no Outro, fixam-no enquanto indivíduo. Afetar e ser
afetado são características inerentes ao sujeito em constante construção.
Na concepção bakhtiniana, são as apreensões da realidade que configuram o sujeito. Um
apoderamento exclusivo que nasce das impressões intuitivas, construídas das percepções sobre o
mundo, que, por fim, são transformadas em um conceito, uma unidade de conteúdo. Isso se dá em
um determinado contexto histórico-social, o que enfatiza o valor da ação concreta do sujeito na
realidade dada. Para Sobral,
...a experiência no mundo humano é sempre mediada pelo agir situado e avaliativo do sujeito,
que lhe confere sentido a partir do mundo dado, o mundo como materialidade concreta. Como o
mostra a obra de Bakhtin, não se trata porém de propor a relatividade dos valores, mas, pelo
contrário, o fato de que o valor é sempre valor para sujeitos, entre sujeitos, numa dada situação.
(2005, p. 22).
Para Dayrell (1999), a escola não é um espaço físico construído para as práticas de
sociabilidade. Seus muros, sua arquitetura, suas normas procuram resguardá-la de todas as
influências externas. No entanto, os jovens procuraram suas próprias formas de sociabilização. São
modos diversificados de convivência que se alteram de acordo com a Instituição, os docentes e o
grupo de alunos envolvidos. A partir do momento em que os jovens passam a se conhecer, eles se
reorganizam e se reconfiguram conforme seus gostos, seus interesses e suas afinidades. Nesse
sentido, a experiência de cada um dos integrantes do grupo contribui para o fortalecimento mútuo
dos pares. A dinamicidade que cinge todo esse processo demanda de narrativas consistentes para se
nutrir de uma vivacidade constante. Cada jovem traz consigo uma bagagem, carregada de emoções
e sentimentos, pronta para ser compartilhada. Uma partilha que se faz necessária para reforçar toda
a rede de relações. O ato de contar histórias é uma maneira de criar relações, um relacionamento
que gera identificação com o grupo. O cineasta Vim Wenders, no documentário Janelas da Alma,
aponta a importância das histórias para o ser humano, independente da fase da vida que se encontre.
A necessidade fundamental do ser humano é que as coisas comuniquem um significado.
Como uma criança, ao se deitar, ela quer ouvir uma estória. Não é tanto a estória quem conta, mas o
próprio ato de contar uma estória cria segurança e conforto. Acho que, mesmo quando crescemos,
nós amamos o conforto e a segurança das histórias, qualquer que seja o tema. A estrutura da estória
cria um sentido e nossa vida, de maneira geral, carece de sentido. Por isso, temos uma intensa sede
de sentido. (Wim Wenders, 2001).
Na escola, os jovens vivenciam um ambiente carregado de sentidos múltiplos. Uma
multiplicidade que se configura a partir da diversidade de experiências, concentradas em um único
espaço. No entanto, as novas tecnologias digitais tem um papel fundamental nesse novo cenário
odisseico. Narrar histórias é se valer dos registros guardados na memória. Uma memória que se
vale de todas as mnemotécnicas para sobreviver na efemeridade que a vida contemporânea
instaurou. Olhar para a relação entre fotografia e memória é fundamental para problematizar os
sujeitos e as identidades que o universo da escola tem contribuído para formar.

1.

FOTOGRAFIA E MEMÓRIA

Nascida no período positivista, em que as artes visuais necessitavam reproduzir a realidade na
sua mais perfeita semelhança, a fotografia deu a resposta que todos esperavam. Vista com bons
olhos por alguns, detestada por outros, ela foi ganhando seu espaço. Concomitante com as
transformações que aconteciam por todos os lados, dada as mudanças que a revolução industrial
proporcionou, a fotografia se insere de maneira sutil, garantindo presença nos diversos campos da
ciência, da cultura e das artes. Sempre com a função testemunhal, a fotografia deixou poucas
―brechas‖ para questionamentos. De certo modo, tais interrogações ainda não acontecem de
maneira mais incisiva. A credibilidade da imagem se reforça em sua própria gênese: a necessidade
da presença do referente. Não há outro modo de se obter uma fotografia, a não ser dispondo o
fotografado, os objetos e o cenário diante da câmera.
Diríamos que a fotografia sempre traz consigo seu referente, ambos atingidos pela mesma
imobilidade amorosa ou fúnebre, no âmago do mundo em movimento: estão colados um ao outro,
membro por membro, como o condenado acorrentado a um cadáver em certos suplícios;
(BARTHES: 1984, p. 15).
Essa cumplicidade entre o referente e a fotografia não se esgota. As personagens são
sempre convidadas a recontar a suas histórias. Uma narrativa que passa a ser, muitas vezes, a única
verdade disponível sobre o fato que deu origem à imagem (TOMAZ, 2002). O que se conta da
realidade vivida é apenas um recorte, ancorado em decisões próprias do fotógrafo, que se vale de
um dispositivo para apresentar a sua versão do acontecimento. Para Fontcuberta (2002. Tradução
nossa), ―toda fotografia é uma ficção que se apresenta como verdadeira‖. Essa verdade, que nasce
de uma verossimilhança com o referente e da necessidade da presença física de ambos (dispositivo
e fotografado), carrega, como rêmora, a força do seu testemunho.
Como toda representação sígnica, a imagem fotográfica refrata mais do que reflete
(MACHADO, 1984.). Uma refração caracterizada pelo topos de onde se fala. São escolhas que têm
preponderância sobre os significados de leitura, mais propriamente no sentido dado pelo leitor.
Todo signo enunciativo carece de uma contextualização para uma proximidade no seu
entendimento (BAKHTIN, 1979, p. 107.). A fotografia traz essa força de signo linguístico, mesmo
sendo, como diz Barthes (1984) ―um código sem código‖. Por esse lado, olhar uma imagem é uma
tarefa que resulta encruzilhadas de sentidos. Entretanto, os avanços tecnológicos, sobretudo, a
tecnologia digital, vêm colocar ―mais lenha nessa fogueira‖. Não bastavam os dilemas que a
fotografia já instaurara, a proliferação das câmeras digitais e, mais ainda, a hibridização dos
dispositivos de imagem deu outro patamar para a experiência visual. Da passividade do olhar
receptivo ao agressivo olho que atira. Do céu ao inferno, numa velocidade quase internética. Não
são mais as imagens que chegam à calmaria dos descansos semanais. Cotidianamente, são
fotografias tiradas e atiradas ao vento frenético das redes virtuais. Nos excessos que a sociedade
tem se constituído, a fotografia preiteia a garantia de ser a mais consumida. Contudo, as
tecnologias informacionais têm influenciado nos modos de experimentar a realidade. A facilidade
na produção de imagens coloca em patamares diferentes a necessidade do registro da experiência e
a vivência da realidade dada. Larrosa (2002) ajuda a pensar esse contato com a realidade, mediado
por qualquer interferência, como uma experiência desrealizante, por todas as pré-disposições que os
dispositivos permitem.
Se o experimento é repetível, a experiência é irrepetível, sempre há algo como a primeira vez.
Se o experimento é preditível e previsível, a experiência tem sempre uma dimensão de incerteza
que não pode ser reduzida. Além disso, posto que não se pode antecipar o resultado, a experiência
não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma
abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem ―pré-ver‖ nem ―pré-dizer‖.
(LARROSA, 2002, p. 28. Grifos do autor).

As novas maneiras de experienciar a realidade tem distanciado o sujeito de uma total imersão
nessa mesma realidade. Isso influencia diretamente nos relatos advindos dessa experimentação. De certo
modo, a narrativa do fato é construída, a partir de outra narrativa: a imagem produzida. A intensidade da
experiência se acentua mais na representação que no momento vivenciado. De toda maneira, suas
inscrições, mesmo pautadas por escolhas já influenciadas por outros discursos, possibilitam retornar ao
vivenciado. Um recompor o passado carregado das inferências que a própria convivência em sociedade
tem o papel de emoldurar. Verbalizar essas narrativas é a maneira mais apropriada para não emudecer as
experiências vivenciadas. Para Sarlo,
A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu acontecer (ameaçado
desde seu próprio começo pela passagem do tempo e pelo irrepetível), mas a de sua lembrança. A
narração também funda uma temporalidade, que a cada repetição e a cada variante torna a se atualizar.
(2007, p. 25. Grifos de autor).
Fica evidente, nesse contexto, a importância da memória nas configurações e reconfigurações que
o jovem faz das suas vivências. Se as experiências necessitam de uma liberdade que a torne única e
construtiva, a memória reivindica igual movimento. Um estar livre, sobretudo, de predefinições e
determinismos que a tentam sufocar. De certo modo, a imaginação tem fundamental importância nesse
movimento de revisitar o passado, nas atualizações que as narrativas sugerem. É em um trajeto de sair de
si que a torna reflexiva e lhe confere o aprendizado da incompletude da história, dado a sua qualidade
múltipla em todo processo (cf. SARLO, 2007, p. 42). A fertilidade que a inserção da imaginação, nos
atos da memória, propicia coloca outro dilema na arte de narrar. A verdade da história se resvala nos
relatos mitológicos do passado.
Pero al mismo tiempo, claro está, no siempre resulta fácil trazar la línea que separa el pasado
mítico del pasado real, que sea donde fuere es una de las encrucijadas que se plantean a toda política de
la memoria. Lo real puede ser mitologizado de la misma manera en que lo mítico puede engendrar
fuertes efectos de realidad. (HUYSSEN: 2000, p. 07)
Vale ressaltar que toda memória é, de certa maneira, mitológica, pois as inferências que a
imaginação permite, produz lembranças mais próxima da realidade mitológica do que da realidade
histórica. Uma poética necessária nas relações humanas. Contudo, qualquer experiência vivida,
individual ou coletivamente, torna-se matéria prima na composição da memória. Recordar ou
esquecer é um arbítrio próprio do indivíduo. Porém, essa arbitrariedade não carrega a liberdade
necessária para a seleção do que é ou não relevante para ser guardado (TODOROV, 2000).
Diferentes contextos influenciam diretamente no que pode (ou deve) ou não ser depositado na
―caixinha de memórias‖. A vivência entre pares modelam gostos e desejos na tentativa de
facilitação de uma identidade do grupo. A memória não se enquadra nessa perspectiva
homogeneizante do tornar-se igual. Porém, as lembranças surgidas a partir das narrativas do grupo
contribuem para reforçar o convívio saudável de todos os integrantes. A fotografia, nesse sentido,
colabora para identificar as histórias que se cruzam e se permeiam. Como no texto, ―O castelo dos
destinos cruzados‖ (CALVINO, 1991.), uma história sempre chama outra, de um outro autor, em
uma outra situação. Na visão de Le Goff, (1992, p. 446.), ―(...) a fotografia revoluciona a memória:
multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas,
permitindo assim guardar a memória do tempo e da evolução cronológica‖.
Na contemporaneidade, as inscrições da memória, contidas na fotografia, ganham outros
aspectos que a juventude sabe bem se aproveitar. Problematizar esses usos e abusos das imagens
fotográficas possibilita entender o jovem, suas relações com o Outro e as pertenças que o faz
identificar-se com a sua Instituição de ensino.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ser jovem na contemporaneidade se diferencia de outras categorizações por que passavam os
jovens, em outras épocas. Novos sentidos vão se incorporando, outros tomam novas formas. As
deliberações juvenis de dinamizam por uma prática discursiva influenciada pelas tecnologias
digitais e informacionais. Do receptor passivo de todos os discursos, engendrados pelo mercado,
pelo poder e pela mídia, ao produtor de novas linguagens, produtos culturais e conteúdos
midiáticos. São diferentes concepções de um período da vida conceituado histórico-sócioculturalmente de acordo com as dinâmicas que configuram os signos que envolvem a sociedade.
A juventude tem se apropriado da tecnologia para constituir novos modos de convivência.
Além disso, ela se vale também do dispositivo e de toda sua hibridização para garantir as inscrições
de suas memórias construídas individual ou coletivamente. Suas experiências narráveis contribuem
para o crescimento do grupo, assim como, as narrativas dos seus pares constroem as subjetividades
individuais. Esse comprometimento mútuo, inserido na escola, contribui para o fortalecimento das
relações inter e intra grupos e reflete diretamente nas atividades de cada integrante. Essa dinâmica
tende a reforçar a identidade que o Jovem cria com a Instituição escolar a qual está inserido, pois
histórias narráveis, quando expostas para o grupo reforça o sentimento de confiabilidade dos pares.
Nesse sentido, as experiências dos alunos do Instituto Santa Teresa, da cidade de Lorena, em São
Paulo, contribuem para um sentimento de pertencimento à Instituição. Alunos, professores,
funcionários, numa convivência diária, nos diversos espaços dispostos para utilização. Um convívio
marcado por regras, normas e reapropriações e reconfigurações dos locais. De toda maneira, estar
na escola, mesmo sujeito às normatizações impostas por um modelo escolar, muitas vezes marcado
por práticas desrealizantes, configura, ainda, um período de crescimento individual e coletivo de
todos os atores envolvidos, principalmente, os jovens.
Contudo, entender o papel das novas tecnologias na vida do jovem é uma maneira de
problematizá-lo de forma mais consciente. De toda maneira, desembrulhar o invólucro dos
fenômenos sociais é um exercício que possibilita experiências duradouras e um reconhecimento de
Si e do Outro na construção de sociabilidades mais edificantes e relações sociais mais saudáveis.
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RESUMO
Estudo interdisciplinar que aborda as áreas da arqueologia urbana, engenharia de materiais e
arquitetura nas práticas de levantamento arquitetônico, e como cultivar a preservação do espaço
construído por meio do resgate de materiais construtivos. O projeto baseia-se em uma análise
comparativa feita com tijolos coloniais e modernos, buscando demonstrar a evolução de tais
materiais tanto em sua composição quanto em seu processo produtivo. Tendo como foco uma
Instituição Hospitalar do Município de Lorena, São Paulo, local onde fora extraído a amostra do
tijolo colonial do século XIX para ser comparada com o tijolo moderno produzido em uma
Cerâmica do Município de Canas, São Paulo, a pesquisa também visa realçar os danos causados no
cenário urbano em decorrência do crescimento acelerado das cidades, provendo o resgate histórico
da arquitetura urbana de Lorena, São Paulo. A metodologia aborda levantamento histórico, coleta
de amostras, ensaio de microdureza, análise dimensional, pesagem, sketching (desenho a mão dos
objetos), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva
(EDS). Os resultados obtidos foram às diferenças nas características dimensionais, na massa e na
composição química dos tijolos. Como produto final, elaborar fichas técnicas com as características
de forma, geometria, propriedades químicas e mecânicas dos tijolos do período colonial e moderno.
Palavras-chave: Arquitetura; Tijolos; Cerâmica; Arqueologia Urbana; Engenharia de Materiais.
ABSTRACT
Interdisciplinary study that addresses the areas of urban archeology, materials engineering and
architecture in architectural survey of practices, and how to cultivate the preservation of the built
through the redemption of building materials. The project is based on a comparative analysis with
colonial and modern bricks and attempts to demonstrate the evolution of such material both in its
composition and in its production process. Focusing on one Hospital Institution of Lorraine City,
São Paulo, where the sample was extracted from the colonial brick nineteenth century to be
compared with the modern brick produced in a pottery municipality of Canas, São Paulo, the
research also aims to enhance the damage caused by urban areas due to the rapid growth of cities,
providing the historical review of urban architecture of Lorena, São Paulo. The methodology
addresses historical survey, sampling, hardness testing, dimensional analysis, weighing, sketching
(drawing the hand of objects), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive
Spectroscopy (EDS). The results were the differences in dimensional characteristics, weight and

chemical composition of the bricks. As a final product, develop fact sheets with the features of
shape, geometry, chemical and mechanical properties of the bricks from the colonial and modern
period.
Keywords: Architecture; Bricks; Ceramics; Urban Archaeology; Materials Engineering.

1.

INTRODUÇÃO

A cidade nos proporciona conhecimento não apenas nas suas construções, mas também em
seus elementos construtivos que atua como junção para o passado favorecendo a integração das
relações sociais e espaciais da cidade.
O estudo consiste na análise comparativa de materiais construtivos datados do século XIX,
com materiais modernos, procurando estender um paralelo da evolução dos materiais empregados,
visando à preservação e exibição do material arqueológico. Por meio de estudos interdisciplinares,
baseando-se nas áreas de arqueologia urbana, engenharia de materiais e arquitetura, buscando
compreensão e detalhamento da problemática.
A justificativa é elucidada pelo contraste entre a modernidade e o crescimento acelerado das
cidades, que criou uma ruptura com o passado, substituindo rapidamente o antigo pelo novo e,
como consequência da não preservação da memória, temos perdas irreparáveis do cenário urbano.
A metodologia perpassa por levantamento histórico, coleta de amostras, análise dimensional,
pesagem, sketching (desenho a mão dos objetos), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e
Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) que servirão de base para a análise comparativa da
composição química e propriedades.
A arqueologia urbana sustenta a leitura da materialidade, nos permitindo entender as ações do
passado, a partir do que a sociedade consumiu e modificou com o passar dos anos, e assim
possibilitando a preservação da memória do espaço construído, regenerando espaços e
configurando novos cenários urbanos.
A principal matéria-prima utilizada na elaboração de tijolos cerâmicos é a argila, pois, ao ser
misturada com água adquirem a forma desejada, no qual se mantém após o processo de
sinterização.
2. REVISÃO DE LITERATURA
Os materiais arqueológicos das cidades permitem estudos para a investigação de suas origens e
transformações ao longo do tempo, esclarecendo o desenvolvimento das áreas urbanas e de seus
respectivos materiais construtivos.
Os achados arqueológicos permitem a construção de narrativas relativas aos processos
de origem e alteração das cidades. A cultural material permite a complementação, a negação
ou a comprovação das fontes escritas e dos relatos orais. Desse modo, a arqueologia urbana
busca debater questões relativas à gênese e ao desenvolvimento do espaço urbano, dialogando
com o princípio de modernização urbana que rege nossa sociedade e buscando alternativas que
conciliem a preservação do patrimônio arqueológico urbano com o desenvolvimento das áreas
urbanas (SOUZA SANTOS, 2014).

De acordo com LEMOS (2004) o patrimônio histórico, em forma de construções, conserva
todo o intelecto e cultural de civilizações passadas, nos fazendo entender os fatos por meio de um
mergulho em seu contexto físico da época e em seu cotidiano. Mediante a importância da
preservação, TOCCHETTO e THIESEN (2007) cita que o potencial arqueológico urbano tem

gerado discussões e estratégias para reduzir o impacto que as constantes transformações das cidades
vêm causando aos bem arqueológicos.
Todas as cidades brasileiras – tanto as pequenas cidades e lugarejos do interior como as
capitais - vêm sofrendo transformações em seus traçados, estéticas e densidades a partir dessa
cadeia de transformações urbanas, sociais, econômicas e culturais. E em todas elas uma grande
porção da materialidade, testemunha de sua gradativa evolução, vai se modificando e
desaparecendo nas renovações e nas modernizações, processo em que desaparecem muitas
marcas evocativas das memórias de diferentes grupos sociais (SANTOS, 2009).

Segundo REIS FILHO (1983, p. 192) o trato com os problemas da arquitetura brasileira
trouxe-nos, com o tempo, certa familiaridade em comum com todos aqueles que trabalham nessa
área, com questões relativas à preservação de nosso patrimônio histórico, a arte e história, para que
sejam conservadas cuidadosamente a fim de serem utilizadas em prol do enriquecimento cultural da
sociedade, bem como a possibilidade de serem obtidos recursos mais amplos para o
desenvolvimento de conteúdos atualizados nessa área.
Umas das matérias-primas cerâmicas mais empregadas é a argila, ―este ingrediente
barato, encontrado na natureza em grande abundância, às vezes é usado na forma como
minerado sem nenhuma melhoria de qualidade. Uma outra razão para sua popularidade reside
na facilidade com que os produtos de argila podem ser conformados; quando misturados nas
apropriadas proporções, argila e água formam uma massa plástica que é muito susceptível à
conformação. A peça formada é seca para remover alguma umidade, após o que é queimada
numa temperatura elevada para melhorar sua resistência mecânica (CALLISTER, 2012).

Neste contexto, ZORRAQUINO (2006, p. 6) explica que o território do Brasil possui uma
imensa abrangência e uma grande variedade de regiões. O clima tropical úmido é predominante,
com escassa altitude, muita umidade, chuva, vegetação e insolação. O solo está composto
fundamentalmente de materiais aluviais (terras e argila) e também de rochas metamórficas (granito
e gnaisses) e calcárias ou caliças. Estes condicionantes do território marcaram sempre as
características da arquitetura e da moradia mais tradicionalmente brasileira.
3. METODOLOGIA
A metodologia perpassa primeiramente por levantamento histórico do local, coleta de tijolos
coloniais e modernos, pesagem, sketching (desenho a mão dos objetos) para adquirir as
características de forma, análise dimensional, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e
Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). O estudo é embasado nos principais autores das áreas
das áreas de Arqueologia, Engenharia de Materiais e Arquitetura. Com as amostra dos tijolos,
foram realizadas as etapas experimentais: Etapa de Pesagem utilizando balança, Figura 1 (a) e (b).

Figura 1 (a) – Etapa de pesagem do Tijolo Colonial
Fonte: Os autores (2015)

Figura 1 (b) – Etapa de pesagem do Tijolo Moderno
Fonte: Os autores (2015)

As seguintes etapas consistiram no estudo da forma e dimensão dos tijolos, demonstrando sua
geometria e suas medidas, que servirão de base para o sketching (desenho a mão dos objetos),
Figura 2 (a) e (b).

Figura 2 (a) - Sketching do Tijolo Colonial
Fonte: Os autores (2015)

Figura 2 (b) - Sketching do Tijolo Moderno
Fonte: Os autores (2015)

Figura 3 (a) - Análise Dimensional do Tijolo Colonial
Fonte: Os autores (2015)

Figura 3 (b) - Análise Dimensional do Tijolo Moderno
Fonte: Os autores (2015)

Figura 4 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS)
Fonte: Os autores (2015)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A preservação das construções históricas oportunizam as realizações de estudos distintos,
pois ao preservar os materiais arqueológicos é possível esclarecer a cultural e o cotidiano de épocas
passadas, as seguintes figuras apresentam as amostras dos tijolos cerâmicos e suas respectivas
etapas experimentais:

Figura 5 (a): Análise Dimensional do Tijolo Colonial
Fonte: Os autores (2015)

Neste tijolo colonial contêm em seu centro as iniciais do nome do provedor (CML), que
eram feitas com uma espécie de carimbo. O tijolo é totalmente artesanal com forma irregular.

Figura 5 (b) – Análise Dimensional do Tijolo Moderno
Fonte: Os autores (2015)

O Tijolo moderno possui em seu centro um relevo que ajuda a segurar a argamassa, é
totalmente industrial com forma retangular.

Figura 6 (a) – Microscopia Eletrônica de Varredura do Tijolo Colonial
Fonte: Os autores (2015)

Figura 6 (b) – Microscopia Eletrônica de Varredura do Tijolo Moderno
Fonte: Os autores (2015)

Figura 7 (a) – Espectroscopia de Energia Dispersiva do Tijolo Colonial
Fonte: Os autores (2015)

Figura 7 (b) – Espectroscopia de Energia Dispersiva do Tijolo Moderno
Fonte: Os autores (2015)

Os resultados das etapas de Pesagem, Análise Dimensional, Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV) e da Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) podem ser analisados no
seguinte quadro:
Quadro 1 – Análise Comparativa Dimensional
TIJOLO
MASSA
DIMENSÕES
Altura= 120 mm
COLONIAL

2,5 Kg

Largura= 60 mm

magnésio, alumínio e silício.

Comprimento= 260 mm

Denso e poroso.

Altura= 100 mm
MODERNO

1,7 Kg

REQUISITOS
Alta concentração de potássio,

Largura= 50 mm
Comprimento= 220 mm

Alta concentração de silício e
alumínio.
Leve, baixa quantidade de potássio
e baixa porosidade.

A diferença entre os tijolos encontra-se em sua composição química e em seu processo de
fabricação, os tijolos coloniais eram feitos a mão, e prensando toda sua matéria-prima em moldes
de madeira sem nenhuma padronização e secados ao ar livre. Já na elaboração dos tijolos modernos
é feito, a partir da obtenção da matéria-prima (argila e areia), em seguida passa pela mistura
mecânica, conformação com medidas padronizadas e encaminhadas ao forno para seu processo de
sinterização. A semelhança entre os tijolos encontra-se na matéria-prima, a argila, e em alguns
componentes químicos como o silício e o alumínio.
Inicialmente a pesquisa, quanto aos estudos de forma/função, foram discutidos os aspectos
bidimensionais como base para os estudos dos parâmetros tridimensionais dos tijolos por meio de
digitalização via Scanner 3D e análise por softwares de tratamento de imagem e análise.
Os passos posteriores consistirão em ensaios de embutimento metalográfico, microdureza,
compressão e absorção de água a serem realizados na Universidade Federal de Itajubá-UNIFEI e na
Escola de Engenharia de Lorena-EEL-USP.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da análise comparativa demonstraram as diferenças e semelhanças no processo
de fabricação dos materiais construtivos e, também ofereceu informações sobre as dimensões,
massa e elementos químicos dos tijolos cerâmicos. Em relação à metodologia utilizada, a primeira

conclusão é que o campo da Engenharia de Materiais se revelou plenamente importante para
responder às condicionantes de arquitetônicos e arqueológicos, pois tanto possibilitou efetuar
ensaios metalagráficos para identificar a evolução de tais materiais construtivos.
O presente estudo busca o resgate histórico da arquitetura urbana da cidade de Lorena, pois,
ainda permanece uma carência de estudos na área o que impossibilita a preservação dos espaços
históricos.
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RESUMO
O projeto teve com objetivo avaliar a morfologia e a classificação quanto à granulometria da
casca de arroz processada via moinho de alta energia e caracterizada pela microscopia óptica e
eletrônica de varredura para a confecção de placas com a adição de casca de arroz triturada em
gesso e argila que posteriormente, após os testes de resistência mecânica, será utilizado a
metodologia de Ashby para a classificação de produtos voltados para a construção civil. A fase
experimental iniciou-se com visitas técnicas à fazenda Alto dos Marins, localizada no município de
Canas – SP, para acompanhamento do processo produtivo e a coleta dos resíduos da casca do arroz.
O material foi separado, triturado e peneirado. Foram realizadas as microscopias ópticas e
eletrônicas de varredura nas cascas a partir do processado e no estado como recebido. Foram
confeccionados corpos de prova adicionando o material processado à argila e ao gesso. Será
realizado o ensaio mecânico por flexão, em seguida a definição de padrões de textura em 3D nas
áreas de arquitetura, engenharia de materiais e design. Os resultados alcançados mostram que a
morfologia da casca apresentam características fibrosas lineares e de alta rugosidade, contribuindo
para a mistura entre a matriz e a partícula (casca).
Palavras-chave: Arroz, Casca de Arroz, Gesso, Argila, Materiais Cerâmicos, Desenvolvimento de
Produtos.
ABSTRACT
The project aims to evaluate the morphology and particle size classification as the rice husk
processed by high energy mill and characterized by optical and scanning electron microscopy and
the confection of plates with the addition of rice husk crushed plaster and clay that later, after
testing the mechanical strength, Ashby methodology for classification of products for the
construction industry will be used. The experimental phase began with the of Alto dos Marins farm
technic visits, in the town of Canas - SP, to follow the rice production process and collect the rice
husk. The material had been separated, triturated and sifted. Optical and electronic scanning
microscopy in the shells were made from the processed and the state as received. The mechanical
test by bending the definition of texture patterns in 3D in architecture, engineering materials and
design will be done then. The results show that the morphology of linear and bark have high
roughness fibrous characteristics, contributing to mix between the matrix and the particle (husk).
Key Words: Rice, Rice Husk, Clay, Paster, Ceramic Materials, Developing of Products.

1.

INTRODUÇÃO

O arroz é uma planta cultivada desde os primórdios, sendo impossível determinar uma data
para o início de seu cultivo pelos homens. Considerado um cereal importante social, econômica e
politicamente para a população mundial, no Brasil é produzido desde a era Colonial, que alcançou o
título de maior produtor do hemisfério ocidental (PEREIRA, 2002), participando em média com
2,17% de toda a produção mundial (WALTER, 2009).
Os Índios Tupis já o conheciam como ―milho d´água‖ antes mesmo do contato com os
colonizadores, que o colhia nos alagados próximos ao litoral. Em 1587 já existiam lavouras na
Bahia. Em 1766 a coroa instalou a primeira descascadora de arroz do Brasil, na cidade do Rio de
Janeiro (WENDT, 2003).
Hoje, uma das muitas beneficiadoras e produtoras de arroz do Brasil está presente no
município de Canas, localizado no Vale do Paraíba, entre as cidades de Lorena e Cachoeira Paulista
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS, 2015).
A produção de arroz gera também a casca, aproximadamente 23% em peso da produção, que
em grande escala disponibiliza uma quantidade considerável desse material (CARMONA;
OLIVEIRA; MARCONCINI, 2009).
A utilização desse resíduo vegetal surge da ideia de diminuir o impacto ambiental, evitando
sua incineração, e se mostra uma alternativa de potencial elevado (MILANI, 2006).
Visando essa alternativa, estudamos o reaproveitamento da casca de arroz, como proposta a
adicionamos em gesso e argila para que se poupem os recursos naturais e utilizem-se mais os
recursos inertes, fazendo também o material produzido ser considerado sustentável, e reduzir custos
ao utilizá-lo em construções (SOUZA, 2009).
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1.1. Arroz
O arroz é um dos cereais mais produzidos e consumidos no mundo, sendo um dos principais
alimentos da população mundial. O Brasil tem uma grande participação na produção mundial,
sendo o único país não asiático entre os 10 maiores produtores (WALTER, 2009).
A casca gerada na produção representa aproximadamente 23% de seu peso total.
(CARMONA, 2009).
A casca de arroz, devido à alta dureza e fibrosidade, resulta em produtos de baixa nutrição e
boa resistência ao desgaste (PINHEIRO, 2007).
Ela é composta basicamente por celulose, lignina e hemicelulose e óxidos inorgânicos, sendo
aproximadamente 90% deles constituído de sílica (CARMONA, 2009).
Celulose é um polissacarídeo linear constituído unicamente por moléculas de glucose unidas
por ligações glicosídeas (ligações que unem dois monossacarídeos). Sua fórmula geral é
(C6H10O5)n. (Apud, PUC - RJ)
A lignina um polímero natural, amorfo, hidrofóbico, responsável pela resistência mecânica do
vegetal. Sua função biológica principal é proteger o tecido vegetal da ação de microrganismos e de
oxidação (DCNAT, 2008).
Presentes nas paredes celulares dos vegetais estão sempre associadas às hemiceluloses por
interação física e ligações covalentes (SANTOS, 2008).
E hemicelulose é um grupo distinto de polissacarídeos. Tem um grande poder de absorção de
água. Combinadas as celuloses e as hemiceluloses formam o grupo das holoceluloses, que
representam de 65 a 70% do peso seco de uma planta (Apud, PUC – RJ).
E a parte inorgânica é composta basicamente de óxido de silício. Segundo Diniz (2005) e
Foletto (2005), o silício que é absorvido pelo vegetal é depositado nas paredes celulares em forma

de sílica, aumentando a rigidez da célula. A casca do arroz possui sílica na forma amorfa e
hidratada, com fórmula química (SiO2.nH2O). O elemento se distribui entre os três compostos
orgânicos principais. O alto teor de sílica faz com que a casca de arroz seja um material resistente à
biodegradação.
É muito utilizado para diminuir a plasticidade, aumentar a permeabilidade e controlar a
retração (GRUN, 2007).
1.2. Cerâmica
Grande parte das cerâmicas é composta de elementos metálicos e não metálicos. O termo vem
do grego keramikos, que significa ―coisa queimada‖, indicando que as propriedades desejadas são
alcançadas tratando o material com fogo a alta temperatura (CALLISTER, 2012).
Uma das cerâmicas mais utilizadas é a argila.
Segundo Senna (2003) et al, o termo argila é empregado para designar uma grande variedade
de materiais que envolvem sedimentos consolidados, inconsolidados e rochas. Podem apresentar
graus diferentes de pureza e cristalinidade, com contaminantes como quartzo e óxidos de ferro.
Podem diferir tanto pela composição mineralógica quantitativa e qualitativa, quanto pelas demais
propriedades físicas, mecânicas e tecnológicas.
Definir os constituintes de uma argila é elementar para o processo de produção, pois a
presença quantitativa de cada um dos componentes define as propriedades de cada tipo de argila.
Seus principais componentes são os argilo-minerais (GRUN, 2007).
Os argilo-minerais integram um grupo complexo e vagamente definido de hidrossilicatos,
sendo classificados como materiais terrosos de alta plasticidade, finamente cristalinos ou amorfos,
essencialmente constituídos por alumínio, além de ferro, magnésio e outras impurezas (SENNA et
al, 2003). Esses hidrossilicatos concedem à argila, quando misturada em água, certas características,
como plasticidade, resistência mecânica, retração linear de secagem e compactação (GRUN, 2007).
As propriedades da argila são definidas em função da presença de sílica, carbonatos,
feldspatos, talco, micas, compostos de ferro e titânio, sais solúveis e matéria orgânica (GRUN,
2007).
Há ainda o gesso.
O gesso é um material de construção bastante antigo, produzido pelo homem há milênios
a.C., como a cal e a terra cota. Com o desenvolvimento da tecnologia o gesso apresenta grande
potencial para se enquadrar no processo de desenvolvimento sustentável (MUNHOZ; RENOFIO,
2007).
É produzido a partir do mineral gipsita, e são necessárias três etapas para se transformar no
gesso comercial. O primeiro a extração desse minério. Após a extração ele deve ser moído e
calcinado à temperatura de 150 a 350°C, fazendo com que a gipsita de desidrate parcialmente,
resultando no sulfato de cálcio hemi-hidratado, o gesso comercial (MUNHOZ; RENOFIO, 2007).
Assim, ao misturá-lo em água, resulta em uma pasta de gesso, permitindo que seja trabalhado
(MUNHOZ; RENOFIO, 2007).
1.3. Caracterização Morfológica e Topográfica das Partículas
1.3.1.

Microscópio Óptico

Com microscopia óptica, o microscópio de luz é usado para estudar a microestrutura; sistemas
ópticos e de iluminação são seus elementos básicos. Para materiais que são opacos à luz visível
(todos os metais de muitas cerâmicas e polímeros), apenas a superfície é submetida à observação e
o microscópio de luz deve ser usado num modo refletivo. Contrastes na imagem produzem
resultados decorrentes de diferenças na refletividade das várias regiões da microestrutura.

Investigações deste tipo são muitas vezes denominadas metalográficas, de vez que metais foram os
primeiros materiais examinados usando esta técnica (CALLISTER, 2012).
1.3.2.

Microscópio Eletrônico de Varredura

A superfície de uma amostra a ser examinada é varrida com um feixe de elétron e o feixe de
elétron refletido (ou retro-espalhado) é coletado e depois exibido na mesma taxa de varredura sobre
um tubo de raio catódico (similar a uma tela de TV). A imagem que aparece na tela, e que pode ser
fotografada, representa as características superficiais da amostra. A superfície pode ou não pode ser
polida e atacada, mas deve ser eletricamente condutiva; um muito fino revestimento metálico deve
ser aplicado a materiais não condutivos. Ampliações variando de 10 a mais do que 50000 diâmetros
são possíveis, do mesmo modo que são possíveis grandes profundidades de campo (CALLISTER,
2012).
Ele fornece informações sobre a morfologia e identificação de elementos químicos da amostra
sólida analisada. Sua característica principal é a alta resolução, e ainda a aparência tridimensional
da imagem das amostras. A imagem eletrônica complementa a imagem óptica, pois permite exame
em pequenos aumentos e com grande profundidade de foco (DEDAVID; GOMES; MACHADO,
2007).
2. METODOLOGIA
A metodologia aplicada ao desenvolvimento caracterizará análise do comportamento
mecânico por meio de ensaio tipo flexão, microestrutural das superfícies do produto e as definições
de padrões de texturas 3D em novos produtos nas áreas de arquitetura e design. A metodologia
desta pesquisa passou por uma revisão bibliográfica acerca do tema, visitas técnicas, coletas de
resíduos, perpassará por confecção dos corpos de prova para os ensaios mecânicos e caracterização
das propriedades, microscopia óptica e MEV, análise e discussão dos resultados obtidos e redação
do relatório. Acerca deste trabalho, a microscopia óptica será utilizada na primeira parte da análise
morfológica dos corpos de prova.
A análise morfológica e topográfica da casca do arroz também foram realizadas por meio do
Microscópio eletrônico de Varredura (MEV) posteriormente. Para a caracterização da morfologia
da casca do arroz via Microscopia Eletrônica de Varredura, antes foi realizado o revestimento de
ouro em uma máquina, modelo Bal-Tec Med 020 para tornar a amostra condutora. O equipamento
utilizado para fazer o MEV foi o modelo 1450 VP marca Leo.
Para a análise via MEV, a casca do arroz passou por um revestimento fino de ouro para ter
uma condutibilidade elétrica. A casca do arroz foi revestida de ouro e disposta num suporte, para
poder ser caracterizada via MEV (Figura 2). Foi utilizado um equipamento Sputtering, modelo BalTec Med 020, para fazer o revestimento. O experimento foi realizado no Laboratório de
Microscopia Eletrônica de Varredura, na EEL da USP.

Figura 5: Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura, ELL USP
Fonte: O autor

Figura 6: Suporte com a Casca de Arroz para Revestimento
Fonte: O autor

As sessões de microscopia óptica foram feitas no Laboratório de Materiais, Texturas e
Modelagens – Prof. Wilson Kindlein Júnior – FATEA com objetivo de identificar o parâmetro de
rugosidade. O Microscópio utilizado foi um TOPCOM, com câmera modelo SH 312 – II.
O processo de trituração foi realizada na fazenda fornecedora dos resíduos da casca de arroz,
localizada no Município de Canas – SP. O equipamento usado foi o Desintegrador e Triturador JF
– 2D. O processo de moagem levou 30 minutos, obtendo assim, a casca de arroz triturada.

Figura 3: Desintegrado e Triturador JF – 2D
Fonte: O autor

A peneira utilizada no processo de seleção de partículas da casca de arroz in natura tem como
dimensões de furos 80 mícron. A trituração tem como objetivo, reduzir o tamanho de partícula da
casca, possibilitando uma homogeneização na mistura com gesso e argila. O objetivo do
peneiramento é diminuir o tamanho de partícula e as análises feitas por meio do Microscópio
Eletrônico de Varredura para avaliar a morfologia, classificação e distribuição das partículas.

Figura 4: Peneira de Moagem da Máquina
Fonte: O autor

Serão confeccionados corpos de prova constituídos de uma mistura de gesso e pó de casca de
arroz e de argila e o mesmo pó da casca. Serão elas em proporção de 5%, 15% e 20% em peso de
pó de casca para os dois tipos de material, segundo a norma ASTM C-116102. Corpos de prova de
0% e 5% em gesso já foram confeccionados.

Figura 5: Corpos de Prova Confeccionados em Gesso, com 0 e 5% de Casca de Arroz
Fonte: O autor

3.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A análise no MEV revelou a morfologia irregular da casca de arroz (Figura 6). Podem ser
observados pontos brancos em sua superfície, que são partículas de sílica, e essa sílica dificultará a
mistura da casca em uma matriz cerâmica. O método mais efetivo para eliminar a sílica da casca é
pela queima do material, o que será evitado nesse projeto, pelos impactos ambientais.

Figura 6: Casca de Arroz Vista do MEV
Fonte: O autor

Figura 7: Superfície da Casca de Arroz
Fonte: O autor

Os resultados obtidos pelas análises microscópicas mostram uma morfologia enrugada da casca de
arroz, possibilitando assim, uma melhor resistência mecânica nos futuros produtos confeccionados
a partir da adição da mesma. Na Figura 7, a parte escura é a base do vegetal, a parte orgânica
(Celulose, Lignina e Hemicelulose). Os pontos brancos são partículas de sílica.
Após a moagem e o peneiramento da casca de arroz, a partícula foi submetida à análise via
microscopia óptica. Observa-se que a morfologia da partícula mantem-se irregular. Suas fibras são
lineares, propiciando uma melhor resistência mecânica.

Figura 8: Análise Morfológica da Casca de Arroz Triturada Via Microscopia Óptica
Fonte: O autor

4.

CONCLUSÃO

O trabalho tem uma estrutura interdisciplinar e está em fase de desenvolvimento. As próximas
etapas da pesquisa consistirão na confecção de corpos de prova tendo como adição das partículas
das cascas em gesso e argila. Os materiais mostraram capacidade de se misturarem. O acabamento
dos corpos de prova já confeccionados se mostrou poroso, pela presença da sílica na casca do arroz.
Serão realizados teste de flexão de 3 pontas para a análise mecânica do material obtido e por final
será usado a metodologia de Ashby para a criação de novos produtos relacionados as suas
propriedades mecânicas. Os produtos serão introduzidos nas áreas de construção civil e Design.
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RESUMO
O município de Aparecida, São Paulo, tem potencial reconhecido na área de turismo
religiosos em larga escala ao longo de todo dos tempos e recentemente atraiu mais de 12 milhões de
pessoas, e isso motiva a produção de imagens sacras e o estudo simbolismo dos produtos. O
projeto teve como objetivo integrar conceitos de design e seleção de materiais sustentáveis a partir
de produtos locais aplicando fundamento de design e território, simbolismo e fabricação das
imagens com composição química variável de 5, 10 e 15% em terras de diatomáceas e gesso em sua
totalidade. Para isso foi feito um estudo bibliográfico sobre as formas, geometrias, materiais
compósitos, territorialidade social e a relação dos produtos com seus consumidores. O
procedimento experimental teve como estratégia a adição de terras de diatomáceas (resíduo até
então sem aplicação na produção em imagens sacras ao gesso), em diferentes proporções e
tratamentos térmicos. Foram aplicados testes de flexão em 3 pontos, para análise da resistência
mecânica, a fim de garantir a qualidade do produto final. Os resultados obtidos foram adequados,
uma vez que mantiveram seu desempenho em relação à forma e precisão. O produto também
apresentou uma redução de aproximadamente 30% de seu peso, gerando assim benefícios para
empresa, seja na questão de logística e principalmente no consumo dos insumos, destacando-se a
água.
Palavras - Chave: Design, Seleção de Materiais, Interdisciplinaridade, Imagens Sacras,
Simbolismo.
ABSTRACT
The city of Aparecida, Sao Paulo, has a commerce and religious tourism on a large scale
throughout the year, driven by demand for sacred images. The objective of this study was to
develop a composite material (plaster and diatomaceous earth) for optimization of new products.
The project aimed to generate less environmental impact products, further enhancing the local
products through an innovative and unique differential, adding to a composite value of the product.
To this was done a bibliographic study addressing the following topics: ecodesign, design thinking,
composite materials, social territoriality and the list of products to their customers. The
experimental procedure was the strategy of adding diatomaceous earth (residue until then no use in
the production of sacred images) to the plaster, in different proportions and heat treatment. Bending
tests were performed on 3 points for consideration of mechanical strength to ensure the quality of
the final product. The results obtained were suitable, since its performance remained on the form
and accuracy. The product also showed a reduction of approximately 30% of its weight, thereby
generating benefits for the company, is the question of logistics and especially the consumption of
inputs, especially water.

Keywords: Design, Materials Selection, Interdisciplinary, Sacred Images, Symbolism.

1.

INTRODUÇÃO

O Vale do Paraíba, situado no Estado de São Paulo, destaca-se culturalmente pelo rico
simbolismo religioso, desenvolvido diante do destaque social, cultural e econômico turístico
religioso do município de Aparecida, São Paulo, Brasil com mais de 36 mil habitantes. Destaca-se o
turismo de grande volume durante todo o ano, decorrente da arquitetura histórica e religiosa.
Segundo Veiga et al. (2012), o gesso tem sido de grande utilização pela humanidade em
diversas aplicações, tais como na área de construção civil (como revestimento e reboco), na
medicina, na odontologia, na área de ornamentação como (na construção de estátuas e afrescos),
dentre outros.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), o Brasil se encontra na
terceira posição no ranking de produção de cerveja no mundo, o que equivale a 13,5 bilhões de
litros ao ano. Diante disso, utiliza-se como elemento auxiliar no processo de filtragem da cerveja e
chopp as terras de diatomáceas, também denominadas kiesselguhr, minerais leves de baixa massa
específica.
Nota-se que a larga demanda e a produção não sistematizada dessas imagens são fatores
determinantes para o desperdício de matéria-prima e uso excessivo de água no processo de
manufatura. O projeto em questão visa propor um detalhamento de processo para otimização da
produção de imagens sacras fabricadas de forma artesanalmente no território de Aparecida. A
metodologia do projeto perpassa por revisão bibliográfica, visitas técnicas para estudos
direcionados ao processo de fabricação e materiais utilizados, coleta de material para
desenvolvimento de corpos de prova para caracterização do material e testes de resistência, análise
de textura e cor da proposta, parâmetros de custos e geração de um infográfico como mapa de
processo e protótipo.
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo desse artigo foi aplicar fundamentos de design e seleção de materiais sustentáveis
na fabricação de imagens sacras a partir do uso de terras diatomáceas em diferentes composições
com gesso.
2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO

Mapear o processo de produção de uma empresa artesanal de imagens sacras;

Realizar testes para comprovação da eficiência do material (seleção de materiais);

Reduzir os custos da empresa com o uso da matéria-prima;

Reutilizar o resíduo oriundo da produção cervejeira num projeto interinstitucional com
a USP em Lorena, SP.

Desenvolver de um novo produto com menor impacto ambiental;

Aplicar conceitos de design de produto em relação a forma, geometría e usabilidade das
imagens sacras;
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O município de Aparecida, São Paulo tem sua história entorno da Padroeira, em que se

originou toda a história de fé e devoção do município. Possui uma localização privilegiada por estar
localizada em pontos estratégicos às duas maiores metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro
por meio da Rodovia Presidente Dutra – BR 116.
O simbolismo sempre foi um traço marcante de qualquer manifestação religiosa. Símbolo é
uma palavra de origem grega que significa ‗aquilo que une‘, ou seja, um elemento que em sua
constituição agrupará um determinado grupo de indivíduos a uma ideia, desde que estes indivíduos
estejam familiarizados com a mesma. Na tentativa humana de manifestar a presença do divino e sua
relação com o homem, as várias religiões buscaram sempre atribuir significados a cores, objetos,
formas e palavras, criando assim um rico conjunto de símbolos, cujo cerne de tal prática visa
sobretudo a unidade daqueles que crêem com aquilo que crêem. (NEVES, 2011).
Entende se que o designer deva buscar o passado cultural por meio de signos e símbolos
socioculturais para ajudá-lo a resgatar o desenvolvimento de novas tecnologias e ajudá-los a obter
consciência identificadora local. (CASTRO e MENEZES, 2009 p. 35).
Segundo Krucken (2009), o designer tem a capacidade de relacionar aspectos tanto materiais
quanto imateriais, o serviço, a distribuição e a logística, a imagem e a comunicação com o mercado,
o que nos habilita a reconhecer e conectar valores, convertendo-os em atributos mensuráveis, em
forma de inovações. Para a autora, a qualidade de um produto ou serviço é o resultado de um
conjunto de seis dimensões de valor: valor funcional ou utilitário, valor emocional, valor ambiental,
valor simbólico e cultural, valor social e valor econômico.
A qualidade de um produto tem que ser considerada de forma ampla, envolvendo o território,
os recursos utilizados e a comunidade que o produziu. Essa visão abrangente é crucial para planejar
estratégias de valorização de produtos que promovam o desenvolvimento local. (KRUCKEN, 2009
p. 30).
Para Bürdek (2006, p. 322) pode-se definir símbolo por um meio de combinação que possui
significado intercultural onde sua função como sinal ou figura simbólica discorre quando um objeto
adquire uma representação não perceptível podendo estar presentes em vários contextos do nosso
cotidiano, tais como, na arte e literatura, na religião, na lógica e na filosofia dentre outros.
Como afirma Baxter (2011, p. 177) tem-se como origem de oportunidade duas vertentes para
o desenvolvimento de novos produtos podendo ser classificadas em: demanda de mercado e oferta
de tecnologia. Sendo a demanda de mercado reconhecida de duas maneiras. A primeira corresponde
à necessidade da competitividade entre os produtos, exigindo uma constante atualização dos
produtos e estratégias de mercado. A segunda consiste onde na necessidade de mercado que não
nenhum dos produtos existentes atende. Já a oferta de tecnologia refere-se a oportunidade de
inovação do produto, disponibilizando novos meios de tecnologia, podendo ser novos conceitos de
projeto, novos processos de fabricação ou um novo material.
Figura 1: Qualidade está diretamente ligada ao seu território, comunidade e produto.

Fonte: Adaptado de Krucken, 2009

São os materiais que dão substância a tudo que vemos e tocamos. Nossa espécie –
Homo sapiens – é diferente das outras, talvez mais significativamente pela habilidade de
projetar – produzir ―coisas‖ a partir de materiais – e pela capacidade de enxergar mais em um
objeto do que apenas a sua aparência. Objetos podem ter significado, despertar associações
ou ser signos de ideias mais abstratas. Objetos projetados, tanto simbólicos quanto utilitários,
precedem qualquer linguagem registrada - e nos dão a mais antiga evidência de uma
sociedade cultural e do raciocínio simbólico. (ASHBY; JOHNSON, 2010, p. 3)

Segundo Viterbo Jr. (1998), a sustentabilidade é caracterizada pelas agendas políticas, sociais
e organizações que cada vez mais tendem a incorporar um modelo de gestão ambiental para que se
possa obter um desenvolvimento sustentável e eficaz, sendo um dos pontos responsáveis por
nortear as estratégias e ações das organizações. Para que evitar perdas, custos com tratamento e
descarte inapropriado do resíduo, deve-se primeiramente ter uma preocupação da destinação no
decorrer do processo de desenvolvimento da ação e não somente no seu final.
Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em informações publicadas
no Sumário Mineral, o Brasil está entre os 10 maiores produtores de gipsita do mundo e
considerados o maior produtor de gesso da América do Sul. O consumo anual per capita é de
aproximadamente 19 kg de gesso, deixando-o com uma média bem abaixo dos países
industrializados.
O gesso provém da calcinação da gipsita, um mineral encontrado em abundância na região
nordeste do Brasil. Um material de baixo custo e ampla utilização na indústria em geral, podendo
ser encontrado na odontologia, medicina, engenharia civil, estátuas e afrescos, componentes
industriais, dentre outros. Baltar (2009), afirma que:
Utilização de pequenas quantidades de aditivos, geralmente em concentrações menores do
que 1%, é possível melhorar tanto a trabalhabilidade da pasta de gesso no estado fresco quanto as
suas propriedades físicas no estado endurecido de forma a atender as especificações desejadas para
cada tipo de uso.
Figura 7 – Gesso no formato em pó

Fonte: A autora (2014)

Construída essencialmente por carapaças de algumas diatomáceas, a diatomita é uma rocha
rica em sílica de origem sedimentar. Diatomáceas são algas unicelulares com vida média de 24
horas e com uma alta capacidade de reprodução, sendo possível um indivíduo originar 100 milhões
de descendentes em um período de 30 dias, seus tamanhos variam entre 5 e 400 micra (CIEMIL,
2014).
‗Pó-de-mico‘ ou simplesmente ‗mico‘, ‗estopa‘ ou ‗sapóleo‘ são denominações populares que reconhecem os esponjilitos ou terras diatomáceas em todo o interior do Estado de São
Paulo. Elas são também denominadas como Kieselguhr (Alemanha), Moler (Dinamarca), Trípoli
(Rússia) e Gais (França), as quais constituem um grupo de pozolanas caracterizadas por materiais
de origem organogênica. (MONTANHEIRO et al., 2002 apud MEHTA & MONTEIRO, 1994).

Para que as terras de diatomáceas sejam comercializadas, após a extração, o minério passa por
um processo de perda de umidade e parte da matéria orgânica na própria jazida, após esse processo
é encaminhado para uma usina de beneficiamento onde é submetido à calcinação em fornos
rotativos à temperatura de 900°C.
As impurezas e os contaminantes existentes no mineral são repelidas, em seguida é
beneficiada e embalada para que seja destinado às indústrias onde seu maior forte de atuação é
como agente filtrante, pois possui uma capacidade de retenção de material sólido, alta
permeabilidade, e polimento do líquido filtrado (CIEMIL, 2014).
Figura 8 - Terras de diatomáceas em pó hidratado

Fonte: A autora (2014)

As terras de diatomáceas tem sua composição formada principalmente por sílica, resultante da
precipitação de restos microscópicos de um grupo de protistas denominados diatomáceas, após sua
extração são utilizadas como elemento auxiliar no processo de filtração de bebidas como cerveja e
chopp, que torna um resíduo problemático por não ter uma destinação muito bem aproveitada,
geralmente enviada a aterros como material inerte ou incorporado às rações. Os resíduos
provenientes dessa etapa de filtração são denominados trub fino, as terras de diatomáceas compõem
aproximadamente de 0,2% a 0,4% do mosto e de 15 a 20% da massa seca (VEIGA, 2012).
4. MÉTODOS E MATERIAIS
1.3 VISITAS TÉCNICAS
Foram realizadas visitas técnicas em uma empresa artesanal fabricante de imagens sacras,
para análise do processo de fabricação, em que foi possível fazer um levantamento de processo de
produção, manuseio dos materiais, estocagem, custos dentre outros.
Para coleta do resíduo (terras de diatomáceas) foram realizadas visita a uma microempresa
fabricante de cerveja na qual foi possível acompanhar todo processo de fabricação e mapeamento
de produção até o descarte do material que será destinado a produção de um novo produto.
1.4 PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA
O desenvolvimento dos moldes para início da preparação dos corpos de prova foi realizado
nas Oficinas de Madeira Plástico e Metal das Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila, utilizando o
material compensado para modelagem das dimensões e uma máquina Vacuum Forming para
finalização do modelo.
O processo de confecção dos corpos de prova baseou-se na formulação química por meio de
um cálculo estequiométrico na relação em peso do gesso em função das terras de diatomáceas em
diferentes proporções.

4.3 LEVANTAMENTO DE SIMILARES
Foi realizado um levantamento de materiais utilizados atualmente para fabricação de imagens
sacras que se encontram em circulação no mercado. São peças sem nenhum diferencial de material,
tais como Resina, Madeira, Pó de Mármore, Ferro Fundido e Poliresina.
4.4 MAPEAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DA PROPOSTA
O molde utilizado para desenvolvimento do protótipo foi cedido pela empresa produtora de
imagens sacras. Confeccionado em silicone assim como todos os outros que a empresa utiliza no
processo de fabricação. A preparação dos protótipos foi realizada no Laboratório de Química da
FATEA.
Após os resultados obtidos foi possível sistematizar propostas de melhoria para aplicação na
empresa, de forma que venha a trazer melhorias no processo de produção. Para que fossem
apontados os benefícios financeiros do projeto, foi realizada uma análise comparativa decorrente
dos valores de produção do processo atual com a proposta do projeto.
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2.2 Empresas artesanais versus processo de manufatura de Imagens Sacras na Cidade de
Aparecida, São Paulo.
É notória a relação entre empresa e município e a representação identitária das imagens,
reafirmando a vocação para o turismo religioso. A difusão da cultura local pode ser considerada
resultado de sua transformação em um ícone religioso para os milhares de turistas que visitam o
município anualmente, no caso, as imagens sacras.
Com as visitas técnicas foi possível observar as necessidades e demandas do grupo de
trabalhadores, e a percepção das técnicas utilizadas que são de predominância manual onde o saberfazer predomina as técnicas e/ou processos mecanizados, onde o processo é feito de forma
empírica, sem medidas específicas. Nesta etapa do projeto, foi realizada a coleta do material,
mapeamento e detalhamento do processo de confecção conforme serão descritas nas páginas
seguintes.
5.2 Processo de preparação do gesso para fabricação das Imagens Sacras
O molde é preparado antes do início da elaboração do gesso, deixando-o pronto para envase
no molde. Adiciona-se água e gesso e verifica a consistência (viscosidade) com as próprias mãos,
até que fique de forma adequada para o envase no molde.
1.4 Acabamento da peça
Após a secagem completa da peça inicia-se o processo de preparação para a pintura, inicia-se
a peça recebendo uma camada de cola branca misturada para selagem do produto, secagem por
meio da imersão para o acabamento, varia-se de acordo com o tipo de imagem.
Figura 4 - Preparação da base de fundo

Fonte: A autora (2014)

5.4 Análise de conformidade das peças
Nesta etapa a peça recebe os retoques, inspeção visual, dimensionamento e detalhes finais
com a finalidade para o armazenamento e a distribuição aos clientes e a tinta aplicada é o
Poliacetato de Vinila – PVA.

Figura 5 - Pintura dos detalhes remanescentes da peça

Fonte: A autora (2014)
Figura 6 - (a) e (b) pintura dos detalhes final; (c) peças finalizadas

(b)

(c)
Fonte: A autora (2014)

5.5 Processo de Embalagem das Imagens Sacras
Após a imagem fabricada realiza-se a embalagem em papel comum, como jornal, estoca-se
e são organizadas em caixas de papelão para o envio aos clientes.
Figura 7 - Peça embalada

Fonte: A autora (2014)
Figura 8 - (a) local de embalo da peça; (b) peças embaladas e pronta para serem comercializadas

(a)

(b)
Fonte: A autora (2014)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho está em fase de desenvolvimento e envolve uma interdisciplinaridade entre as
áreas do Design, da Engenharia e da Administração da produção. Houve a redução do peso das
imagens que facilita a logística e o processo de embalagem. As amostras com a porcentagens de 5%
foram que apresentaram a resistência mecânica próximo do gesso puro e isso contribui para redução
da matéria prima e o consumo de água durante o processo de manufatura das imagens e seus
derivados. As próximas etapas da pesquisa consistirão na introdução do Lean Manufacturing,
Design for Manufacturing, Design Thinking, e Arranjos físicos dentro da empresa da qual foi feita a
pesquisa sobre o material.
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RESUMO
Através de uma abordagem regional, este trabalhado busca propor alternativas pedagógicas e
educacionais para a prática segura do ciclismo no Vale do Paraíba a fim de se constituir uma cultura
favorável à esta modalidade esportiva propriamente dita.
A cidade de Lorena destaca-se pelo grande número de ciclistas. Este fato se dá por seu relevo
consideravelmente plano e sua extensão territorial relativamente pequena, fazendo da bicicleta um
ótimo meio de locomoção urbana. Há alguns anos, percebe-se também um sensível crescimento no
número de praticantes de ciclismo em modalidades como Mountain bike, BMX, estrada etc.
A percepção desses fenômenos e dos problemas oriundos da falta de respeito no trânsito, a
inacessibilidade da cidade, motivou esta investigação que iniciou-se com um levantamento de
dados e pretende propor soluções para fazer da cidade de Lorena uma referência nacional como
modelo de cidade acessível por meio do ciclismo, seja no esporte, na prática recreativa ou no
transporte, pautando-se no respeito às normas de trânsito, aos pedestres, ao patrimônio público e/ou
privado, nos benefícios à saúde, no bem estar, com políticas e campanhas educacionais que
viabilizem estas práticas.
Palavras-chave: Ciclismo, Educação, Cultura.
ABSTRACT
Through a regional approach, this worked attempt to set pedagogical and educational
alternatives for safe cycling practice in the Vale do Paraíba in order to be a culture favorable to this
sport itself.
The city of Lorena stands out for its large number of cyclists. this fact lies in its pretty flat
landscape and its relatively small land area, making the bike a great way to urban mobility. a few
years ago, one sees also a significant growth in the number of cyclists in sports such as mountain
biking, bmx, road etc.
The perception of these phenomena and the problems arising from the lack of respect in
traffic, the inaccessibility of the city, motivated this investigation that began with a data collection
and intends to propose solutions to the Lorena city a national reference as city model available
through cycling, whether in sport, recreational practice or transport, and are based on respect for
traffic rules, to pedestrians, public property and / or private sector, the benefits to health, wellbeing, with policies and campaigns education that allow these practices.
Key-words: Cycling, Education, Culture.

1.

INTRODUÇÃO

As bicicletas sempre figuraram a paisagem urbana como meio de transporte/locomoção e
lazer. Equipamento de valor acessível é uma alternativa barata para se percorrer curtos espaços em
velocidade mais elevada que a de uma caminhada e com menor esforço ou desgaste.
O relevo ou geografia de uma cidade pode ser um fator determinante na incidência de
ciclistas neste local, considerando que um município com muitos morros ou ladeiras, geralmente
desestimula o uso deste meio de locomoção. Outro fator que também desestimula o uso da bicicleta
é uma cidade com trânsito violento, como o das grandes metrópoles.
Considerando tais informações, temos um indício do que faz da cidade de Lorena um
município com tamanha incidência de ciclistas: cidade plana, de pequeno porte, com trânsito leve
dentro do perímetro urbano.
Porém, o número elevado de ciclistas também demanda, proporcionalmente, ao poder
público, a cobrança por mais espaços apropriados para a prática do ciclismo como lazer e atividade
remunerada. E é aqui o ponto de partida deste trabalho.
Vivenciando diariamente a rotina de um ciclista, foi possível compreender que a cidade não é
projetada para ele e, muito superficialmente, para o pedestre. Qualquer indivíduo portador de
necessidades especiais teria grande dificuldade de se locomover de forma autônoma pelos espaços
urbanos. Aos ciclistas resta o meio-fio, a transgressão da calçada ou arriscar-se pelas ruas estreitas,
disputando espaço com os veículos automotores. As poucas ciclofaixas disponíveis na cidade não
atendem à demanda, estão sucateadas, sujas ou oferecem risco real ao usuário. A expressão
―Acessibilidade‖ não se aplica de forma alguma aos espaços destinados ao ciclista ou ao transeunte.
O que seria então uma cidade acessível?
A resposta existe há vários anos. Está presente nos sete princípios do Desenho Universal. É
largamente utilizado em cidades de primeiro mundo que já entenderam a importância da bicicleta
no contexto urbano, não só como meio de se desafogar o trânsito, mas como alternativa eficiente
para a melhoria da qualidade do ar das grandes metrópoles e bem estar do cidadão. Diz respeito,
principalmente, à liberdade e segurança de ir e vir, diretamente relacionado à ideia de autonomia e
respeito.
Neste sentido, inspirado pela possibilidade de mudança desta realidade, este trabalho objetiva
criar e/ou fomentar a cultura do ciclismo na cidade de Lorena, entendendo que tais mudanças
possam acontecer por meio de uma iniciativa relativamente simples, pensando e abordando
estrategicamente o problema.
O meio pelo qual pretende-se alcanças tais mudanças parte da instrução: desenvolvendo-se
um material próprio para isso, para ser distribuído nas escolas para crianças do ensino fundamental
e médio e, mais pretensiosamente, ministrando palestras e cursos para jovens e adultos, formadores
de opinião. Realização de ações educativas e de formação.
2. PROBLEMAS:
Os ciclistas e motoristas enfrentam vários problemas relacionados a convivência no trânsito e
esses problemas estão diretamente relacionados com a educação e conhecimento dos seus direitos e
deveres de cidadão:
2.1 Conhecimento das normas de trânsito.
De acordo com o Código Nacional de Trânsito, a convivência entre motoristas, ciclistas e
pedestres parte da relação onde o maior protege o menor. No entanto, esta é uma realidade que não
é observada, tanto em vias urbanas quanto em vias rurais. Os espaços passam a ser disputados em
consequência do crescimento desordenado e da falta de planejamentos e políticas públicas.

Figura 01. Bicicletas estacionadas em equipamentos públicos inadequados.

Além da falta de conhecimento sobre as normas de trânsito, há uma cultura de desrespeito de
que as vias foram feitas para automóveis e similares, confrontando utilitários e ciclistas em uma
luta por espaços. Tudo isso, infelizmente, acaba gerando consequências negativas ao esporte, lazer
e trabalho dos ciclistas, cerne da nossa discussão, onde as pessoas que utilizam no dia a dia acabam
se prejudicando.
2.2 Falta de uso dos equipamentos de segurança.
Os equipamentos de segurança são essenciais para um ciclista, tanto no lazer, trabalho e
práticas esportivas, como capacetes, luvas, tênis óculos de proteção para o dia e para a noite,
bermudas, blusas e a manutenção das bicicletas.

Figura 02: Ciclista utilizando a ciclovia sem uso de equipamentos de proteção.

Para cada tipo de atividade, é importante que o ciclista se provenha das adequações necessárias,
pois, como visto em muitos noticiários, além do desrespeito às normas de trânsito, muitos casos de
acidentes fatais são consequências da falta de EPIs.
2.3 Acessibilidade

Uma idéia de cidade acessível pressupõe que todo e qualquer indivíduo, portador de necessidades
especiais ou não, possa circular de forma autônoma pelo espaço urbano. O rebaixamento de
calçadas, a construção de ciclovias, pontos de apoio, estacionamentos para bicicletas e sinalização
adequada ainda é muito pouca ou deficiente para atender às demandas do município.

Figura 03. Calçadas rebaixadas na praça Arnolfo de Azevedo

3. Objetivo geral
Implementar a cultura do ciclismo por meio de ações de conscientização e políticas públicas
que a viabilizem.
Quando se fala de implementação de uma nova cultura, isso só se apresenta viável por duas
maneiras: Punição ou apropriação.
Temos um exemplo recente de implementação de uma nova cultura por meio de medidas
punitivas que foi o uso obrigatório do cinto de segurança. Realizou-se diversas campanhas, mas a
determinação só começou a ser comprida a partir das medidas punitivas: Multas.
Com relação à mudança de cultura por apropriação, estamos vivenciando isso agora com a
eminente falte d'água. O brasileiro está economizando e armazenando, na medida do possível, por
perceber que ele é um dos agentes desta situação.
Espera-se que este trabalho toque os moradores da cidade de Lorena fazendo com que os
mesmo apropriem-se da ideia e dos benefícios de se viver em uma cidade acessível.
3.1 Objetivo específico
Desenvolver uma série de ferramentas instrucionais de natureza educativa para disseminar a
cultura do ciclismo no município de Lorena, considerando também as tecnologias disponíveis hoje
em dia e lançando mão da penetração que as mídias sociais possuem entre os jovens.
Imagina-se que a conscientização poderia acontecer por diversas mídias simultaneamente:
- Vídeo documentário: Com o apoio da TV FATEA gerar e editar material audiovisual para
difundir os benefícios do ciclismo para a saúde, com depoimentos, cuidados e deveres daqueles que
usam as vias públicas. Estima-se um vídeo de aproximadamente 30 minutos de duração.
- Palestra: Organizar uma série de imagens e conteúdos em uma apresentação (tipo Power
Point) que tenham relação com o dia a dia de um ciclista em sua rotina diária. Esta palestra seria
ministrada pela autora deste trabalho e destacando-se os elementos de maior importância em sua
recente vida de ciclista utilizando-se da linguagem própria da mesma (coloquial, despojada, jovem),

relatando alegrias, benefícios do esporte, estreitamento dos laços familiares e também os traumas e
acidentes vivenciados. Esta palestra seria dividida em três partes:
A). Apresentação da autora e do esporte (O texto que segue representa de modo geral o
esporte e seus benefícios):
Com a atividade do ciclismo o corpo humano produz uma carga de endorfina, fazendo com
que a pessoa sinta-se bem, aumentando sua disposição.
Comprovadamente, a prática diária dessa atividade promove mudanças no corpo do ser
humano: fortalece dos músculos das pernas, eleva a capacidade respiratória melhorando a
oxigenação do sangue, acelerando o metabolismo, o que ajuda na perda de peso e ganho de massa
muscular. Promove a queima de gordura localizada, melhorando também a postura da coluna e da
região lombar. Melhora as defesas do sistema imunológico.
Outro benefício que o ciclismo pode proporcionar é se livrar do estresse, (a tensão nervosa).
A medicina comprovou que, quem faz atividades físicas, está sujeito á ter menos estresse. Além
dessas informações, devemos nos conscientizar quão grande é a importância da bicicleta em
nossas vidas, e para a vida do planeta terra; deixá-lo com menor quantidade de CO2 na camada
de ozônio. Com isso entramos no projeto Turismo ecológico, onde várias cidades já possuem esse
projeto, e outras estão se adaptando , tendo áreas ambientais com uma conjunção entre natureza e
homem, que foca em passeios em ambiente natural.
B). Contratempos (O texto que segue relata acidentes e problemas relacionados com a prática
descuidada da atividade):
Como nem tudo são flores, tenho um relato triste para contar para vocês: Perdi uma amiga
praticando ciclismo. Por falta de informação e outros fatores, ela se envolveu em um acidente que
lhe custou a vida.
Planejar um passeio, ter em mente que a bicicleta é uma máquina e precisa de manutenção,
considerar que sobre uma bicicleta a velocidade de deslocamento aumenta muito, usar
equipamentos de proteção etc. são fatores fundamentais para uma boa prática esportiva ou laser.
O desenvolvimento desta parte do trabalho acontecerá no decorrer do mesmo. Algumas
informações estão em processo de estudo de viabilidade, mas de modo geral, a palestra abordará os
problemas oriundos da prática irresponsável do esporte.
C). Proposta de Mudança (No texto que segue a autora trará mais informações e um
questionamento que posteriormente poderá ser trabalhado em sala de aula pelos professores):
Para atrair pessoas para esse ”Novo Estilo de Vida”, podemos começar o projeto como, por
exemplo: Realizar ações ciclísticas, incentivando o uso da bicicleta no dia a dia, mostrando a
grande melhoria no ar que respiramos e a saúde da população, colaborando com o planeta. No
ciclismo há várias modalidades como BMX (Bycicle MotoCross), Freeride, Cross-Country,
Mountain Bike. Dependendo da categoria e do desempenho do ciclista ele garante patrocinadores,
nesse caso se o praticante não levar o ciclismo como hobby e sim como atleta profissional.
Os males causados pelo uso massificado dos automóveis constituem, sim, uma desgraça do
mundo moderno. Cada vez mais pessoas criticam o uso excessivo dos carros pelo fato de ser
poluentes, e mesmo assim elas continuam andando de automóvel.
Para deixarem o carro de lado a população terá que se adaptar, irá demorar, mas o impacto
ecológico seria muito grande, em nossa região o uso do carro é excessivo, se cinqüenta por cento
da população deixasse o carro de lado e aderisse a essa pratica, seria algo positivo, pois nosso

ambiente ficaria com o ar mais confortável e puro. Com esse ato os prefeitos de cada cidade
deveriam entrar em comum acordo, para resolver um assunto tão polemico. Deveria ser criado em
lei constitucional, um dia na semana, para que todas as pessoas sejam orientadas a deixar seus
carros em casa, e irem de bicicleta fazer seus a fazeres, igual a muitas cidades grandes do Brasil e
do mundo. Toda cidade deveria se adaptar a ter ciclovias, e cuidar mais do meio do ambiente, toda
a prefeitura tem o dever de cumprir essa tarefa, infelizmente nem todos respeitam isso. Tendo esses
recursos alguns irão estranhar e outros apoiarão, mas é uma questão de tempo, para todos se
adaptem, isso será para o bem de todos.
Os trechos apresentados acima, que em um primeiro momento representam a ideia central da
autora com relação ao esporte, passarão por ajustes e serão um norteador para os trabalhos de
roteirização do documentário e como dito e estão sujeitos à alterações.
- Material Informativo: Geração de uma cartilha para ser distribuída nas escolas que
recebessem a palestrante, no formato de um guia para a prática correta do ciclismos. Este material
traria informações sobre equipamentos de segurança, primeiros socorros, telefones úteis, rotas,
jogos (para os mais novos) e dicas.
O desenvolvimento deste material instrucional terá a supervisão dos professores envolvido no
projeto e além disso, serão submetidos a um conselho editorial, que avaliará a pertinência de seu
conteúdo, bem como a viabilidade técnica de produção.
- Site, Blog e Rede social: Criação de uma estrutura digital capaz de difundir as ideias
propostas. Um site com informações sobre a cidade, sua iniciativa pioneira na região, suas vias e
trilhas. Encontros, passeios, rotas, campeonatos, eventos em geral etc. O Blog comportaria
informações do dia a dia dos participantes e praticantes, fornecendo informações úteis atualizadas.
A página na rede social seria o ponto de encontro e bate-papo dos integrantes dos grupos de
ciclistas e visitantes.
- Ações públicas recreativas e educativas: Encontros previamente agendados, de cunho
educativo e recreativo apoiados pela iniciativa pública e privada, com sorteio e distribuição de
brindes. Durante os eventos a participação de autoridades e convidados que tenham influência
na área, para discorrer sobre assuntos que digam respeito à consolidação desta nova cultura,
seguido de passeios ciclísticos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que ações coordenadas e informações de qualidade podem ter efeito muito mais
eficientes na formação do indivíduo humano, tornando-o protagonista de seu próprio destino e
agente de uma sociedade mais educada, consciente e organizada, que priorize o coletivo em prol do
individual, que faça das leis normas de conduta, promovendo a empatia para o convívio harmonioso
entre os pares.
Neste sentido, este trabalho desenvolve-se motivado pela idealização de uma nova cultura, e
ainda que soe utópica, absolutamente viável.
Espera-se com isso que o a cidade de Lorena avance e torne-se referência no cenário regional
e, por que não, nacional, como o município que, por meio de ações educativas, mudou a cultura de
sua população com relação à circulação em seus espaços urbanos e rurais.
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RESUMO
A preocupação deste trabalho é com a manutenção da expressão cultural de um grupo social,
de forma mais particular a Festa de Corpus Christis, uma manifestação cultural-religiosa, tombada
como Patrimônio Histórico-Cultural da cidade de Lorena, São Paulo. A manutenção do elemento
cultural sob objeto de estudo depende de sua sustentabilidade ambiental para não perder suas
características, mas gerar menor impacto ambiental, uma forma de atualizar a festa. Para tanto,
foram desenvolvidos trabalhos ao longo de cinco anos para descrever o modo artesão de produção
das decorações de rua, tapetes coloridos de areia, para a passagem de uma procissão com a Hóstia
Consagrada dos Cristãos. O resultado foi a minimização do uso de matéria prima, produção de
resíduos e usabilidade do produto, conferindo mais sustentabilidade ao produto.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Festas Populares, Ciclo de vida do produto.

ABSTRACT
The concern here is with the maintenance of the cultural expression of a social group , more
particularly the Paty of Corpus Christis , a cultural-religious manifestation , tumbled as the City of
Lorena , São Paulo Historical-Cultural Heritage . Maintaining cultural element under study object
depends on its environmental sustainability not lose its characteristics , but generate less
environmental impact , one way to update the party . To this end, work has been developed over
five years to describe the artisan mode of production of street decorations , colorful carpets of sand ,
for the passage of a procession with the consecrated Host Christian . The result was to minimize the
use of raw materials, waste and product usability , providing more sustainability to the product.
Key-words: Sustainability , Popular Parties, Life cycle of the product.

1.

INTRODUÇÃO

As Festas Populares são expressões culturais dos vários grupos sociais construídas a partir do
diálogo cotidiano entre esses grupos e seu ambiente próximo (ecossistema/Bioma). O Ecossistema
local torna-se um fornecedor de matéria prima e de serviços que sustentam a permanência dos
indivíduos das populações humanas que compõem esses grupos sociais que ocupam o
ecossistema/bioma.
A Festa Popular Religiosa de Corpus Christis foi instituída há seis Séculos atrás, no Século
XV, proposto pelo Papa Nicolau XV. Nesse tempo se deu o início da celebração católica da Festa,
na forma de uma procissão para conduzir a Hóstia Consagrada pelas ruas da cidade (SANTOS,
2005). No Brasil, essa tradição Cristã se dá há mais de dois Séculos e foi incorporado ao repertório
cultural do povo cristão brasileiro. A procissão caminha pelas ruas da cidade, estas decoradas com
uma espécie de ―tapete‖ de areia e artefatos da fauna e flora como adorno para receber o símbolo
sagrado.
As manifestações sociais e culturais dependem de uma série de processos, serviços e matérias
primas para se materializar. A Festa popular de Corpus Christis no Brasil, sob influência
portuguesa, principalmente, explora os processos de produção de decoração de ambientes, com
coberturas de recursos naturais (areia, rochas, flores, alumínio, madeira, entre outros), bem como os
vários serviços de carpintaria, construção civil, pintura, artesanato, etc. No entanto, esta Festa
popular de expressão cultural e religiosa mobiliza um contingente populacional considerável, há
mais de dois Séculos, na forma de procissão que conduz o Símbolo Sagrado dos Cristãos.
Tanto na mobilização de matérias primas, serviços e processos produtivos, até o desmonte da
decoração de rua, há um conjunto de resíduos que são produzidos ao longo da cadeia produtiva do
―tapete‖, culminando com seu descarte. Essa prática se adequa aos tempos atuais que requerem
sustentabilidade nos produtos e serviços. Assim, esse trabalho discuti e propõe um ―tapete‖
sustentável para a manifestação cultural da Festa de Corpus Christis.
Os objetivos estão circunscritos na seguinte tematização: 1. Estudar a sustentabilidade da
Festa de Corpus Christis; 2. Experimentar a construção sustentável da decoração da rua para a
procissão da Festa de Corpus Christis; 3.Propor uma construção sustentável para a Festa de Corpus
Christis e confecção de um manual de construção e uso.
Essa abordagem se justifica importante, pois há aproximadamente seis Séculos esta Festa de
Corpus Christis se desenvolve no mundo e há mais de dois Séculos no Brasil. No entanto não cabe
mais em nossos dias um produto cultural que não dialogue com a sustentabilidade local. Portanto,
este projeto torna-se significativo pela introdução do conceito de sustentabilidade nesta Festa
popular.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Festa Popular Religiosa de Corpus Christis criada há seis Séculos, no Século XV, proposto
pelo Papa Nicolau XV. Desde esse tempo, em vários países da Europa Cristã, mais particularmente
em Portugal e Espanha, se deu o início das celebrações católicas da Festa que culminava na
organização de uma procissão para conduzir a Hóstia Consagrada (Corpo de Cristo) pelas ruas da
cidade (SANTOS, 2005).
Mais particularmente no Brasil, essa tradição Cristã se dá há mais de dois Séculos e em
muitas comunidades espalhadas pelo país, foi incorporado ao repertório cultural dos povos com
devoção cristã. A procissão, principal evento da Festa, caminha por entre as ruas da cidade, que são
decoradas com um ―tapete de areia e artefatos‖ composto da fauna, flora e minerais como adorno
para receber o símbolo sagrado. (CHAGAS e SENA, 2010)

PEDERSEN (2014) se apoia numa ferramenta de Ecodesing – 7 Steps in the life cycle of a
Green Product para pensar em produtos com design com menor impacto ambiental. Nesta
ferramenta, um ciclo é apresentado com os seguintes elementos e seus respectivos conceitos:
a.
Inovação: quando se criam produtos mais eficientes e que dialogam com o novo e com
as perspectivas de mercado, usabilidade e ambiente;
b.
Material Correto: cada produto ou serviço exige um tipo de material mais adequado. A
escolha do material deve seguir um padrão de sustentabilidade, desde a sua extração, passando pela
transformação, transporte, armazenamento e distribuição;
c.
Produção Limpa e verde: o processo de produção do produto deve atentar para
minimizar as emissões, os resíduos e os efluentes;
d. Distribuição Eficiente: o produto deve ser conduzido ao seu destino consumível de forma
sustentável. Para tanto, deve ser escolhido o meio menos poluente para tal;
e. Uso com menor impacto: A usabilidade do produto deve ser pensada de forma que o usuário
não seja um produtor de emissões, resíduos e efluentes a partir do produto adquirido no
mercado;
f. Fazer para durar: O produto deve ter durabilidade temporal e de uso, visto que isto demanda
menor produção e menos emissões, resíduos e efluentes derivados;
g. Evitando o aterro sanitário: Ao pensar o produto, este deve ser constituído de características
que atrase o quanto possível sua disposição final em um repositório de resíduos.
Nesse processo de sistematização sustentável da festa popular, o problema de pesquisa se
norteou pelo seguinte enunciado: Como deve ser um tapete sustentável para a Festa de Corpus
Christis?
3.

MATERIAL E MÉTODOS

O modelo de análise e construção do tapete para a Festa de Corpus Christis seguiu os 7 Steps
in the life cycle of a Green Product. Esse procedimento foi acompanhado de cuidados para se usar
elementos da fauna, flora, minerais e culturais locais, isto é, do Ecossistema de Mata Atlântica.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Usando da metodologia para o Ecodesign de PEDERSEN (2014), os 7 Steps in the life cycle
of a Green Product para a Festa Popular de Corpus Christis em Lorena, São Paulo apresentou as
seguintes limitações, das quais, algumas foram solucionadas quando se propôs uma construção do
tapete sustentável:
1º. Passo:
Inovação: Esse item foi atendido por conta do pensar a sustentabilidade para um produto
cultural-religioso que fosse desenvolvido com menor impacto ambiental, isto é um produto com a
chancela do Etno (cultural), Eco (Sustententabilidade) e Design (projetos de produto e serviços) =
Etnoecodesign; (Fig.01)

Figura 01: Indicações de Sustentabilidade do Tapete Corpus Christis.
Fonte: Festa de Corpus Christis, Lorena, SP, 2014.

2º. Passo:
Material Correto: O material que foi utilizado seguiu, em parte, os materiais historicamente
definidos pela metodologia cultural de se fazer os tapetes: Areia, Pigmentos em pó, Elementos
vegetais (folhas, flores, frutos e sementes), bem como alguns elementos confeccionados com papel,
metal e madeira. Dessa forma, para dinamizar a sustentabilidade possível se selecionou os
seguintes materiais com soluções sustentáveis:
a.
Areia: uso mais racionalizado para evitar desperdícios. Infelizmente, ainda não foi
possível redesenhar a distribuição, armazenamento e descarte desse material, pois depende de um
trabalho mais intenso sobre a logística fornecida pela prefeitura local; (Fig.02)
b.
Pigmento em pó: menor uso direto, isto é, aplicação do pó sem mistura apenas nos
traços dos desenhos. Para colorir as grandes superfícies foi utilizada a técnica já desenvolvida pela
cultura de produção, a mistura com areia antes de aplicar à superfície. cada produto ou serviço
exige um tipo de material mais adequado; (Fig.02)
c.
Elementos Vegetais: foi possível trabalhar com recursos vegetais locais, típicos da
Floresta Atlântica, ecossistema local, aproveitando a florada temporal, bom como os frutos de
época. Essa prática de usar recursos vegetais do ecossistema local valoriza o ambiente, dá
visibilidade à flora local e evita os processos de introdução florística tão prejudicial para os
ecossistemas. O resíduo do beneficiamento do arroz, um recurso típico cultural, foi mantido, com
uso mais comedido, para facilitar seu descarte. (Fig.02)
d.
Elementos de papel, metal e madeira: forma evitados, principalmente quando se
desenhou a logística para o descarte dos mesmos. (Fig.02)

Figura 02: Proposta de Tapete Sustentável Corpus Christis.
Fonte: Festa de Corpus Christis, Lorena, SP, 2014.

3º.Passo:
Produção Limpa e verde: o processo de produção dos tapetes resultou pouco resíduo, pois
foram dimensionados os recursos na quantidade necessária. Não houve emissões e efluentes nesse
processo; (Fig.03)
4º. Passo:
Distribuição Eficiente: Esse item não se aplica ao produto tapete de Corpus Christis, visto que
sua distribuição é estática, sem mobilidade do produto. No entanto, sua distribuição espacial, ao
longo das ruas e avenidas fazem parte do produto e para tanto, necessita ser pensada uma solução
urbana mais adequada, principalmente quanto ao trânsito de pessoas e veículos;

Figura 03: Uso de material otimizado para o Tapete Sustentável Corpus Christis.
Fonte: Festa de Corpus Christis, Lorena, SP, 2014.

5º. Passo:
Uso com menor impacto: A usabilidade do produto tapete de areia está agregada à expressão
cultural-religiosa da Festa de Corpus Christis. Uma procissão, com duas filas laterais, percorre as
margens do tapete e o Bispo, com um Ostensório com a Hóstia consagrada, pisa sobre o tapete. A
preocupação é com a segurança do produto que deve ser composto de material que não ofereça
risco ao processo de caminhar. No tapete sustentável proposto não foram usados nenhum material
que oferecesse perigo ao caminhar; (Fig.02)
6º. Passo:
Fazer para durar: Nesse caso, o tapete não se enquadra, pois sua permanência é efêmera.
Apesar da condição efêmera, a perenidade poderia ser pensada nas ferramentas usadas para a
confecção do produto, bem como a menor produção de resíduos derivados;
7º. Passo:
Evitando o aterro sanitário: Outro passo que pouco se aplica ao produto tapete de areia, pois
há a necessidade do descarte ao final do dia e a limpeza dos equipamentos urbanos. O que se
pensou para otimizar o repositório de resíduos foi a redução do uso de matérias primas, que geraria
menos disposição final.
Ainda, é importante ressaltar que houve a preocupação com a segurança dos artesãos quanto à
feitura do tapete. Para tanto, se utilizou equipamentos de proteção individual – EPI: luvas de
borracha, máscaras para nariz e boca e calçados adequados.

Figura 04: Uso de EPI para confecção do Tapete
Sustentável Corpus Christis.
Fonte: Festa de Corpus Christis, Lorena, SP, 2014.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após cinco anos de trabalhos com a Festa Popular Corpus Christis de Lorena foi possível desenhar
um produto cultural sustentável, sem perder as características culturais-religiosas que agregam a
manifestação. Para tanto, foram estudados os modos de produção artesão, as matérias primas envolvidas,
as etapas de produção, a logística de extração, distribuição e armazenamento da matéria prima, bem
como seu descarte final.
O que tornou tornar mais sustentável o produto foi a adoção de alguns procedimentos para com o
ciclo de vida do produto: Escolha da melhor matéria prima, Usabilidade com menor impacto ambiental e
para a saúde e Redução da produção de resíduos.
Ainda há alguns entraves que necessitam ser abordados, como a logística de extração, distribuição
e armazenamento da areia, bem como a disposição final do desproduto. Esse procedimento é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal e demanda outros trabalhos para otimizar sustentavelmente o
processo, o que será proposto dentro da temática Festas Populares Sustentáveis, visto que esta logística
se estende a todas às outras festas, com o mesmo procedimento.
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RESUMO
A sociedade hoje experimenta a era da tecnologia constante em seu cotidiano, de forma que não
podemos deixar de lado a questão do monitoramento autômato, que se faz presente em vários
ambientes, principalmente os de trabalho e os escolares. Podemos notar a presença das câmeras em
reality shows, que por meio da tecnologia televisiva adentram nossas casas. Tomando este ponto
como partida, realizou-se um período de pesquisas para que fosse estudado a fundo a questão de
planejamento de vigilância por meio de câmeras no campus da FATEA (Faculdades Integradas
Teresa D‘Ávila).
Palavras-chave: Câmeras de Segurança; Sistemas de Monitoramento; Segurança.
ABSTRACT
Nowadays the society tastes the tecnology‘s age with higher frequency in your daily routines,
couting on this, we can‘t left behind us the automaton surveillances‘s question, Who makes itself
present in various settings, especially the work and the scholar ones. We can notice the presence of
the cameras in reality shows, Who sets presence in our houses through the television tecnology.
Taking this point as inicial, a research period was made so the surveillance‘s planning question
could be studied by the campus‘s cameras at FATEA (Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila).
Key-words: Security cameras; Monitoring systems; Security.

1.

INTRODUÇÃO

Assim como as pirâmides do Egito se tornaram grandes artefatos da antiguidade clássica, as
câmeras de segurança são artefatos do mundo contemporâneo. Os dispositivos tecnológicos de
vigilância estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano como uma espécie de solução natural
ao quadro de violência e medo.
A vigilância tem se mostrado com uma espécie de solução natural a situação de desordem e
medo que se instaura nas grandes cidades contemporâneas. Parece que a vigilância se tornou um
meio privilegiado de reação e principalmente de prevenção, não só por parte de iniciativas privadas,
mas também por parte do poder público.
Segundo Gary Marx [1] a ―nova vigilância‖ – agenciada aos novos dispositivos tecnológicos
– é muito mais fluida do que aquela definida nos dicionários, a qual se apresenta ainda muito
tradicional, geralmente com um foco particular (―uma pessoa suspeita‖). A nova vigilância tem seu
alcance ampliado quase ao nível da onisciência e da onipresença.
Uma notícia do jornal Correio de Uberlândia [2] diz que De acordo com a Associação
Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese), o mercado de segurança
vem crescendo a taxas anuais médias de 10% (crescimento registrado nos últimos cinco anos). Em
2012, o setor movimentou cerca de R$ 4,2 bilhões.
Segundo dados da Abese, a principal tecnologia aplicada em segurança eletrônica é o sistema
de circuito fechado de TV, com 40% do mercado de sistema eletrônico de segurança, seguido pelos
sistemas de alarmes contra intrusos, com 26% de participação.
1.1 DO SURGIMENTO A SOCIEDADE MONITORADA
O sistema de vigilância começou a ser desenvolvido em sua forma básica em meados dos
anos 70, com a criação de alarmes e interfones - que eram confeccionados e vendidos por qualquer
pessoa. Desde então a demanda por esses objetos foi tamanha que começaram a surgir empresas
dedicadas a cuidar da segurança do individuo. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia,
meios de vigilância mais viáveis, como as câmeras de segurança, começaram a se espalhar como
febre pelo mundo todo. [3]
Muitos pensadores realizaram estudos sobre os sistemas de monitoramento e desenvolveram
teorias que de certa forma acabaram por influenciar ainda mais o seu uso, entre eles está Michel
Foucault [4] que construiu uma teoria de que ―vigiar é melhor do que punir‖, onde um indivíduo, ao
saber que está sendo monitorado, é capaz de repensar em seus possíveis atos e se sentir pressionado
a não cometê-los, excluindo assim a necessidade de combater violência física com violência física.
―O panóptico (...) permite aperfeiçoar o exercício do poder. E isto de várias maneiras:
porque pode reduzir o número dos que o exercem, ao mesmo tempo que multiplica o número
daqueles sobre os quais é exercido (...) Sua força é nunca intervir, é se exercer
espontaneamente e sem ruído (...) Vigiar todas as dependências onde se quer manter o domínio
e o controle. Mesmo quando não há realmente quem, assista do outro lado, o controle é
exercido. O importante é (...) que as pessoas se encontrem presas numa situação e poder de que
elas mesmas são as portadoras (...) o essencial é que elas se saibam vigiadas.‖ (FOUCAULT,
1997, pag:167) [4]

Outro grande contribuinte para o sistema de monitoramento foi Jeremy Bentham grande filósofo
inglês que estudou a possibilidade de um ambiente calculadamente vigiado, dando origem ao panóptico
material. Bentham estudava ambientes onde as pessoas se mantinham em conjunto, a começar por
penitenciárias, e idealizou uma estrutura de monitoramento eficaz que era constituída por um local
circular com uma torre no centro, de onde todos os prisioneiros eram observados sem saber por quem ou
de que forma.
Por último temos Gilles Deleuze, criador da ―sociedade de controle‖, que completava a ideia

de Foucault, mas não estendendo-a e sim a contradizendo, uma vez que Foucault idealizava uma
―sociedade disciplinar‖. Para Deleuze já não era necessário que os indivíduos fossem confinados
em algum lugar para serem vigiados. Ele deu à sociedade uma ―ideia de liberdade‖, que na verdade
continuava a ser controlada, porém de uma forma oculta.
Essas três ideias se fundiram com a alta tecnologia que vem a ser cada vez mais estudada,
dando origem ao mecanismo de monitoramento que hoje temos e que servem para o melhor
controle da sociedade.
1.2 As controvérsias dos Sistemas de Monitoramento.
O primeiro ponto controverso suscitado a partir da presença cada vez maior dos dispositivos
tecnológicos de vigilância é que por si só estes não constituem uma garantia de segurança. Na
análise dos teóricos, sua eficácia é extremamente reduzida caso estes circuitos de câmeras não
estejam articulados a um banco de dados, a softwares de identificação e reconhecimento (PEDRO,
2005) [5] e a uma política de segurança adequada.
Um exemplo a ser citado é de uma reportagem feita pela Revista VEJA [6], que mostra a
ineficiência do sistema quando não possui uma boa gestão, o sistema de monitoramento estava
desligado quando uma estudante sofreu tentativa de estupro.
Outra controvérsia com relação ao tema das câmeras de vigilância é que se por um lado, a
presença destas câmeras pode ser capaz de diminuir a sensação de insegurança, de minimizar o risco à
violência; por outro, torna visível práticas e ações cotidianas indiscriminadamente, ou seja, afirma-se
que, de certa forma, esta ―ameaça‖ à privacidade e à intimidade dos sujeitos.
1.3 O uso das câmeras de segurança na sociedade
Hoje em dia o mundo das câmeras de vigilância caminha por entre várias polêmicas, dentre
elas o monitoramento tecnológico em ambientes de trabalho e escolares. O Brasil aceita o uso de
quaisquer meios de monitoramento desde que esses não causem dano ao pudor e não ofereçam
episódios de constrangimentos ao monitorado.
Nos locais de trabalho também são permitidas as câmeras de monitoramento, desde que o
empregador siga as regras para exercer tal ação. Segundo o art. 2º da CLT (Constituição das Leis de
Trabalho) [7] o proprietário do estabelecimento comercial pode fazer uso das câmeras de vigilância, já
que ele é o responsável pelas atividades econômicas, porém, esse direito não é potestativo, já que para
prosseguir com esse ato o empregador não pode violar a liberdade e a privacidade das pessoas que no
local trabalham.
Nas ruas o monitoramento serve de apoio para as forças armadas, para que por meio desse
artefato se possa localizar, com maior facilidade, pontos de maior ocorrências de furtos e assaltos.
Além disso, por meio das câmeras é possível identificar possíveis suspeitos de atos de má conduta.
Várias escolas de redes pública e particular utilizam câmeras em seus cotidianos, exemplos reais
disso é a rede de escolas técnicas Centro Paula Souza, instituições do governo do estado de São Paulo
que passaram a fazer uso do monitoramento, isso não só inibiu a prática de brigas e furtos nas
decorrências dos colégios, mas também ajudou a solucionar casos de desperdício de merenda e
depredações dos prédios por alguns alunos, evitando assim quaisquer casos de injustiças e injúrias que
poderiam ser cometidas [referencia]; outro caso é o da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) que após a instalação de um rígido sistema de vigilância, teve uma drástica redução na
taxa de crimes nas dependências do campus que foram reduzidos de 20 (no primeiro trimestre de
2010) para 03 (no primeiro trimestre de 2011) [8].

Figura 1: Gráfico de Furtos ocorridos na UNICAMP durante os anos de 2009 a 2011
Fonte: <http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/divulgacao/monitoramento_unicamp110408.html>

E atualmente as Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila (FATEA), uma instituição de cursos superiores
que possui grande número de alunos, localizado na cidade de Lorena SP adotou um novo sistema de
monitoramento e que será o objeto de estudo desta pesquisa.

2. Objetivos
Esta pesquisa tem por objetivo analisar a segurança dos acessos aos prédios do Campus da FATEA
relacionando-os com as câmeras de segurança. Verificar em quais pontos as câmeras de segurança
são ineficientes e sugerir propostas de intervenções a fim de melhorar a eficiência do sistema de
segurança da faculdade.
3. METODOLOGIA
A metodologia do trabalho se resume em caminhar pelo campus da faculdade coletando dados para
análise posterior. Esses dados serão coletados através de fotografias e entrevistas com funcionários
que desempenham a função de segurança da faculdade e também com os próprios alunos.
4. RESULTADOS PARCIAIS
Após caminhar pelo Campus, coletaram-se dados para futura análise. Verificou-se que de acordo
com o mapa do Campus distribuído aos novos alunos para reconhecimento do mesmo, (Figura 2) a
faculdade possui duas formas de acesso.

Figura 2: Mapa da FATEA, distribuído aos novos alunos.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

O acesso principal é feito na Portaria 1, localizado em frente a Avenida Drº Peixoto de Castro.
(Figura 3)

Figura 3: Fachada da FATEA, acesso principal.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

É através dessa portaria que os alunos da faculdade e visitantes possuem acesso aos prédios
do Campus. Ela possui um balcão para recepção e catracas que barram a entrada de estranhos
(figura 4), que para conseguir acesso aos prédios devem se identificar no balcão com os seguranças.
Essa portaria conta ainda com outros seguranças que acompanham os funcionários do balcão.

Figura 4: Catracas da Recepção.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

É nessa Portaria funciona basicamente o sistema de monitoramento que é controlado pelo
balconista (Figura 5) (nome dado ao funcionário que controla o sistema de monitoramento através
do balcão).

Figura 5: Sistema de Monitoramento da FATEA.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Essa portaria está equipada com duas câmeras de segurança, uma localizada acima do portão de
entrada (Figura 6) que serve para identificar aqueles que saem do Campus, e outra que está na parede
oposta e serve para identificar os que estão entrando na faculdade.

Figura 6: Câmera de Segurança da Portaria 1.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores

A Portaria 2 (Figura 7) que fica em frente a Rua Presidente Roosevelt, é uma portaria secundaria destinada
aos alunos do Instituto Santa Teresa e para desembarque de mercadorias da Cantina da faculdade, que de
acordo com o mapa do campus fica próximo a essa portaria.

Figura 7: Entrada da Portaria 2.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Figura 8: Câmeras da Portaria 2.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores

Essa portaria possui 2 câmeras posicionadas em pontos diferentes (Figura 8) que identificam
a entrada e saída das pessoas. Nessa portaria também é possível identificar seguranças e as catracas
que ficam mais a frente, a fim de não atrapalhar o fluxo de crianças nos horários de entrada e saída
das aulas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As câmeras de segurança são consideradas um grande passo na expansão do setor de
vigilância, já que as mesmas desempenham o papel indispensável de monitorar todo o perimetro no
qual foram instaladas. Isso facilita todo o árduo trabalho que antes se tinha ao realizar buscas por
suspeitos de determinados crimes. Com as cameras, o serviço de monitoramento, antes feito por
pessoas, se encontra de forma mais viável abrangendo seu uso tanto em espaços profissionais,
quanto escolares e domésticos.
Acredita-se que com o crescimento da area da vigilância, os transeuntes de quaisquer lugares
estarão sob maior cobertura de segurança, o que torna a FATEA (Faculdades Integradas Teresa
D‘Ávila) um espaço considerado seguro para os que ali frequentam, tendo como confirmação dessa
afirmação a aplicação adequada de um vasto sistema de vigilância adiquirida pela instituição para
maior controle de fluxo das ações realizadas pelos universitários e empregados.
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RESUMO
O trabalho trata-se de uma análise comparativa de tijolos cerâmicos pela óptica da
arqueologia urbana e embasando-se nas áreas de Engenharia de Materiais e Arquitetura e
Urbanismo. O foco do trabalho é uma Instituição Hospitalar da cidade de Lorena, São Paulo, no
qual foram coletados tijolos coloniais datados do século XIX e para realizar a análise comparativa
foram coletados tijolos modernos de uma Cerâmica da cidade de Canas, São Paulo. Visando a
preservação dos espaços históricos o estudo tem como objetivo o resgate arquitetônico através da
análise dos materiais construtivos. A metodologia contempla levantamento bibliográfico, visita
técnica, coleta de amostras, análise dimensional, pesagem, sketching (desenho a mão dos objetos),
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Os
resultados obtidos demonstram as diferenças nas características dimensionais, na massa e na
composição química dos tijolos. Como produto final ter-se-á definição do panorama e fichas
técnicas com as características de forma geométrica, propriedades químicas e mecânicas de ambos
os tijolos.
Palavras-chave: Análise Comparativa; Engenharia de Materiais; Tijolos; Cerâmica; Arqueologia
Urbana.
ABSTRACT
The work it is a comparative analysis of ceramic bricks from the perspective of urban
archeology and basing on the areas of Materials Engineering and Architecture. The focus of the
work is an institution Hospital of Lorena, São Paulo, in which were collected dated colonial brick
nineteenth and to perform a comparative analysis were collected modern brick of a pottery town of
Canas, São Paulo. For the preservation of historical places the study aims at architectural salvage
through analysis of building materials. The methodology includes literature, technical visit,
sampling, dimensional analysis, weighing, sketching, Scanning Electron Microscopy (SEM) and
Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). The results show the differences in dimensional features,
mass and chemical composition of bricks. As a final product shall be taken-definition picture and
fact sheets with the characteristics of geometric shape, chemical and mechanical properties of both
bricks.
Key-words: Comparative Analysis; Materials Engineering; Bricks; Ceramics; Urban Archaeology.

1. INTRODUÇÃO
É inegável a importância da preservação das edificações históricas, pois por meio destas
conhecemos sua arquitetura, juntamente com seus materiais construtivos e de que forma era
realizado seu processo de fabricação, o que gera extrema importância no campo da arquitetura e da
engenharia de materiais contemplando o estudo com interdisciplinaridade que nada mais é que, a
interação entre disciplinas aparentemente distintas, mas no qual possibilita a compreensão da
realidade.
Em um segundo momento, optou-se por discutir sobre arqueologia urbana que investiga as
ações do passado e tem papel fundamental no estudo e conhecimento das cidades. Perante os
problemas apresentados anteriormente, o presente estudo visa resgatar os materiais construtivos de
construções históricas e suas características arquitetônicas.
Diante das perdas atuais no cenário urbano, especificamente no que diz respeito aos
patrimônios arquitetônicos, em decorrência do acelerado desenvolvimento das cidades e da grande
necessidade territorial, que acaba gerando a demolição de importantes áreas históricas, a
Arqueologia Urbana busca propor alternativas que conciliem essa evolução à preservação das
construções que auxiliam a demonstrar o processo de criação e evolução das cidades.
Tem-se como local de estudo uma Instituição Hospitalar da cidade de Lorena, São Paulo, no
qual foram coletados tijolos cerâmicos do período colonial datados do século XIX e para se efetuar
a análise comparativa foram coletados tijolos cerâmicos de uma Cerâmica da cidade de Canas, São
Paulo, para estender um paralelo da evolução dos materiais aplicados em construção. Por meio de
estudos interdisciplinares, que abrange o campo da engenharia de materiais e arquitetura, tendo
como objetivo promover a compreensão da problemática que é a não preservação dos materiais
construtivos.
A engenharia de materiais possui papel fundamental nos estudos sobre as relações estruturapropriedade seja em um projeto ou na estrutura de algum material para gerar antecipadamente um
conjunto de propriedades.
A justificativa consiste pelo constante crescimento das cidades, que gerou uma ruptura com o
passado, com a substituição de antigos materiais por novos, e como consequência da não
preservação temos perdas irreparáveis do cenário urbano, pois as cidades nos proporciona
conhecimento não apenas nas suas construções, mas também em seus elementos construtivos.
Contudo a arqueologia urbana sustenta toda a leitura da materialidade dos espaços, assim
permitindo entender as ações da sociedade no passado, a partir do que foi consumido e modificado
e assim possibilitando a regeneração dos espaços e configurando novos cenários urbanos.
2. REVISÃO DE LITERATURA
As cidades possuem grande diversidade de recursos arqueológicos inseridos nas mais diversas
construções, possibilitando assim o estudo de seus materiais e de suas transformações estéticas.
Todas as cidades brasileiras – tanto as pequenas cidades e lugarejos do
interior como as capitais - vêm sofrendo transformações em seus traçados,
estéticas e densidades a partir dessa cadeia de transformações urbanas, sociais,
econômicas e culturais. E em todas elas uma grande porção da materialidade,
testemunha de sua gradativa evolução, vai se modificando e desaparecendo nas
renovações e nas modernizações, processo em que desaparecem muitas marcas
evocativas das memórias de diferentes grupos sociais (SANTOS, 2009).

Desse modo, a arqueologia urbana busca debater questões relativas à origem e ao
desenvolvimento do espaço urbano, debatendo com o princípio de modernização urbana que rege
nossa sociedade, de acordo com que afirma SOUZA SANTOS (2014).

O reconhecimento do potencial arqueológico urbano tem gerado debates e estratégias
para minimizar o impacto que as transformações das cidades causam aos bens arqueológicos
(TOCCHETTO e THIESEN, 2007).

Segundo REIS FILHO (1983, p. 192) o trato com os problemas da arquitetura brasileira
trouxe-nos, com o tempo, certa familiaridade, comum a todos aqueles que trabalham nesse campo,
com as questões relativas à preservação de nosso patrimônio, arte e história, para que sejam
conservadas cuidadosamente a fim de serem utilizadas em prol do enriquecimento cultural da
sociedade, bem como a possibilidade de serem obtidos recursos mais amplos para o
desenvolvimento de conteúdos atualizados nessa área.
Os materiais estão arraigados em nossa cultura, como por exemplo, nos transportes,
habitação, vestuário, comunicação, recreação e produção de alimentos, como cita CALLISTER
(2013).
A ciência dos materiais busca entender as origens fundamentais das propriedades do material
e, por fim, manuseá-las e aplicá-las como cita ASHBY e JOHNSON (2011).
Os tijolos são considerados cerâmicas tradicionais, pois, afirma CALLISTER (2012):
As cerâmicas são compostos formados entre elementos metálicos e não metálicos; na maioria
das vezes, elas consistem em óxidos, nitretos e cabetos. Por exemplo, alguns dos materiais
cerâmicos comuns incluem o óxido de alumínio, o dióxido de silício, o carbeto de silício, o nitreto
de silício e, ainda, o que alguns referem como sendo a cerâmicas tradicionais, aquelas que são
compostas por minerais argilosos, assim como o cimento e o vidro.
As propriedades mecânicas e físicas dos materiais cerâmicos permite ser trabalhada em várias
aplicações, pois estes são relativamente rígidos e resistentes e tipicamente isolantes a altas
temperaturas. Por outro lado, elas são extremamente frágeis e sujeitos a fraturas. As cerâmicas
tradicionais, ou seja, aqueles para os quais a matéria prima primária é argila afirma SILVA DO
SANTOS (2009) que:
As argilas são rochas sedimentares compostas de grãos muito finos de silicatos de alumínio,
associados a óxidos que lhes dão tonalidades diversas, pode ser encontrada próxima de rios [...].
As argilas são matérias-primas muito utilizadas devido às suas características variadas que
facilitam seu uso em diversas áreas. Podemos citar suas principais características como: leveza,
resistência, inércia química, estabilidade dimensional, incombustibilidade, além de excelentes
propriedades de isolamento térmico e acústico.
Neste contexto, ZORRAQUINO (2006, p. 6) explica que o território do Brasil possui uma
imensa abrangência e uma grande variedade de regiões. O clima tropical úmido é predominante,
com escassa altitude, muita umidade, chuva, vegetação e insolação. O solo está composto
fundamentalmente de materiais aluviais (terras e argila) e também de rochas metamórficas (granito
e gnaisses) e calcárias ou caliças. Estes condicionantes do território marcaram sempre as
características da arquitetura e da moradia mais tradicionalmente brasileira.
Outra razão da grande utilização da argila é pelo motivo de ser facilmente conformada,
quando misturada com água formando uma massa plástica. Em seguida passa pelo processo de
secagem para a retirada da umidade e para melhorar sua resistência mecânica as peças são
queimadas em altas temperaturas, como cita CALLISTER (2013).
3. METODOLOGIA
O estudo aborda levantamento bibliográfico, visita técnica in loco, coleta de amostras dos
tijolos, análise dimensional, pesagem, sketching (desenho a mão dos objetos), Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Foram coletados
duas amostras de diferentes tipos, Figuras 1 (a) e (b).

Figura 1 (a) – Tijolo Colonial

Figura 1 (b) – Tijolo Moderno

Fonte: Os autores (2015)

O levantamento bibliográfico consiste em uma coleta de informações de obras de vários
autores nas áreas abrangentes do estudo no intuito de auxiliar o alcance dos objetivos propostos.
A visita técnica foi realizada em uma Cerâmica produtora de tijolos modernos localizada na
cidade de Canas, São Paulo, local onde fora extraída a amostra para o estudo de caso bem como a
observação do seu processo produtivo.
As etapas experimentais compreendem a análise dimensional, iniciando com a realização da
medição do comprimento, largura e altura de ambas amostras. Após a realização dessa etapa foi
possível produzir um sketching (desenho a mão dos objetos) das amostras com mais realismo para
observação das peças, Figura 2.

Figura 2 – Fluxograma das etapas experimentais
Fonte: Os autores (2015)

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é feita através de um equipamento capaz de
produzir imagens de alta ampliação e que podem ser fotografadas, por meio da emissão de feixes de
elétrons, para que as superfícies dos corpos de estudo possam ser analisadas. (CALLISTER, 2013).
O EDS (Espectroscopia de Energia Dispersiva) é um acessório essencial no estudo de
caracterização microscópica de materiais, que nos permite visualizar sua composição química.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A grande questão atualmente é como preservar construções históricas, muito além de se
preservar memórias, é a importante ação de resgatar os materiais construtivos para a realização de
distintos estudos. A preservação do patrimônio histórico deve ganhar espaço e ser trabalhado em
sociedade, sem desconhecer a interdisciplinaridade com outras áreas do saber.
O patrimônio histórico, materializado na forma de construções, vem manter vivo todo esse
cabedal intelectual e cultural de civilizações anteriores à atualidade, porque é o testemunho vivo e
tangível de épocas passadas, e faz com que se possa entender os fatos mediante um ―mergulho‖ no
contexto físico da época, dos costumes, pensamentos e o próprio cotidiano dessas gerações
anteriores (LEMOS, 2004).
Para compreensão da análise comparativa, segue abaixo a tabela com os resultados obtidos
nas etapas de pesagem, análise dimensional e EDS:
Tabela 1 - Resultados de massa, dimensões e requisitos
TIJOLO
MASSA
DIMENSÕES

COLONIAL

MODERNO

2,5 Kg

1,7 Kg

REQUISITOS

Altura= 120 mm
Largura= 60 mm
Comprimento= 260 mm

Alta concentração
Silício, Magnésio,
Alumínio e Potássio
Amostra: Denso e
com porosidade

Altura= 100 mm
Largura= 50 mm
Comprimento= 220 mm

Alta concentração
de Silício e
Alumínio
Amostra: Leve, com
baixa quantidade de
potássio e pouca
porosidade.

Fonte: Os autores (2015)

Constatou-se que o tijolo colonial contém massa igual a 2,5 Kg por conta da alta concentração
de silício, consequentemente o deixando mais denso e com porosidade, também foram encontrados
na amostra magnésio, alumínio e potássio. Analisando a amostra são observadas em seu centro as
iniciais do nome do provedor (CML), que eram feitas com uma espécie de carimbo. O tijolo é feito
artesanalmente, sem nenhuma padronização de medidas e com forma irregular.
O tijolo moderno possui massa igual a 1,7 Kg comparado ao tijolo colonial ele é muito mais
leve, com pouca porosidade e baixa concentração de potássio, também foram encontradas em sua
composição silício e alumínio. Sua forma retangular é totalmente padronizada por conta de seu
processo de fabricação contendo em seu centro um relevo que ajuda a segurar a argamassa.
A diferença entre os tijolos encontra-se em sua composição química e em seu processo de
fabricação, os tijolos coloniais eram feitos a mão, e prensando a matéria-prima em moldes de
madeira sem padronização e secados ao ar livre. Já na elaboração dos tijolos modernos é feito, a
partir da obtenção da matéria-prima (argila e areia), em seguida passa pela mistura mecânica,
conformação com as medidas padronizadas e encaminhadas ao forno, à uma temperatura
aproximada de 800ºC, para seu processo de sinterização.
A semelhança entre os tijolos está em sua matéria-prima, a argila, e em alguns elementos
químicos como o silício e o alumínio.

Uma outra razão para sua popularidade reside na facilidade com que os
produtos de argila podem ser conformados; quando misturados nas apropriadas
proporções, argila e água formam uma massa plástica que é muito susceptível à
conformação. A peça formada é seca para remover alguma umidade, após o que
é queimada numa temperatura elevada para melhorar sua resistência mecânica
(CALLISTER, 2013).

De acordo com CALLISTER (2013), encontramos facilidade em trabalhar com os produtos
de argila até mesmo no processo de conformação, pois quando misturados com proporções
adequadas, à argila com a água formam uma massa plástica que é muito apto à conformação. O
produto é exposto ao ar livre para retirar a umidade, e em seguida passa pelo processo de
sinterização para melhorar sua resistência mecânica.
Na queima ou na sinterização, a peça é submetida a temperaturas elevadas, proporcionando
maior dureza e resistência, pois o calor cria uma forte ligação entre as partículas complexas de
óxido na cerâmica e reduz a porosidade, como cita LESKO (2004).
A Figura 3 demonstra o passo a passo de cada etapa do processo de fabricação de um tijolo
cerâmico.

Figura 3 – Atual processo de fabricação do Tijolo Cerâmico (Moderno)
Fonte: Os autores (2015)

Nesta etapa inicial da pesquisa, quanto aos estudos de forma/função, foram tratados o aspecto
bidimensional como base para os estudos dos parâmetros tridimensionais dos tijolos por meio de
digitalização via Scanner 3D e análise por softwares de tratamento de imagem e análise.
Os passos posteriores consistirão em ensaios de embutimento metalográfico, microdureza,
compressão e absorção de água a serem realizados na Universidade Federal de Itajubá-UNIFEI e na
Escola de Engenharia de Lorena-EEL-USP.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Discutimos a importância da Engenharia de Materiais que busca entender as origens
fundamentais das propriedades do material e como aplicá-las, juntamente com a arquitetura que
trabalha com o estudo arquitetônico das edificações, contemplando a área da arqueologia urbana
com estudos os interdisciplinares.
O estudo está em fase de desenvolvimento, mas com informações significativas sobre os
tijolos cerâmicos que eram feitos e utilizados no século XIX e sobre os atuais tijolos e seu processo
de fabricação, também podemos observar as diferenças e semelhanças entre os materiais
construtivos, enfatizando suas propriedades químicas.
Consequentemente possibilitou o desenvolvimento futuro de estudos arqueológicos urbanos,
por meio dos diagnósticos e levantamentos arquitetônicos.
Ressaltando a preservação do patrimônio histórico, com fins de alcançar sua valorização e
possibilitando o desenvolvimento futuro de estudos arqueológicos urbanos.
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RESUMO
Esta pesquisa tem por proposta evidenciar a percepção da integração de um aluno do ensino médio
da rede estadual de ensino da cidade de Lorena, São Paulo no contexto acadêmico e na pesquisa
científica vinculado no programa de iniciação científica para o ensino médio – PIBIC-EM. A
pesquisa em desenvolvimento com o aluno (bolsista) é de caráter interdisciplinar nas áreas de
design, engenharia de materiais e produção, tendo como objetivo a inovação por meio da fabricação
de novos produtos: elaboração de imagens sacras a partir da adição de terras diatomáceas em
diferentes composições, tendo como parceira uma micro empresa de imagens situada na cidade de
Aparecida, São Paulo. Devido à inclusão do aluno do ensino médio em âmbito acadêmico pode-se
perceber o amadurecimento do mesmo, a ampliação das convicções, o aprimoramento crítico e o
desenvolvimento de princípios científicos por estar coabitando um ambiente diferenciado dos
demais colegas, visto que o aluno mantém um contato direto com graduandos, pesquisadores e
docentes da instituição de ensino superior. Essa experiência proporciona ao aluno de escola pública
a incitação em dar continuidade à prática dos estudos após a finalização do ensino médio,
superando os desfavoráveis dados sobre o ensino secundário no Brasil.
Palavras-chave: Ensino Médio; Graduação; Integração; Imagens Sacras; Novos Materiais.
ABSTRACT
This survey has the purpose to evidence the perception of integration from a public high school
student in Lorena City, in State of São Paulo in the academic context and in scientific research
linked to the scientific initiation program for high school. The developing research with the student
features interdisciplinarity in the design areas, material engineering and production engineering,
which objective is the innovation by manufactured new produtcs: making sacred images with
kiesselguhr in different compositions, in association with a small sacred images business in
Aparecida City, São Paulo. Due to inclusion of high school student in academic environment it is
possible to realize the maturity of the student, the expansion of convictions, the critical
improvement and the development of scientific principles to be living in a different environment
from other colleagues, since the student has contact with researchers and teachers of higher
educational institutions. This experience provides student incitement to continuing its practice of
studies after high school graduation, overcoming the bad data on secondary education in Brazil.
Key-words: High School; graduation; integration; sacred images; new materials.

1. INTRODUÇÃO
Uma grande quantidade dos jovens em nosso país,encontra-se cursando o ensino médio, uma
etapa de extrema importância em suas vidas, visto que o aprendizado obtido nesses três anos de
estudos serão primordiais para o jovem atinar seus interesses e aptidões, desenvolver habilidades,
que serão cruciais para a definição de qual carreira irá destinar-se em seu futuro profissional.
Contudo, os orgãos governamentais defrontam-se com as limitações do ensino público,
conjuntamente com as estatísticas desfavoráveis para o atual ensino secundário e deparam-se com o
desafio de incentivar os jovens a vislumbrar a importância dos estudos para tirar proveito dos
conteúdos lecionados em sala de aula e prepará-los para assuntos além do carga de estudos
excessivas para o vestibular.
No entanto, para pensar o ensino com base na pesquisa, é necessário reverter a lógica do
ensino tradicional, na qual todo o processo está centrado no professor e na sala de aula. Na lógica
da pesquisa, o aluno é o centro da ação pedagógica, e a universidade pode contribuir com esse
processo. O aluno é instigado a pensar e a formular uma pergunta, base de pesquisa. Em conjunto
com o professor, as questões vão sendo construídas cientificamente até a produção do
conhecimento, com base em referenciais teóricos e metodológicos adequados à proposta inicial
ensejada no objeto /tema de estudo. (FONSECA, 2013).
A pesquisa é um requisito necessário ao processo de ensino, de aprendizagem e de produção
de conhecimentos nas instituições de ensino superior e tem como função essencial estar integrada
ao ensino e à extensão. Utilizada como produção de conhecimento no ensino médio, é uma prática
pouco adotada por professores e alunos e gerando implicações tanto na forma de aprendizagem,
como na relação do aluno com a incitação em adentrar uma universidade.
Por meio desse estudo demonstra-se, com a realização da iniciação científica júnior com
alunos de rede pública, é possível observar a diferença de perspectivas para o futuro do aluno
beneficiado com esse programa. Além de ampliar seu networking desde o ensino básico, o aluno
começa a conviver em um âmbito diferenciado, tendo contato com graduandos, docentes,
resultando-se em um amadurecimento ágil e será motivado, desse modo, a apreciar os estudos e a
perspectiva de manter-se no ambiente acadêmico. Tamanhas experiências colaboram para os
professores vivenciarem novas maneiras de ensinar, extinguindo o ensino centrado somente na sala
de aula.
1.1 Dificuldades e baixo indicadores de qualidade no ensino médio: Uma breve Introdução
Nas últimas décadas o ensino médio vem passando por uma profunda transformação de
identidade. O objetivo é o meio em detrimento do fim. O fim, para o sentido da educação, é a
formação integral do cidadão. O meio é o vestibular, a forma de acesso à universidade. Essa
mudança de paradigma promove, no mínimo, um distanciamento ainda maior entre o sonho e a
realidade. Acessar a Ciência sistematizada nos cânones da universidade, para o estudante do ensino
médio, significa ter ―competência‖ para pular o muro do vestibular. O ensino médio tem por fim
fortalecer entre os seus estudantes a sapiência para eleger a sua especialização e forma para
realização pessoal. A missão do ensino médio, conceitualmente, não é a preparação do aluno para o
vestibular e sim, dar ao estudante conhecimento no sentido de ferramenta de transformação pela
formação de cidadãos (Ferreira, 2003, Freire, 2002).
Em 2012, apenas 51,8% dos jovens de até 19 anos haviam concluído os anos finais da
educação básica brasileira, segundo dados do IBGE compilados pela ONG Todos Pela Educação.
Esses dados são preocupantes, pois a evasão dos alunos ensino médio é um problema antigo
que perdura até hoje. Esta situação é vinculada a diversos obstáculos, como a necessidade de
trabalhar para ajudar a família e, também, para sua própria autonomia; o ingresso na criminalidade
e na violência; desavenças no convívio familiar e principalmente pela má qualidade do ensino, pois

as turmas costumam ser lotadas (chegam a ser 50 alunos por sala); conteúdos são extensos e
específicos para o vestibular e grande parte dos professores estão despreparados para lecionar
utilizando uma prática pedagógica diferenciada para motivar o aluno aos estudos, além lidar com o
estágio dificultoso de desenvolvimento dos jovens.
A evasão está relacionada não apenas à escola, mas também à família, ao poder executivo e
ao próprio aluno. Essa totalidade faz com que o estudante do Ensino Médio deixe de acreditar que a
escola auxiliará para um futuro melhor, já que a educação que recebe é precária em relação ao
conteúdo, formação de valores e ao preparo para o mercado de trabalho.
A inserção da prática científica com os alunos de ensino médio rompe com o ensino
meramente teórico e fortalece a dimensão da atividade científica centrada no ensino-pesquisa.
Realiza uma formação integrada que proporciona ao aluno interagir com realidades complexas e a
lidar com problemas do meio científico. O aluno que vivencia essa experiência terá um perfil
diferenciado em sua vida profissional e terá uma adaptação rápida quando adentrar em uma
universidade.
1.2 Escola Estadual Professor Luiz de Castro Pinto
A instituição parceira do projeto de pesquisa, trata-se da Escola Estadual Professor Luiz de
Castro Pinto, situada no bairro da vila Passos em Lorena e possui aproximadamente 1200 alunos
distribuidos entre ensino fundamental e médio. A instituição iniciou suas atividades em 17 de
fevereiro de 1964, após ganhar um prédio próprio para seu funcionamento.
Luiz de Castro Pinto, foi uma personalidade ilustre, trabalhou como educador durante 54
anos, ocupando cargos de professor e diretor. Na época da II Guerra Mundial, foi nomeado Prefeito
Municipal de Lorena, exercendo a função com demasiada idoenidade. O objetivo primordial da
escola é possibilitar uma formação básica construída por princípios e valores éticos, morais e
solidários que favoreçam a integração social.
A escolha dos alunos para exercerem iniciação científica júnior nas Faculdades Integradas
Teresa D'Ávila ocorreu devido a formidável desempenho nos estudos e excelente comportamento
em sala de aula.
1.3 Design, engenharia de materiais e produção
O projeto em desenvolvimento conjuntamente ao aluno de ensino médio é concentrado nas
áreas de design, engenharia de materiais e produção. O estudo tem por objetivo dar uma destinação
correta as terras diatomáceas, resíduo proveniente da filtração de cervejas e chopps. É um resíduo
rico em sílica, geralmente despejado na alimentação de suínos ou apenas descartado em aterros
como material inerte.
A proposta prevê a aplicação das terras diatomáceas adicionado ao gesso para fabricação de
imagens sacras. O projeto iniciou-se em 2012 e possui uma parceria com a empresa JAB – Fábrica
de Imagens N. Sra. Aparecida, localizada no município de Aparecida, São Paulo. A empresa utiliza
procedimentos de fabricação de imagens sacras de maneira tradicional e usufrui de 12
colaboradores.
A cidade de Aparecida, localizada no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, reúne mais de 10
milhões de turistas por ano, possuindo um turismo religoso intenso durante o ano e atraindo
comerciantes para a região. As visitas técnicas a empresa ocorrem periodicamente para a realização
de observações para o desenvolvimento do projeto.
O projeto possui um carater interdisciplinar e transdisciplinar, concentrado nas áreas de
Design e tecnologias sociais (Ciências sociais aplicadas), Engenharia de materiais e produção
(Ciências Exatas). Rocha introduz ao assunto:

Um trabalho interdisciplinar é o processo no qual se desenvolve a
capacidade de análise e de síntese a partir da contribuição das perspectivas de
diferentes e diversos componentes curriculares. O objetivo é abordar um
fenômeno (a ser conhecido) em sua totalidade, identificando e integrando todas
as relações existentes entre os diferentes elementos ali implicados. Busca, ainda,
sintetizar e religar os saberes disciplinares e colocá-los em um contexto mais
amplo. (ROCHA, 2013, p. 139)

De acordo com Iribaryy (2003), a transdisciplinaridade preocupa-se com uma interação entre
as disciplinas com o propósito de promover um diálogo entre áreas divergentes do conhecimento
para que ocorra cooperação entre as diferentes áreas, contato entre essas disciplinas.
Na área de design foram realizadas observações por meio de sketches, quanto ao volume,
forma e informações das imagens. Os sketches são considerados um esboço, uma demarcação
preliminar, a concepção inicial de um projeto. A técnica utilizada para a criação dos sketches foi
por meio do software AutoDesk Sketchbook Express 2011. Apresentando ao aluno a Mesa
digitalizadora Bamboo Connect PEN CTL470L e suas técnicas de uso.
Notou-se que as imagens sacras em sua maioria são produzidas no formato triangular.
Mediante a pesquisas realizadas, o significado das imagens serem representadas de modo
triangular, deve-se ao sinal da cruz, um dos símbolos básicos da religião cristã. É feito utilizando as
mãos, para desenhar uma cruz em si mesmo, tocando-se em sequência a testa, o peito, o ombro
esquerdo e o ombro direito.
Por meio dos sketches foi possível fazer um breve estudo sobre as formas e volumes das
imagens sacras, tomando como ponto de partida para produção de uma embalagem específica para
as imagens, sendo um diferencial para a empresa, pois o mercado em estudo é carecido em relação
ao desenvolvimento a esse tipo de produto.
A área de engenharia de produção recentemente integrou-se ao projeto, no qual foi
apresentado ao lecionando conceitos de lean manufacturing, produção enxuta, ou seja, a produção
que busca eliminar desperdícios, excluir o que não é interessante ao cliente e aumentar a
produtividade da empresa.
O projeto ainda está em desenvolvimento de modo que, a aplicabilidade dos conceitos de
lean ainda serão implementados na micro empresa.
2. METODOLOGIA
Este estudo específico iniciou-se na parceria com a Escola Estadual Prof. Luiz de Castro
Pinto e a Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila – FATEA com o apoio do Programa Institucional
de bolsas de iniciação científica para o ensino médio - PIBIC-EM (Antigo PIC Jr).
O programa de iniciação científica júnior é aplicado aos estudantes do ensino médio (de
instituições públicas, de ensino regular, escolas técnicas, militares ou privadas) com a finalidade de
despertar a vocação científica em jovens talentos para formar cidadãos conscientes, participativos e
com senso crítico apurado desenvolvendo as atitudes, competências e princípios essenciais à
educação científica e tecnológica. Além da oportunidade de ter contato direto com graduandos,
pesquisadores e professores do ambiente acadêmico.
A metodologia aplicada a esse projeto perpassa de atividades de levantamento bibliográfico
para maior esclarecimento e entendimento do assunto para que posteriormente o aluno possa vir a
desenvolver conteúdo prático em oficinas e laboratórios. Os encontros ocorrem regularmente na
Instituição de Ensino Superior para atualização do projeto e desenvolvimento do mesmo junto ao
aluno de ensino médio.

2.1 Laboratórios do âmbito acadêmico
As atividades foram desenvolvidas nas Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila - FATEA, após
o levantamento bibliográfico foi apresentado ao aluno de iniciação científica júnior a biblioteca da
instituição e os diversos laboratórios da estrutura do ambiente acadêmico.

Figura 1: Centro Tecnológico Mariana Gussen – FATEA
Fonte: FATEA (2014)

O Centro Tecnológico Mariana Gussen, oficina de madeira metal e polímero é utilizado
predominantemente pelos alunos de graduação do curso de Design e Arquitetura e Urbanismo da
instituição para desenvolvimento de projetos como protótipos, maquetes dentre outros. Foi utilizado
para instruir ao aluno sobre o desenvolvimento de sketches manuais e sua relevância para o
desenvolvimento de novos produtos na área de design.

Figura 2: Laboratório de Materiais, Texturas e Modelagens ''Prof. Dr. Wilson Kindlein Júnior'' – FATEA
Fonte: Os Autores (2014)

O Laboratório de Materiais, Texturas e Modelagens ''Prof. Dr. Wilson Kindlein Júnior'' foi
utilizado para os encontros periódicos, reuniões do grupo de pesquisa científica, elaboração de
artigos, dentre outras atividades relacionadas ao projeto.

Figura 3: Preparação do material para desenvolvimento das imagens sacras
Fonte: Os Autores (2014)

No laboratório de química foram realizadas atividades práticas para preparação de corpos de
prova por meio da mistura de gesso e terras diatomáceas para desenvolvimento e fabricação das
imagens sacras.

Figura 4: Escola Estadual Prof. Luiz de Castro Pinto localizada em Lorena, São Paulo
Fonte: Os Autores (2014)

A Escola Professor Luiz de Castro Pinto fica localizada no bairro Vila Passos de em Lorena,
São Paulo. A instituição de ensino mantém uma parceria com as Faculdades Integradas Teresa
D‘Ávila selecionando alunos excelência para o desenvolvimento de pesquisa.
2.2 Participação e Organização de eventos
No decorrer do ano de 2014, o aluno colaborou com a organização de eventos como o XI
encontro de Iniciação Científica, IX Mostra de Pós Graduação e I Mostra de Extensão realizada
pelo grupo de pesquisa da instituição, Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica – ISPIC.
E também, da 17ª edição do Desenho Industrial Fashion – DIF, desfile de moda organizado
anualmente pelos alunos do segundo ano do curso de graduação em design. Ambos os eventos
foram realizados no mês de novembro. Além disso, no auxílio do desenvolvimento de artigos
aprovados em outras universidades, como o 11º Congresso Brasileiro de pesquisa e
desenvolvimento em design - P&D Design, realizado em Gramado, Rio grande do sul e o VII Inic
Jr – Encontro Latino Americano de Iniciação Científica Júnior, realizado em São José dos Campos.
Essa experiência proporcionou ao estudante o aprendizado a trabalhar em conjunto para que
seja possível alcançar de maneira eficiente metas e objetivos compartilhados, pois os resultados
obtidos em equipe são melhores do que desenvolvidos apenas por um individuo.

Figura 5: Exposição dos banners do XI encontro de Iniciação Científica, IX Mostra de Pós Graduação e I Mostra de
Extensão
Fonte: FATEA (2014)

Figura 6: Desenho Industrial Fashion
Fonte: FATEA (2014)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da pesquisa realizada, notou-se o amadurecimento do aluno de escola pública
integrante do programa de iniciação científica júnior - PIBIC-EM, devido a inclusão do mesmo em
um ambiente diferenciado de seus costumes, tendo contatos com pessoas que partilham seus
conhecimentos e experiências (Grupo de pesquisa integrado por graduandos, mestrandos e
doutorandos da instituição de ensino superior - IES) houve um progresso pessoal em sua postura
como aluno em sua instituição de ensino e também como jovem pesquisador.
As atividades realizadas na instituição de ensino superior deram ao jovem a oportunidade de
familiarizar-se com a ciência, inovação e tecnologia por meio da pesquisa científica do projeto
interdisciplinar, que abordou estudos teóricos e práticos entre design, engenharia de materiais e
engenharia de produção. E também a trabalhar em grupo, em razão à participação e organização de
eventos como o encontro de iniciação científica e Desenho Industrial Fashion.
Devido aos conhecimentos obtidos nessa pesquisa, essa experiência forneceu um estímulo ao
jovem, proporcionando a perspectiva de continuidade no âmbito acadêmico, prospectando a
educação continuada por meio de cursos técnicos e línguas, com o consequente ingresso em uma
instituição de ensino superior.
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RESUMO
Atualmente, as questões ligadas à construção sustentável têm se mostrado de grande importância
entre as diversas considerações necessárias ao campo da arquitetura. A problemática dos resíduos
agrícolas e agroindustriais, representa um grande desafio para a sociedade, pois tais resíduos
necessitam obrigatoriamente de tratamento ou reaproveitamento. Fundamentando-se no conceito
de aproveitamento de resíduos agroindustriais e sua aplicabilidade como produtos ecoeficientes na
arquitetura, o presente relatório tem como objetivo principal apontar algumas considerações sobre
a prática arquitetônica sustentável, visando apresentar possíveis caminhos quanto ao emprego
destas matérias-primas em suas formulações. Além disso, será apresentada uma proposta para a
produção de painéis a partir do compósito de plástico e da palha de arroz.
Palavras-chave: Arquitetura; Sustentabilidade; Páineis; Materiais lignocelulósicos; Palha de arroz.
ABSTRACT
Questions about sustainable construction have been showing themselves of great importance
among the various considerations needed by the architecture field. The problems related to
agricultural and agroindustrial residues have represented a great challenge for the society since
they obligatorily require treatment or reuse. Based on utilization of agro-industrial residues and its
applicability as eco-efficient products in architecture, this study aims to present some
considerations on sustainable architectural practice in order to offer possible routes about the use of
these raw materials. Furthermore, a proposal for the production of panels from the plastic
composite, and rice straw is presented.
Key-words: Architecture; Sustainability; Panel; Lignocellulosic materials; Rice straw.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, os painéis arquitetônicos têm sido largamente utilizados na construção civil,
sendo geralmente produzidos a partir de partículas de madeira aglutinados com adesivos sintéticos
ou outro tipo de aglomerante. Tais painéis podem também ser fabricados a partir de qualquer outro
material lignocelulósico, os quais podem conferir alta resistência mecânica.
Com o aumento do preço e a diminuição da oferta de madeiras nativas comerciais e de
reflorestamento, tem-se intensificado o emprego de resíduos agroindustriais e/ou agrícolas na
produção de diferentes tipos de chapas arquitetônicas. Além da questão ambiental, a produção de
painéis alternativos, com o aproveitamento de resíduos de diferentes origens, pode contribuirpara o
atendimento da demanda de painéis e estimular a produção de novos materiais para uso
arquitetônico.
A agroindústria brasileira gera inúmeros resíduos lignocelulósicos com potencial
aproveitamento na fabricação de novos materiais para uso na construção civil e arquitetura. Dentre
estas matérias-primas lignocelulósicas, destacam-se: bagaço de cana de açúcar, palha de milho,
sabugo de milho, algodão, fibra de coco, casca de arroz e casca de amendoim. No entanto, a
literatura apresenta poucos trabalhos relacionados à produção de painéis a partir da palha de arroz.
A palha de arroz é um material lignocelulósico fibroso, que difere da maioria dos outros
resíduos devido ao seu alto conteúdo de dióxido de silício, o qual lhe confere um alto grau de
resistência contra micro-organismos patogênicos, e consequentemente dificulta seu processo de
degradação. Em termos de composição química, este material contém predominantemente celulose
(34 a 44%), hemicelulose (20 a 27%) e lignina (12 a 20%); e seu conteúdo de cinzas em massa
seca pode variar de 13 a 20% em função do estado de conservação da palha após a colheita.
Dentro desta perspectiva, o presente relatório propõe-se fundamentar o conceito de
aproveitamento de resíduos agroindustriais/agrícola na produção de painéis arquitetônicos,
bem como o emprego da palha de arroz como elemento de reforço na construção destes painéis. É
importante ressaltar que a metodologia proposta irá contribuir para os avanços nas pesquisas
relacionadas à arquitetura e sustentabilidade.
2.
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Elementos Arquitetônicos

Todos os materiais empregados na construção civil e decoração são denominados elementos
arquitetônicos. A madeira foi o primeiro elemento utilizado nas construções, seguida pela rocha,
metais, cerâmica, vidro e polímeros. Estes materiais de construção podem ser divididos em
materiais orgânicos, como a classe dos produtos renováveis; e inorgânicos, os quais pertencem ao
reino mineral. Dentre os elementos arquitetônicos mais comumente empregados, destacam-se os
plásticos e os compósitos (MANO, 2000).
O plástico ocupa lugar de destaque na construção civil devido à possibilidade de diferentes
empregos. Este material apresenta características bem definidas, como alta resistência à corrosão,
baixa densidade, isolamento elétrico, baixa resistência à tração, baixo módulo de elasticidade,
baixa resistência às altas temperaturas, coeficiente de dilatação elevado, combustibilidade, baixa
condutibilidade térmica e alta resistência à biodegradação. No entanto, a maior parte destes
materiais apresenta propriedades físicas e mecânicas inferiores quando comparados a outras
matérias-primas mais tradicionais. Além disso, a alta resistência à biodegradação confere a este
material um problema em seu descarte final (AGUIAR, 2001).
De acordo com Forlin e Faria (2002), os plásticos podem ser classificados quanto a sua
fusibilidade e/ou solubilidade, sendo denominados termoplásticos e termofixos.

Os termoplásticos são baseados em polímeros lineares ou ramificados, que amolecem em
altas temperaturas (dependendo do tipo de resina e da presença de aditivos) e tornam-se mais
rígidos quando resfriados, sem perdas significativas de suas propriedades físicas. Tais
características conferem a estes materiais a possibilidade de reciclagem. Os termoplásticos podem
ser ainda subdivididos em convencionais e de engenharia. Dentre os termoplásticos convencionais
destacam-se os polipropilenos, polietilenos, poliestireno e seus derivados, policloreto de vinila e
poli-tereftalato de etileno. Os termoplásticos de engenharia mais conhecidos são os poliésteres, as
poliamidas, os policarbonatos e os poli-óxido de fenileno (RODOLFO JR; NUNES; ORMANJI,
2006).As resinas termofixas não conseguem se fundir com o aquecimento e após serem moldadas
e endurecidas não podem ser recicladas. Estes materiais compõem inúmeras peças na área de
mecânica e na indústria automobilística. São exemplos de polímeros termofixos: fenolformaldeído, melaminaformaldeído, uréia-formaldeído, resinas epoxy e alguns poliésteres
(BITENCOURT; PANDOLFELLI, 2013).
Os polímeros termoplásticos e termofixos são largamente aplicados no setor da construção
civil, e dentre seus empregos como elemento arquitetônico, destacam-se: policloreto de vinila
(PVC), poliestireno, polietilenos, policarbonato, fiberglass, poliacrílico e poliacetato de vinila
(AGUILAR, 2001).
Os compósitos são materiais reconstituídos a partir de um ou mais materiais dispersos numa
matriz e chamados de carga de reforço ou carga de enchimento. A matriz envolve, reforça e
proporciona forma ao compósito. Já o material de reforço confere resistência, podendo ser de fibras
curtas, contínuas, pós e esferas. Uma característica importante a ser observada nos compósitos é o
efeito sinérgico que se observa no sistema, onde as propriedades finais do compósito são uma
mistura melhorada das propriedades de seus componentes individualmente (LEÃO, 1997).
De acordo com Mano (2000), os principais componentes de compósitos empregados no
campo da construção civil são classificados como estruturais e matriciais. Os elementos
estruturais são constituídos de componentes orgânicos ou inorgânicos, apresentando forma regular
ou irregular. Estes elementos são fibrosos ou pulverulentos (esférico ou cristalino), com fragmentos
achatados (flocos) ou fibras muito curtas, dimensões quase moleculares, de material
monocristalino. Os elementos matriciais são quase sempre constituídos por um polímero orgânico,
macio ou duro, termoplástico ou termofixo. Seu principal papel é manter a orientação das fibras e
seu espaçamento, transmitir as forças de cisalhamento entre as camadas das fibras para que o
compósito resista a dobras e torções e proteger as fibras de danos superficiais.
A madeira é o compósito mais comumente empregado na construção civil e arquitetura,
sendo de origem natural. Seu componente estrutural principal é a fibra de celulose e o
componente matricial que atua como aglutinante é a lignina (LEÃO, 1997). Esta matéria-prima é
imprescindível na arquitetura e apresenta vantagens sobre outros materiais de construção, por ser
um material de origem renovável, quando comparada a outras matérias-primas finitas, como as
oriundas do petróleo, do gás natural ou das fontes minerais. Além disso, a madeira apresenta a
vantagem para uso como materiais de construção pela sua boa resistência à compressão e tração;
facilidade de trabalhabilidade; isolante térmico e durabilidade (VERÇOZA, 1987).
A utilização da madeira caracteriza-se predominantemente como elemento transitório nas
edificações (fôrmas de concreto, tapumes, pontaletes de escoragem e tábuas de locação), como
elementos funcionais (estrutura e cobertura) ou como material de acabamento e mobiliário
(GIGLIO; BARBOSA, 2006). De acordo com Rampozzo e Sponchiado (2000), quando
comparados aos sistemas construtivos tradicionais de alvenaria, os sistemas em madeira
apresentam as seguintes vantagens: menor massa (gerando assim um menor consumo de
material de construção para as fundações); paredes de madeira podem apresentar baixa
condutibilidade térmica e oferecer uma absorção sonora superior às paredes de alvenaria; as
construções de madeira podem ter componentes pré-fabricados, representando assim redução do
tempo de obra e desperdício de materiais; e as instalações hidráulicas e elétricas podem ser feitas e
mantidas sem quebrar paredes, como ocorre no sistema tradicional de construção de alvenaria.

Os diferentes tipos de painéis de madeira têm ampliado as possibilidades de uso desta
matéria-prima na arquitetura e construção civil, por oferecer, dentre outras vantagens,
superfícies com larguras maiores, otimizando desta forma sua aplicabilidade (LARA PALMA,
2003). Dentre as principais vantagens da aplicabilidade dos painéis de madeira destacam-se:
• Homogneidade e a ausência de defeitos comuns nas peças de madeira serrada; e
homogeneidade na produção.
• Aproveitamento integral das partes das árvores.
• Possibilidade de produzir grandes superfícies contínuas, com diferentes dimensões em
relação à demanda.
• Incorporação de resíduos da indústria madeireira e de outros setores produtivos, agregando
valor aos painéis.
• Controle sobre as propriedades físicas e mecânicas.
• Inclusão de produtos ou processos que conferem resistência ao fogo e garantam sua
durabilidade
• Eliminação de rachaduras e empenamentos e boa resistência mecânica aos esforços.
Os painéis de madeira são classificados em compensados, chapas de fibras e chapas de
partículas. Os painéis compensados são normalmente compostos de lâminas cruzadas entre si ou
lâminas em combinação com miolo sarrafeado ou outro tipo de painel à base de madeira, com
densidade de aproximadamente 0,40 a 0,80 g/cm3. As chapas de partículas são fabricadas a partir de
materiais lignocelulósicos (geralmente madeira), na forma de partículas, com adição de adesivos e
consolidados em condições específicas de temperatura, pressão e umidade. Já as chapas de fibras
são fabricadas com fibras de madeira ou outros materiais lignocelulósicos fibrosos, entrelaçadas e
unidas com ou sem adesivo (LARA PALMA, 2003).
Os adesivos são substâncias capazes de conservar os materiais unidos pela ligação de suas
superfícies. Muitos adesivos são polímeros reativos que mudam do estado líquido para sólido por
meio de várias reações de polimerização. Os adesivos podem ser classificados como inorgânicos e
orgânicos. No setor de produção de painéis, os adesivos orgânicos mais
comumente utilizados são o fenol-formaldeído, uréia-formaldeído e melanina-formaldeído e,
em menor escala, o resorcinol-formaldeído e difenil metano di-isocianato (CAMPOS; LAHR,
2004).
Atualmente, o grande desafio na produção de elementos arquitetônicos é a utilização das
matérias-primas lignocelulósicas, uma vez que estes materiais são subprodutos das atividades
agrícolas e/ou resíduos industriais, apresentando assim caráter renovável e de baixo valor
econômico (CARASCHI; LEÃO; CHAMMA, 2009). A madeira reconstituída, sob a forma de
chapas e painéis compensados e laminados, tem adquirido importância e interesse cada vez maior.
A produção de painéis alternativos, com aproveitamento de resíduos de diferentes origens pode
contribuir para o atendimento da demanda de painéis e estimular a produção de novos materiais e
de painéis para uso arquitetônico, adicionado ao fato de que o uso de resíduos lignocelulósicos e
plásticos contribui para amenizar os impactos ambientais (MENDES; ALBUQUERQUE;
IWAKIRI, 2003).
2.2

Materiais Lignocelulósicos

As matérias-primas lignocelulósicas são formados por estruturas rígidas e fibrosas
compostas, majoritariamente, pelos polissacarídeos, celulose e hemicelulose (cerca de 70% da
massa seca), entremeados por outra macromolécula denominada lignina (Figura 1). Em menores
proporções, e dependendo da espécie vegetal, encontram-se os extrativos como graxas,
gomas, alcalóides, resinas, óleos essenciais e outros constituintes citoplasmáticos do vegetal e
componentes não extrativos, que incluem a sílica, carbonatos e oxalatos (FENGEL; WEGENER,
1989).

Figura 1: Estrutura simplificada da fibra vegetal de materiais lignocelulósicos (Modificada de TOMME;
WARREN; GILKES, 1995).

A celulose é o principal componente da parede celular da fibra vegetal, o qual desempenha
uma função estrutural nas células. Trata-se de um homopolissacarídeo linear de alta massa
molecular constituído apenas por unidades de β-D-glicopiranose, unidas entre si através de ligações
glicosídicas do tipo β-(1-4). As cadeias de celulose em parede celular primária de plantas podem
apresentar grau de polimerização de até 25.000 unidades. À temperatura ambiente, os anéis
relativamente rígidos de glicose encontram-se em sua energia mais baixa (conformação tipo
cadeira). Com os anéis nesta conformação, todos os grupos hidroxilas unidos por ligações de
hidrogênio e os substituintes hidroximetilas dos anéis de piranose são equatoriais, direcionados à
periferia do anel, enquanto os prótons hidrofóbicos alifáticos estão em posições axiais, apontando
tanto para cima quanto para baixo, em relação ao plano médio dos anéis (O'SULLIVAN, 1997). Esta
configuração resulta em regiões altamente ordenadas (regiões cristalinas), estabilizadas por
numerosas ligações de hidrogênio, intra e intermoleculares, e áreas menos ordenadas ou amorfas,
onde as cadeias poliméricas apresentam orientação randomizada (HON; SHIRAISHI, 2001).
As hemiceluloses, assim como a celulose, pertencem aos componentes estruturais das paredes
celulares das plantas superiores, estando associadas às proteínas e a lignina. Dependendo do vegetal
e do tipo de célula, as hemiceluloses podem variar tanto na sua composição química quanto
estrutural, apresentando grau de polimerização inferior a 200 unidades e cadeias mais curtas com
diversos grupos substituintes como ramificações. As hemiceluloses podem conter apenas um tipo
de açúcar na cadeia principal, ou seja, cadeias homopolissacarídicas, ou apresentar mais de um tipo
de açúcar em seu esqueleto básico, sendo chamadas então de cadeias heteropolissacarídicas
(EBRINGEROVA, 2006). As estruturas hemicelulósicas são sintetizadas em um estágio anterior à
lignificação, dando elasticidade e flexibilidade ao agregado e impedindo o contato entre essas
microfibrilas. Além de seu envolvimento superficial com as microfibrilas de celulose, as
hemiceluloses também se ligam firmemente entre si, através de ligações cruzadas de hidrogênio.
Acredita-se também, que as hemiceluloses estejam envolvidas na regulação da elongação e
modificação da parede celular, e que as interações entre hemiceluloses e as microfibrilas de celulose
sejam mais fortes do que interações entre as hemiceluloses e ligninas (GÍRIO et al., 2010).
O terceiro polímero constituinte da estrutura lignocelulósica é denominado lignina e encontrase na parede celular de todas as plantas vasculares, sendo responsável pela rigidez e baixa
reatividade desses materiais. Sua constituição é baseada em polímeros de fenil-propano altamente
irregulares e insolúveis, formando assim uma macromolécula tridimensional e amorfa.
Os álcoois trans-p-cumaril, coniferil e trans-sinapil, que geram unidades de phidroxibenzilas, guaiacilas e siringilas, respectivamente, são os principais precursores das reações
de biossíntese da lignina. Além dessas unidades de fenil-propanos podem ser encontrados também
ácidos p-hidroxicinâmicos, como os ácidos p-cumárico, ferúlico e sinapílico, integrados à estrutura
da lignina, como observado para algumas espécies de gramíneas (GÍRIO et al., 2010).

Tendo em vista a vasta variedade de biomassas lignocelulósicas provenientes da agroindústria
e unidades de produção agrícolas, a Tabela 1 apresenta a composição química de diversas matériasprimas que têm sido estudadas na produção de elementos arquitetônicos. Segundo Fengel e
Wegener (1989), as proporções de celulose:hemicelulose:lignina serão dependentes das condições
de crescimento, parte da planta escolhida, idade de colheita e outros fatores biológicos como as
diferenças genéticas dentro de uma mesma espécie.
Tabela 1: Composição química parcial de diferentes resíduos lignocelulósicos atualmente empregadas na produção de
elementos arquitetônicos

2.3

Palha de arroz

O arroz é uma planta herbácea, da família das gramíneas e do gênero Oryza, sendo atualmente
a segunda maior cultura cerealífera do mundo, ultrapassada apenas pelo milho. Apesar disso, o
comércio internacional desse cereal é pouco expressivo, uma vez que mais de 93% do arroz
produzido é consumido no próprio país (CEPA, 2011). De acordo com dados do United States
Department of Agriculture – USDA (2012), a produção mundial do grão para a safra de 2011/12 foi
de 460 milhões de toneladas, sendo 90% dessa produção cultivada e consumida na Ásia, com
destaque para China (30,2%), Índia (21,3%), Indonésia (8,2%) e Vietnã (5,6%).
No Brasil, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (2013), a área
cultivada com arroz para a safra de 2012/2013 está estimada em 2.390,3 mil hectares, o que
representa 11.858,3 mil toneladas do grão, ou seja, um acréscimo de apenas 2,2% sobre o volume
colhido na safra anterior. Dentre os estados da região sudeste do país, o estado de São Paulo
aparece como o maior produtor, caracterizada com uma produção de aproximadamente 87 mil
toneladas, ocupando assim a 13° posição no ranking nacional.
De acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta, 2013), a região do Vale do
Paraíba (apresentado na Tabela 2 como região administrativa de São José dos Campos), ainda é a
maior região produtora de arroz do Estado de São Paulo, totalizando 75% da produção estadual.
Dados do IEA-Apta (2013) mostram também que a produção de arroz nesta região compete apenas
às cidades de Guaratinguetá e Pindamonhangaba, sendo quase exclusivamente provenientes de
plantios de arroz irrigado.

Tabela 2: Estimativa da safra de arroz por regiões administrativas (RA) do Estado de São Paulo – Levantamento em
novembro de 2012

A indústria arrozeira gera, entre outros, dois importantes resíduos agrícolas: a palha e a casca,
que são classificados em resíduos de culturas e resíduos agroindustriais, respectivamente. Segundo
Lim et al. (2012), os resíduos de culturas referem-se aos restos do plantio que permanecem no
campo após a colheita, enquanto os agroindustriais são subprodutos dos processos de colheita,
gerados a partir do processamento de limpeza, peneiração e trituração. De acordo com dados do
United Nations Environmental Programme – UNEP (2009), para cada quilograma de cereal colhido
são gerados 1,1 quilograma de palha, o que totaliza aproximadamente 500 milhões de toneladas
do resíduo distribuídas em todo o mundo, com um potencial energético para a produção de 150
bilhões de litros de etanol por ano. Levando em consideração a quantidade de palha gerada após o
período de colheita do arroz, pode-se constatar para o estado de São Paulo um total de
aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de palha gerados na safra de 2011/2012.
Em alguns países asiáticos, a queima da palha e da casca, realizada após o período de colheita,
tornou-se uma prática comum de manipulação destes resíduos. Na Tailândia, por exemplo, 90% da
palha de arroz são queimadas durante o período de colheita, o que representa um desperdício
energético, além de trazer ameaças ambientais e à saúde da população local (UNEP, 2009). No
entanto, diversos países já têm imposto novas regras que restringem as atividades de queima nos
arrozais.
A palha de arroz é um material lignocelulósico fibroso, que difere da maioria dos resíduos
devido ao seu alto conteúdo de dióxido de silício (SiO2), o qual lhe confere um alto grau de
resistência contra microrganismos patogênicos, e consequentemente dificulta seu processo de
degradação. Em termos de composição química, quanto a seus principais constituintes orgânicos, a
palha contém predominantemente celulose (35,1%), hemicelulose (25,9%) e lignina (18,4%),

(FONSECA et al., 2013). Seu conteúdo de cinzas em massa seca pode variar de 13 a 20% em
função do estado de conservação da palha após a colheita. As cinzas geralmente contém
aproximadamente 75% de SiO2, 10% de K2O, 3% de P2O5, 3% de Fe2O3, 1,3% de CaO e
pequenas quantidades de Mg, S e Na (KADAM; FORREST; JACOBSON, 2000).
Dentre as muitas aplicações da palha de arroz incluem o uso na alimentação animal
(ELSEED,
2005),
na
produção
de
papel
(NAVAEE-ARDEH;
MOHAMMADI-ROVSHANDEH; POURJOOZI, 2004), na produção de carvão ativo (OH; PARK,
2002), como material de construção na confecção de placas compostas em substituição à fibra de
madeira (YANG et al., 2004) e na produção de óleo combustível por pirólise (PÜTÜN; APAYDIN;
PUTUN, 2004).
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a possibilidade de reciclagem e de criação de produtos ecoeficientes torna-se
claro que a utilização do plástico juntamente com um material orgânico pode ser rentável, além de
garantir propriedades físicas, químicas e mecânicas de alto índice. Portanto, o uso da palha de arroz
pode gerar um produto final de grande interesse ao mercado atual principalmente para a área da
construção civil e arquitetura, áreas que sempre estão em busca de novos produtos, pela inovação,
beleza, conforto, preços acessíveis além da durabilidade e de mitigar os impactos ambientais dos
resíduos gerados pela sociedade, fatores que podem interferir na qualidade de uma obra.
Considerando a abundância das matérias-primas lignocelulósicas em forma de resíduos
agroindustriais/agrícolas, como, por exemplo, a palha de arroz, pode-se afirmar que o presente
estudo propõe o uso de um material em potencial a ser explorado, sendo de baixo custo de produção
e com características de um produto ecoeficiente. Diante disso, espera-se nesta etapa do trabalho,
produzir painéis que apresentem características físicas e mecânicas apropriadas, suficientes para a
utilização como elemento arquitetônico.
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RESUMO
A proposta tem por objetivo analisar os materiais contidos nas placas de sinalização de
trânsito utilizadas nas rodovias do Vale do Paraíba e região sul fluminense, buscando soluções
para os problemas enfrentados diariamente nessas rodovias. Um aspecto de extrema importância
é o fator corrosão, que além de prejudicar a resistência do material, também prejudica sua
legibilidade para aqueles que atuam em meio ao trânsito. Outro aspecto é que o material fica
exposto às intempéries do dia a dia, recebendo chuva, sol, ventos, etc. Sendo assim, serão
realizados alguns testes em corpos de prova de uma placa de sinalização que ficarão expostos às
intempéries do tempo da mesma forma que uma placa de sinalização em uso, para que sejam
avaliados, com detalhes, os acontecimentos presentes nela no decorrer dos dias. Diante de toda a
análise dos diversos processos decorrentes da placa atualmente de aço 1010, com um número
maior de dados levantados quanto à sua atuação e comportamento diante do meio que é usada,
será proposta uma solução para que haja uma diminuição no foco principal do problema, a
corrosão e os danos prejudiciais que são causados quanto à legibilidade, visando sempre o
conceito de custo-benefício, e testada inicialmente, realizando um teste de usabilidade dentro da
própria instituição e logo após expandido no meio, seguindo as normas e padrões para aprovação
de uma placa mais eficiente utilizada no trânsito.
Palavras-chave: Qualidade; ergonomia informacional; corrosão; placas de sinalização.
ABSTRACT
The proposal aims to analyze the materials contained in the traffic signposts used on highways of
Vale do Paraíba and Rio de Janeiro south, seeking solutions to the problems faced daily in these
highways. A very important aspect is the corrosion factor, which in addition to affecting the
strength of the material also affect its readability for those driving through the traffic. Another
aspect is that the material is exposed to the weather from day to day, getting rain, sun, wind, etc.
Thus, it will be performed some tests on specimens of a signpost that will be exposed to the weather
forecast the same way as a signpost in use, in order to evaluate, in detail, the events present in it
during the day. Before any analysis of the various processes arising from currently 1010 steel plate,
with a larger number of data collected for their actions and behavior on the medium that is used, it
will be proposed a solution so that there is a decrease in the main focus of the problem, corrosion
and harmful damages that are caused for readability, always seeking the concept of cost-effective,
and tested initially performing a usability test within the institution itself and soon after expanded in
the middle, following the norms and standards for approval more efficient plate used in traffic.
Key-words: Quality; informational ergonomics; corrosion; signs.

1. INTRODUÇÃO
A sinalização de trânsito informa e orienta os usuários das vias. O respeito à sinalização
garante um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres.
Placas, inscrições nas vias, sinais luminosos, gestos etc. compõem a sinalização de trânsito.
Essas informações regulamentam o trânsito, advertem os usuários das vias, indicam serviços,
sentidos e distâncias, sendo classificadas em sinalização vertical, sinalização horizontal,
dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização semafórica, sinais sonoros e gestos.
O artigo 90, §1 do Código de Trânsito Brasileiro determina que a sinalização de trânsito é
responsabilidade do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, e este responde pela falta,
insuficiência ou incorreta colocação dos sinais.
É através da sinalização do trânsito que se orienta, adverte, informa, regula e controla a
adequada circulação de pedestres e veículos pelas vias terrestres. O Código de Trânsito (ou em
legislação complementar) determina que sempre que se fizer necessário, serão colocadas nas vias
sinais de trânsito.
Os sinais de trânsito são classificados em verticais (placas de sinalização), horizontais (como
faixa de pedestre, por exemplo), luminosos (semáforo), sonoros (silvos de apito, que variam de
acordo com a duração e a quantidade), gestos do condutor e do agente de trânsito (sinais realizados
com os braços) e dispositivos de sinalização auxiliar (cones, cavaletes). As placas podem ser
classificadas em: placas de regulamentação que possuem formato circular (exceto as de pare e dê a
preferência), fundo branco e a borda vermelha.
As formas, cores e dimensões que formam os sinais de regulamentação são objeto de
resolução do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor
entendimento por parte do usuário. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um padrão
coerente com a legislação vigente.
Os sinais de regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas,
luminosas (dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de iluminação externa frontal).
Nas rodovias ou vias de trânsito rápido, não dotadas de iluminação pública as placas devem ser
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.
Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção das
placas de sinalização são o aço, alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada. Os materiais
mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas. As tintas utilizadas são: esmalte
sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática. As películas utilizadas são: plásticas (não
retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas
ou de lentes prismáticas, a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto. Poderão ser
utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento tecnológico, desde que
possuam propriedades físicas e químicas que garantam as características essenciais do sinal, durante
toda sua vida útil, em quaisquer condições climáticas, inclusive após execução do processo de
manutenção. Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta
brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo ―esferas expostas‖. O verso da placa deverá ser na cor
preta, fosca ou semifosca.
O aço é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, com percentagens
deste último variando entre 0,008 e 2,11%. Distingue-se do ferro fundido, que também é uma liga
de ferro e carbono, mas com teor de carbono entre 2,11% e 6,67%. O carbono é um material muito
usado nas ligas de ferro, porém varia com o uso de outros elementos
como: magnésio, cromo,vanádio e tungstênio. O carbono e outros elementos químicos agem com o
agente de resistência, prevenindo o deslocamento em que um átomo de ferro em uma estrutura
cristalina passa para outro. A diferença fundamental entre ambos é que o aço, pela suaductibilidade,
é facilmente deformável por forja, laminação e extrusão, enquanto que uma peça em ferro fundido é
muito frágil.

O alumínio é um elemento químico de símbolo Al e número atômico 13 (treze prótons e
treze elétrons) com massa 27 u. Na temperatura ambiente é sólido, sendo o elemento metálico mais
abundante da crosta terrestre. Sua leveza, condutividade elétrica, resistência à corrosão e
baixo ponto de fusão lhe conferem uma multiplicidade de aplicações, especialmente nas soluções
de engenharia aeronáutica. Entretanto, mesmo com o baixo custo para a sua reciclagem, o que
aumenta sua vida útil e a estabilidade do seu valor, a elevada quantidade de energia necessária para
a sua obtenção reduzem sobremaneira o seu campo de aplicação, além das implicações
ecológicas negativas no rejeito dos subprodutos do processo de reciclagem, ou mesmo de produção
do alumínio primário.
2. METODOLOGIA
A metodologia de trabalho consistirá na confecção dos corpos-de-prova e eletrodos de
trabalho, análise metalográfica antes e após o ensaio de corrosão, utilizando-se microscopia óptica e
análise de imagens, microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia por separação de
energia de raios X (EDS ou WDS). Para os estudos de corrosão serão empregadas diferentes
técnicas como medidas de potencial em circuito aberto, registro de curvas potenciodinâmicas e, se
possível, medidas de impedância.
O projeto de iniciação científica será desenvolvido a partir das interações com o grupo de
Pesquisa, Inovação e Tecnologia em Design inserido no curso de graduação em Desenho Industrial
das Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila – Rede Salesianas. Algumas medidas serão realizadas na
FEG/UNESP, em parceria com o grupo de corrosão e eletroquímica.
Parte do tempo se destinará à atualização da bibliografia, redação de artigos científicos,
participação em eventos científicos e tecnológicos, análise e compreensão dos assuntos abordados,
discussão dos resultados, elaboração e conclusão da pesquisa.
Os corpos de prova serão constituídos de placas de sinalização utilizadas no trânsito que serão
cortadas em pequenos pedaços retangulares.
2.1 Medidas de potencial em circuito aberto com o tempo
A Figura 1 representa esquematicamente o arranjo experimental de uma medida de potencial
em circuito aberto em que o potenciostato registra Ecorr vs. Tempo para sistemas em corrosão e, no
caso de um metal que permanece imune, o multímetro mede o potencial de equilíbrio EeM+n/M.

Figura 1 – Representação esquemática de medida de potencial em circuito aberto

O objetivo desta medida é avaliar a estabilidade de um material metálico num determinado
meio aquoso, sem passagem de corrente elétrica. O potencial de corrosão é uma medida da
estabilidade e o estudo da sua variação com o tempo de imersão é particularmente importante nos
estágios inicias do ensaio. Assim, para um determinado material, o potencial mudará com o tempo
conforme mude a concentração iônica na interface eletroquímica.

2.2 Curvas de polarização potenciodinâmicas (PDS)
Em sistemas aerados e deaerados, a corrosão eletroquímica de um determinado material em
um certo meio pode ser estudada qualitativamente, quantitativamente ou de ambas as formas. Por
meio destas curvas procura-se estabelecer uma relação entre o tipo de ataque corrosivo que sofre o
material e sua resistência à corrosão. A Figura 2 representa três situações distintas de corrosão
(BABOIAN, 1976): 1) Ligas passiváveis, onde o produto de corrosão reage com a superfície
metálica do eletrodo de trabalho, ficando totalmente aderido a esta superfície (passa a fazer parte
deste eletrodo). Esse material se interpõe entre a superfície metálica e o meio, assim a velocidade de
corrosão é pequena na região de passivação; 2) Ligas ―pseudo-passiváveis‖, onde parte do produto
da corrosão torna-se semi-aderente à superfície metálica do eletrodo de trabalho e parte desse
produto passa para o meio. Assim a velocidade de corrosão é maior que no caso de ligas
passiváveis; 3) Ligas não-passiváveis, o produto de corrosão não é aderente e nem semi-aderente à
superfície metálica do eletrodo de trabalho, passando totalmente para o meio. Como consequência a
velocidade de corrosão é maior que no caso das ligas ―pseudo-passiváveis‖.

Figura 2 - Curvas de polarização potenciodinâmicas para ligas com diferentes comportamentos eletroquímicos: (1)
passiváveis; (2) pseudo-passiváveis; (3) não-passiváveis (BABOIAN, 1976).

3. RESULTADOS ESPERADOS
Diante de toda pesquisa já realizada e outras futuras pesquisas que serão feitas até a conclusão
do projeto espera-se que seja solucionado os principais problemas presentes das placas de
sinalização de trânsito ou parcialmente resolvido aumentando de forma significativa sua
legibilidade proporcionando ao usuário mais conforto e melhor compreensão da mensagem que se
deseja ser passada, permitindo assim que não ocorra uma compreensão parcial, mas sim completa.
Além de estar aumentar sua resistência no meio que vive tendo uma vida útil mais comprida com o
custo mais baixo e maior benefício.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho tem como objetivo relatar e apresentar os resultados já adquiridos diante a
pesquisa sobre análise da qualidade, ergonomia informacional e as formas de corrosão em placas de
sinalização e os futuros passos que ajudarão a ser concluída de forma eficaz buscando a melhor
solução para os problemas encontrados nas placas.
Com relação aos maiores problemas encontrados foi apresentado que os testes de resistência e
corrosão realizando simulações em tempo real com partes do material original sem alterar sua
composição é de total necessidade para que sejam determinadas as eventuais causas e explicações
detalhadas em busca da solução viável para uma proposta de solução. Analisando e verificando

detalhadamente os processos sofridos pelo material no tempo com respeito ao sol, chuva, vento
pode-se obter fatores determinantes para que haja a conclusão da pesquisa.
O teste de usabilidade possuirá um papel extremamente fundamental no projeto, já que com
ele poderá ser comprovado se o objetivo referente à legibilidade foi atingido em meio aos usuários
de diferentes idades, tamanho e sexo, além de ser uma chance de testa para encontrar possíveis erros
cometidos e poder corrigi-los é também um fator de peso que a proposta atua de forma eficiente no
meio para qual foi projetada.
Por fim, pode-se concluir principalmente que esta pesquisa tem um grande caminho para
continuar percorrendo e possui um futuro de inovação e sucesso em sua proposta gerando
alternativas para tornar melhor a vida de pedestres e motoristas de forma eficiente e funcional com
relação à comunicação no trânsito por meio das placas que estarão mais legíveis e de maior
compressão.
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RESUMO
Este artigo apresenta os caminhos percorridos na pesquisa de iniciação científica ―Arranjos
físicos; Logística de acesso aos prédios do campus‖. A palavra acessibilidade é bastante comum
hoje em dia para tratar do acesso de pessoas com ou sem deficiência em ambientes físicos. Ela
surge como tributo imprescindível na sociedade permitindo que todos possam desfrutar das mesmas
oportunidades, a saber: educação, trabalho, habitação.) É de fundamental importância a produção de
uma arquitetura capaz de proporcionar as condições físicas para os usuários da instituição,
resultando em espaços acessíveis e de fácil localização. O estudo aborda os padrões de qualidade
exigidos para instituições, tendo como objetivo geral analisar os critérios, parâmetros técnicos e as
condições de acessibilidade das instalações físicas, no que se refere ao cumprimento das normas
estabelecidas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Trata-se de um estudo observacional
descritivo realizado na faculdade FATEA.
Palavras-chave: Arranjos Físicos; Logística de acesso; Prédios; Campos.

ABSTRACT
This article presents the paths taken in undergraduate research "physical arrangements;
Logistics access to campus buildings." The word accessibility is quite common today to address the
access of people with and without disabilities in physical environments. It comes as an
indispensable tribute in society allowing everyone to enjoy the same opportunities, namely:
education, work, housing. It is vital to producing an architecture capable of providing the physical
conditions for users of the institution, resulting in spaces accessible and easy to locate. The study
addresses the quality standards required for institutions with the overall objective to analyze the
criteria, technical parameters and accessibility conditions of physical facilities, with regard to
compliance with the established norms of the Brazilian Association of Technical Standards. This is
a descriptive observational study in FATEA college.
Key-words: Physical arrangements; Access logistics; buildings; Fields..

1.

INTRODUÇÃO

A acessibilidade pode ser um termo bastante abrangente, porém, uma definição clara dada
pelo dicionário Houaiss é ‗Facilidade na aproximação ou na aquisição acessível; A que se tem ou se
pode ter fácil acesso‘. Partindo deste conceito, foi realizada uma análise em relação aos arranjos
físicos e ao layout que é aplicado dentro dos prédios da faculdade FATEA, com o intuito de facilitar
o acesso nas diversas salas e instalações e priorizar a praticidade de locomoção dentro do campus
[1].
2.

JUSTIFICATIVA

Com base nas normas técnicas de acessibilidade – NBR- foi elaborado um estudo dentro das
instalações, para assim obtermos uma análise correta sobre os padrões de acessibilidade de dentro
da instituição.
3.

METODOLOGIA

A partir dos critérios analisados, foi elaborada uma entrevista para dez pessoas associadas à
instituição, dentre elas funcionários, alunos e universitários, com a finalidade de obtermos a opinião
de tais sobre os pontos positivos e negativos da faculdade, em relação à acessibilidade.

Figura 01: Acessibilidade e Arranjos físicos

Figura 02: Normas de Acessibilidade

Figura 03: Sobre os arranjos físicos da instituição

Figura 04: Acesso as salas da instituição.

Figura 05: Iluminação nas salas

Também foi elaborada uma análise através de fotos obtidas dentro das instalações, contendo
as principais infrações às normas de técnicas de acessibilidade.

Figura 06: Sinalização e iluminação
Fonte: Stephanie Oliveira

Figura 07: Sinalização e iluminação
Fonte: Stephanie Oliveira

Figura 08: Sinalização e iluminação
Fonte: Stephanie Oliveira

Figura 10: Sinalização e iluminação
Fonte: Stephanie Oliveira

Figura 11: Sinalização e iluminação
Fonte: Stephanie Oliveira

Figura 12: Sinalização e iluminação
Fonte: Stephanie Oliveira

Figura 13: Sinalização e iluminação
Fonte: Stephanie Oliveira

Figura 14: Sinalização e iluminação
Fonte: Stephanie Oliveira

4.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Em relação à entrevista feita, pudemos analisar resultados interessantes. A porcentagem de
opiniões positivas em relação à acessibilidade de dentro da instituição prevalece, porém a maioria
das pessoas entrevistadas relatou conhecer muito pouco a respeito das normas técnicas de
acessibilidade.
Voltando-se para a análise fotográfica, podemos observar nas imagens 1 a 4 que não há
nenhuma placa de informação, descrevendo as respectivas salas. Nas imagens 5 e 6 vemos a falta de
iluminação da sala, contendo até os fios de energia cortados. Já nas imagens 7 e 8 percebemos que o
elevador não foi concluído, porém não há nenhuma placa avisando de seu estado precário, cuja
fiação encontra-se solta.
Podemos considerar muito significativos os resultados obtidos, tendo em vista que o termo
acessibilidade tem sua complexidade. Ao olhar das pessoas que tem um contato contínuo com a
instituição, e que não estão cientes de todas as normas, a instituição possui ótimas condições
relacionados ao seu layout e arranjos físicos, mas observando melhor as instalações, vemos várias
infrações. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 9050 -5.10 Sinalização de
portas [2] - Nas portas deve haver informação visual (número da sala, função etc.) ocupando área
entre 1,40 m e 1,60 m. do piso, localizada no centro da porta ou na parede adjacente, ocupando área
a uma distância do batente entre 15 cm e 45 cm. O que não ocorre dentro das imagens 1-4. Também
dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5413- 4.4 [3] - Recomenda-se que a
iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 70% da iluminância média
determinada segundo a NBR 5382, o que não acontece dentro das imagens 5 e 6. Segundo a Norma
Regulamentadora 11- NR 11.1.3.3 [4,5] - Para os equipamentos destinados à movimentação das
pessoas serão exigidas condições especiais de segurança, as quais não vemos nas imagens 7 e 8.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acessibilidade são as condições e possibilidades de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, de edificações públicas, privadas e particulares, seus espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos (Nena Gonzalez). Partindo deste conceito, concluímos que de modo geral, a
instituição FATEA apresenta boas condições de acessibilidade acerca de seu layout e arranjos
físicos satisfazendo as pessoas associadas a ela. Porém, sem omitir as infrações encontradas ao

longo de nossa análise, reconhecemos que algumas instalações necessitam de ajustes para assim
obtermos condições aplausíveis dentro da instituição.
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RESUMO
Desde a antiguidade o acesso à escola se restringiu à elite, permanecendo precária a educação
popular, que, quando implantada, nem sempre superou a escola dualista. Nas últimas décadas
porém, ampliou-se de forma significativa o leque dos sujeitos educativos, que passou a incluir a
educação anterior às primeiras letras (o jardim da infância), a educação da mulher (emancipação da
sua condição subalterna), o deficiente (físico e mental), as etnias até então excluídas. Este artigo
tem como objetivo discorrer a inclusão do deficiente físico em espaço escolar regular e a condição
de acessibilidade para o atendimento do mesmo de acordo com a legislação atual, bem como teorias
de acessibilidade e inclusão, além de realçar a importância da formação sociointeracionista baseada
em Vygotsky.
Palavras-chave: Escola, educação e inclusão.
ABSTRACT
Since ancient times the access to the school has been restricted to elite remaining weak popular
education, that, when applied, not always outperformed dualist school. Over the last decades
however, has expanded considerably the variety of educational subjects, which started to include
the previous education, the first letters (kindergarten) , the education for women (emancipation of
his subaltern condition), the disabled person (physical and mental), ethnic groups until then
excluded. This article aims at expound the inclusion of the physically disable in regular school
environment and the condition of accessibility to attend of the same according with current
legislation, as well as theories of accessibility and inclusion and to emphasize the importance of
social interactionist based in Vygotsky .
Key words School, education, inclusion

1. INTRODUÇÃO
O que se percebe, como um dos marcos históricos, ao longo da história da educação é a
formação de uma escola excludente, ou seja, desprovida de democracia. A partir da década de 1960,
tornou-se marcante a mobilização dos tidos como ―minoria‖, a julgar por estes serem portadores de
necessidades especiais, e movimentos foram criados para que lhes fossem garantidos direitos, pois
portador de necessidades especiais é o indivíduo que apresenta comprometimento da capacidade
motora, nos padrões considerados normais para a espécie humana. Em maio de 1968 foi o ápice em
defesa dos direitos humanos. Recentemente encontrou-se maior empenho governamental para
estender a educação para essa minoria, inicialmente pela defesa da integração dos diferentes e
atualmente pela sua inclusão. Embora esses dois termos (integração e inclusão) possam ser aceitos
como sinônimos a professora Maria Teresa Eglér Montoan os distingue, atribuindo ao primeiro um
tipo de inserção que mantém o diferente segregado, ou seja, criam-se salas especiais, separadas das
aulas regulares destinadas aos ―normais‖. (ARANHA, 2006, p. 128)
Não adianta, contudo, admitir o acesso dos portadores de necessidades especiais às escolas,
sem garantir o prosseguimento da escolaridade até o nível que cada aluno for capaz de atingir. Não
há inclusão, quando a inserção de um aluno é condicionada à matrícula em uma escola ou classe
especial. A inclusão deriva de sistemas educativos que não são recortados nas modalidades regular
e especial, pois ambas se destinam a receber alunos aos quais impomos uma identidade, uma
capacidade de aprender, de acordo com suas características pessoais.
A escola possui um papel de fundamental importância no processo de desenvolvimento do
aluno, seja ela de qualquer modalidade, ensino infantil, fundamental I e II, ensino médio e ensino
superior. Ela é o primeiro contato com o mundo externo que o individuo tem fora do contexto
familiar colocando a criança na esfera das relações sociais. A inclusão da criança com deficiência é
recente, assim como a inclusão de outros segmentos, no entanto vê-se que até pouco tempo poucos
tinham acesso à escola regular, este acesso era restrito a sistemas escolares montados a partir de um
pensamento que recorta a realidade, que permite dividir os alunos em normais e deficientes, as
modalidades de ensino em regular e especial, os professores em especialistas nesta e naquela
manifestação das diferenças. A lógica dessa organização é marcada por uma visão determinista,
mecanicista, formalista, reducionista, própria do pensamento científico moderno, que ignora o
subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais não conseguimos romper com o velho modelo escolar
para produzir a reviravolta que a inclusão impõe. (MONTOAN, 2003. pág 13).
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A LEGISLAÇÃO QUE FUNDAMENTA A INCLUSÃO
Sobre as perspectivas de inclusão, a condição de deficiente por si só definiria a conveniência e
a necessidade desse atendimento especializado. A inclusão escolar de alunos com deficiência em
escolas regulares é um direito garantido Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
n. 9.934/96), que afirma a oferta da educação especial enquanto dever constitucional do Estado
deve ter início na Educação Infantil, na idade de zero a cinco anos. (BRASIL, 1996).
O aluno com deficiência é sim matriculado, incluído no contexto escolar regular, mas não tem
condições adequadas para a sua efetiva participação no que tange a inclusão real dessa criança. A
começar pelo espaço físico que não tem adequações necessárias para receber esses alunos, existem
muitas adaptações a serem feitas para favorecer as crianças com deficiência física desde a educação
infantil ao ensino superior, assim, a realidade é que muitas escolas brasileiras e a própria família
não estão preparadas para garantir o desenvolvimento pleno dessa criança inserida na sociedade e
no contexto escolar. Na busca de uma sociedade mais interativa, nos deparamos com a falta de
acessibilidade, um fator integrante do processo inclusivo constituindo um desafio a ser superado,
pois são muitas dificuldades e barreiras encontradas no acesso e nas práticas pedagógicas dos

professores que muitas vezes não conseguem fazer com que esse aluno atinja o desenvolvimento
necessário por falta de um conhecimento mais específico no tocante ao tema. Os professores do
ensino regular, em alguns casos, são incapacitados para atender com eficiência a alunos portadores
destas necessidades, no entanto, há de se notar que estes docentes não procuram uma especialização
na área para as suas capacitações profissionais de modo a atuarem como acolhedores para esses
alunos especiais. Por outro lado, a instituição escolar que atende este aluno, em casos específicos, e
desprovida de uma preparação adequada, a julgar pelo espaço físico, que não atende as
especificações para que este aluno se sinta acolhido e realmente incluído em um contexto social.
Muitas são as dificuldades e barreiras que as crianças portadoras de necessidades especiais
encontram na escola, por isso nem todas vão à escola por não ter a acessibilidade necessária para
seu pleno aprendizado. Para tanto a escola dever ter um olhar mais amplo com relação à inclusão,
refletindo-se em seu projeto político-pedagógico, que tem caráter político e cultural, este deve ser
construído no âmbito da escola, observando as necessidades educacionais especiais dos alunos.
Assim, será uma referência para definir a prática escolar como elemento dinâmico da educação,
observando o princípio da flexibilização, para que o acesso ao currículo seja adequado às condições
dos educandos, respeitando seu caminhar próprio e favorecendo seu progresso escolar.
Sobre alunos portadores de necessidades especiais, a escola deve prever no projeto políticopedagógico, adaptações físicas ao prédio escolar e em suas áreas de acesso livre. Adaptações na sala
de aula e no mobiliário, adequações curriculares e recursos pedagógicos que permitam ao aluno
acompanhar o desenvolvimento do currículo educacional de maneira satisfatória. Estes alunos são
aqueles que por apresentar necessidades de porte físico diferem-se dos demais colegas na aquisição
da aprendizagem, requerendo recursos pedagógicos e metodológicos educacionais específicos.
Inserir esses alunos no ensino regular, garantindo o direito à educação, é o que denominamos
―inclusão‖, ou seja, é acolher estes indivíduos e oferecer oportunidades educacionais, nas mesmas
condições acessíveis aos outros.
A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/96) estabelecem que a educação seja um direito igualitário, garantindo atendimento
educacional especializado aos portadores de necessidades básicas especiais.
Observa-se que dentro do contexto legal, a Lei nº 10.098/00 (BRASIL, 2000), esmiunça que
todas as escolas devem promover ambiente acessível, adequando os espaços que atendam à
diversidade humana e eliminando as barreiras arquitetônicas a estes indivíduos. Também foi
promulgado o Decreto nº 5.296/04 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências.
Resultando em um prazo de 30 meses para que lugares públicos organizem seus espaços de forma a
torná-los acessíveis.
Não há possibilidade desse aluno frequentar uma sala de aula sem que sejam atendidas essas
necessidades, que não são especiais e fazem parte da luta pelo seu acesso e pela permanência. A
educação das pessoas portadoras de necessidades especiais precisa ser repensada a partir desta
contextualização como uma questão histórica, buscando superar uma leitura abstrata da mesma. É
preciso que consideremos o conjunto de características físicas ao interagirmos com o indivíduo com
deficiência física, que saibamos favorecer o seu desenvolvimento humano, caso contrário estaremos
contribuindo para o desenvolvimento da deficiência.
2.2 A COMUNIDADE CONSCIENTE SOBRE OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS
FÍSICAS
A falta de conhecimento da própria sociedade que cerca o meio escolar, como os pais e alunos
que expõem o preconceito em relação aos portadores de deficiência, seja ela de qualquer natureza.
Nesse impasse, há um movimento de pais de alunos sem deficiências, que não admitem a inclusão,

por acharem, de maneira precoce, que as escolas irão baixar e/ou piorar a qualidade do ensino se
tiverem que integrar/incluir os discentes portadores de necessidades especiais.
Os dois vocábulos — ―integração‘‘ e ―inclusão‖ —, conquanto têm significados semelhantes.
São empregados para expressar situações de inserção diferentes e se fundamentam em
posicionamentos teórico-metodológicos divergentes. Destaco os termos, pois é necessário frisá-los,
embora admito que essa distinção já poderia estar bem definida no contexto educacional.
O processo de integração escolar tem sido entendido de diversas maneiras. O uso do vocábulo
―integração‖ refere-se mais especificamente à inserção de alunos com deficiência nas escolas
comuns, mas seu emprego dá-se também para designar alunos agrupados em escolas especiais para
pessoas com deficiência, ou mesmo em classes especiais, grupos de lazer ou residências para
deficientes. Quanto à inclusão, esta questiona não somente as políticas e a organização da educação
especial e da regular, mas também o próprio conceito de integração. Ela é incompatível com a
integração, pois prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos,
sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular. (MONTOAN, 2013, p. 15 e 16)
Partindo deste pressuposto, a integração não é uma inclusão. ―Incluir‖ tem significado mais
abrangente, tais como, o de oferecer uma aprendizagem significativa ao aluno com deficiência pra
que ele possa estar apto assim como os demais para seguir em sua vida estudantil, assim como,
oferecer formação adequada aos professores, estabelecendo formas criativas e de acordo com a
necessidade do aluno portador de necessidades básicas especiais para que possam ter uma maior
aproximação possível do cotidiano dentro e fora do ambiente estudantil.
As mudanças nessa direção devem permitir um grande avanço. O primeiro avanço foi
concretizado na luta pelo acesso de deficientes entre outros na escola regular em que os resultados
já são visíveis, o maior avanço está na conquista da adequação para atendimento dos alunos ditos
especiais abrangendo toda a escola e comunidade, além do Estado e Município como formadores da
qualidade da educação para todos de maneira a consolidar a inclusão e a igualdade de
oportunidades.
No entanto, ao considerar a Educação no Brasil pelos índices de fracasso escolar (no tocante
ao currículo didático) e pelos seus índices de evasão, vale destacar estes resultados oriundos da
marginalização e baixa autoestima resultante da exclusão escolar e social. O que nos mostra que a
inclusão conforme mencionada é bem mais abrangente a que simplesmente incluir alunos com
necessidades especiais. Para que tenhamos uma inclusão real deve-se antes incluir os segregados
pelo insucesso na aprendizagem.
A Constituição Federal de 1988 respalda os que propõem avanços significativos para a
educação escolar de pessoas com deficiência quando elege como fundamentos da República: a
cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos II e III) e, como um dos seus objetivos
fundamentais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV). Ela garante ainda o direito à igualdade
(art. 5U) e trata, no artigo 205 e seguintes, do direito de todos à educação. Esse direito deve visar ao
―pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e a sua qualificação para o
trabalho‖.
Além disso, a Constituição elege como um dos princípios para o ensino ―a igualdade de
condições de acesso e permanência na escola‖ (art. 206, inciso I), acrescentando que o ‗‗‗dever do
Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um‖ (art. 208, inciso V).
Quando garante a todos o direito à educação e ao acesso à escola, a Constituição Federal não
usa adjetivos e, assim sendo, toda escola deve atender aos princípios constitucionais, não podendo
excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade ou deficiência.
Apenas esses dispositivos já bastariam para que não se negasse a qualquer pessoa, com ou
sem deficiência, o acesso à mesma sala de aula, mas um dos argumentos sobre a impossibilidade

prática da inclusão total aponta aos casos de alunos com deficiências severas, múltiplas, tais como a
deficiência mental e os casos de autismo.
No Capítulo III, intitulado ―Da Educação, da Cultura e do Desporto‖, a Constituição
prescreve em seu artigo 208 que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de [...] atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Nas concepções de Montoan (2003, p. 22):
O ―preferencialmente‖ refere-se a ―atendimento educacional especializado‖, ou seja: o
que é necessariamente diferente no ensino para melhor atender às especificidades dos alunos
com deficiência, abrangendo principalmente instrumentos necessários à eliminação das
barreiras que as pessoas com deficiência naturalmente têm para relacionar-se com o ambiente
externo, como, por exemplo: ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), do código braile,
uso de recursos de informática, e outras ferramentas e linguagens que precisam estar
disponíveis nas escolas ditas regulares. Na concepção inclusiva e na lei, esse atendimento
especializado deve estar disponível em todos os níveis de ensino, de preferência na rede
regular, desde a educação infantil até a universidade. A escola comum é o ambiente mais
adequado para se garantir o relacionamento dos alunos com ou sem deficiência e de mesma
idade cronológica, a quebra de qualquer ação discriminatória e todo tipo de interação que possa
beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, motor, afetivo dos alunos, em geral.

A legislação assegura os direitos igualitários e fomenta a necessidade da consciência crítica
no professor e sociedade para que juntos, ambos possam construir uma educação exponencialmente
de qualidade.
2.3 O PROFESSOR NO PROCESSO DE INCLUSÃO
Diante do contexto apresentado anteriormente, este estudo vem demonstrar que apesar da lei e
da realidade da inclusão nas escolas regulares o que se corrobora é um despreparo das escolas e dos
educadores para que receber os alunos com deficiência física e qualquer outra deficiência. Existem
muitas adaptações a serem feitas para favorecer as crianças com deficiência física. Em relação à
acessibilidade, a realidade é que muitas escolas brasileiras infelizmente apresentam obstáculos à
inclusão, o que se pode caracterizar como uma exclusão indireta, uma vez que são muitas as
barreiras encontradas dificultando o acesso e a permanência destas crianças no espaço escolar.
Nesse aspecto, o papel do professor é fundamental. Ele deve ser capaz de identificar as
necessidades da sala de aula e as peculiaridades de cada um em seu grupo. Esta é uma dificuldade
real daqueles que trabalham com a inclusão, pois é um cuidado que se deve ter ao valorizar as
diferenças como singularidade.
Hoje há o professor facilitador, que nem sempre tem especialização para o acompanhamento
deste aluno, o que pode também acarretar em sua exclusão, em sua segregação enquanto cidadão de
direitos que é o de estar e de aprender como os outros, assim, o professor precisa ter conhecimento
bem construído em sua área de atuação, além de se manter em permanente atualização, buscar
informações e aprender a selecioná-las são novas habilidades que o professor não pode deixar de
desenvolver, assim como aperfeiçoar o conhecimento especifico, conhecer teorias pedagógicas e
técnicas didáticas bastante variadas é fundamental para que possa atender a demanda existente,
além de garantir a plena aprendizagem de todos. Mas atualmente é necessário ter mais do que isto,
é preciso estar disposto a entrar em contato com o conhecimento em geral, com o que está
acontecendo dentro e fora do meio, pressupondo uma atitude diferenciada.
Todos sabem que a inclusão embora garantida por lei, não se concretiza, em muitos casos, na
prática. Para se tornar uma prática real, a inclusão depende da disponibilidade interna dos que estão
envolvidos, inclusive da família e que constitui uma instituição de extrema importância na formação
e na educação de todas as crianças, juntamente com a escola, onde é desenvolvida a educação e
formação sistematizada das mesmas.

Desse modo, pode-se perceber que as diversas possibilidades de promover acesso ao aluno
com deficiência física ao conhecimento e ao ambiente escolar, faz-se necessário saber que os
recursos e serviços apropriados a eles estão garantidos por lei e as dificuldades encontradas no
cotidiano escolar não devem ser motivo de exclusão desses alunos, mas é o que ocorre, afinal a
acessibilidade constitui um fator muito importante para o exercício da cidadania, principalmente
para essas crianças, que estão na fase inicial de sua vida, contribuindo para sua interação e inclusão
dentro do espaço escolar. Existem vários dispositivos legais procurando garantir direitos, prevendo
melhorias, adaptações em diversos ambientes. No entanto, ainda é visível o despreparo das escolas
e de todo o contexto escolar, desde a gestão ao porteiro da escola em receber esses alunos.
Desta forma, o poder público deve investir mais em estrutura física das escolas para atender a
demanda, para isso, os preconceitos devem ser derrubados, a começar pelas escolas que recebem
estes alunos e também conscientizar os próprios alunos e seus familiares que irão conviver com os
alunos deficientes para que não haja preconceito e descriminação, e por que não até mesmos os
próprios pais dessas crianças portadoras de deficiência, que muitas vezes escondem seus filhos
achando que deixando eles em casa ou frequentando escolas especiais estará fazendo um bem a
eles. Para que a escola inclusiva seja uma realidade, ainda há muito para construir, pois foram dados
apenas os primeiros passos na conscientização e respeito à diversidade. Percebe-se que muitas
adaptações precisam ser feitas para favorecer a educação e o desenvolvimento das crianças com
deficiência física no contexto escolar regular, pois muitas escolas brasileiras e as famílias não estão
preparadas para garantir o desenvolvimento pleno e escolar destas crianças. Com bases em
pensamentos históricos arcaicos que fazem parte da história da educação no Brasil através dos
tempos, mas este paradigma vem sendo desfeito aos poucos com estudiosos e teóricos que
embasados em seus estudos podem nos dar o norte para uma educação de qualidade e pleno
aproveitamento desses alunos.
Portanto, é necessário que haja uma inclusão de verdade, onde a escola esteja preparada
fisicamente tanto quanto em recursos pedagógicos e que forme cidadãos sem preconceitos, sabendo
que todos possuem direitos e deveres iguais, e são merecedores de respeito. Pode-se dizer que o
processo de inclusão ainda é recente, pois a carência de matérias para os educadores da área é
grande; inclusão escolar de alunos deficientes ainda continua em processo de transformação e
aceitação pela sociedade, necessitando-se ainda fazer muito para garantir qualidade de ensino a
todos.
A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização e de reestruturação
das condições atuais da maioria de nossas escolas (especialmente as de nível básico), ao
assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam, em grande
parte, do modo como o ensino é ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada.
(MONTOAN,2003 pág 32)

Conforme mencionado, é de suma importância a prática da legislação para uma harmonia no
sistema educacional.
A guisa do sujeito interacionista como um atuante na formação do conhecimento, NOVAES
(2011, s/p) disserta sobre a teoria sociointeracionista de Lev Vygotsky. Em suas palavras:
Para Vygotsky o desenvolvimento humano se dá de fora para dentro, uma vez que é a
partir da cultura manifestada na imersão do sujeito no mundo humano em volta dele, que a
aprendizagem aparece, possibilitando definir os rumos do desenvolvimento. Para o autor, é a
aprendizagem que promove o desenvolvimento. Porque o sujeito aprende, porque ele realiza
ações no mundo que possibilitam o aprendizado, que ele se desenvolve, ou seja, o fato de
aprender é que define como ele se desenvolve. A criança, ao brincar, reproduz imposições de
regras do funcionamento da cultura. É uma mímica do mundo adulto, onde se traz para dentro
do mundo da criança as regras de funcionamento do mundo adulto, envolvendo a

aprendizagem e promovendo o desenvolvimento. Ao se relacionar com o mundo dos adultos,
ele entra em contato com o mundo simbólico, das representações, da língua e das relações.

O uso desta teoria corrobora com as concepções de inclusão dentro do ambiente escolar de
modo a capacitar o discente de forma interativa.
3. METODOLOGIA
O método utilizado para esta pesquisa bibliográfica e observação das dependências de
algumas escolas, identificando os impactos causados pelo não cumprimento da lei em criar meios
de acessibilidade nas escolas para os portadores de deficiência física dentre outras. O estudo foi
realizado durante 4 semanas ,pode-se constatar que alunos portadores de deficiência física não
teriam acessibilidade facilitada para sua permanecia, diante disso a pesquisa realizada cria subsídios
para que através de leis as escolas possam ser um local adequado também para os portadores de
necessidades especiais, independente de sua condição. A pesquisa bibliográfica referente ao tema
mostra os caminhos a serem percorridos, mas que quase ou nenhuma escola tem o que é garantido
por lei, o que ocasiona uma ―deficiência das escolas‖ em atender essas crianças, sejam elas
portadoras de qualquer deficiência.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Vê-se que apesar de leis que regulamentam a acessibilidade dos portadores de deficiência,
muitos locais, inclusive as escolas não estão preparadas para receber estes sujeitos. No entanto, se o
projeto politico pedagógico da escola constar tais alterações com respaldo em lei, o município ou o
estado teriam que dar subsídios a estes locais para que o atendimento fosse garantido conforme as
necessidades dos mesmos.
Nas escolas Municipais não há acessibilidade para crianças portadoras de deficiência física,
não há em sua estrutura física adequação para receber estes alunos, no entanto, os mesmos são
matriculados. As escolas não estão preparadas para receber esses alunos nem em sua estrutura
física e nem com profissionais capacitados para recebe-los e dar o atendimento correto a essas
crianças, tanto no que tange sua permanência como em sua aprendizagem.
5. CONCLUSÃO
Como foi exposto neste presente artigo, a educação é um direito para todos conforme
demanda a legislação brasileira, porém a prática dessa acessibilidade educacional, na maioria das
vezes, não se transfigura de maneira efetiva, a julgar pelas desigualdades sociais que se respaldam
na manutenção do sistema público educacional. Ao compreendermos a educação como um fator
igualitário e de alcance social a todos devemos incluir pessoas portadoras de necessidades
especiais motoras e/ou mentais, de modo a sustentar esta tese. Para a realização da mesma, é de
suma importância, uma reformulação no plano pedagógico, curricular e de infraestrutura de
diversas instituições educacionais no país. As escolas brasileiras já deveriam estar regularmente
capacitadas para a inclusão, porém a realidade se difere, pode-se suscitar que esta etapa de
adaptação deveria estar superada.
Como apresentado, os alunos portadores de necessidades especiais são a minoria frente aos
demais discentes que frequentam a escola regular, por esse motivo, deve-se os obstáculos
enfrentados no processo de exclusão, haja vista de que, embora a presença de alunos especiais é
uma realidade notória, nem todas as instituições educacionais de ensino aportam estes alunos, ou
seja, há salas de aulas sem alunos com estas necessidades, o que corrobora com a formação docente

nesse processo de integração educacional. Uma vez que nem todas as salas de aula segrega alunos
com necessidades especiais, a formação específica e profissional dos docentes não serão uma das
prioridades governamentais. Esta realidade torna-se delicada e corrobora com a necessidade de uma
formação docente – desde a graduação – para a compreensão humanística do indivíduo como um
formador de conhecimentos.
Infelizmente, há de se citar, o preconceito de pais e alunos perante a presença de um
aluno portador de necessidades especiais, esta visão deve ser emancipada com a manutenção e
formação da cultura social, deste modo, o desenvolvimento de minicursos (virtuais ou presenciais)
voltados às diversidades físicas e sociais é de suma importância para a capacitação cultural e
intelectual da sociedade. Em paralelo a esta formação, a regularização da escola no tocante à infraestrutura, bem como a reformulação do currículo educacional e pedagógico voltado à integração e
acessibilidade deve ser uma das metas mais fomentadas e fiscalizadas pelas entidades políticas
superiores, de modo a sustentar verdadeiramente uma educação de extremíssima qualidade.
Por fim, o professor deve ser um formador de conhecimentos atribuindo-se aos
conhecimentos prévios de seus discentes e construindo uma aprendizagem coletiva e
sociointeracionista, tornando-se um profissional ciente de que, embora haja limitações físicas, o
conhecimento é ilimitável.
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RESUMO
As Atividades de Extensão tornam-se um componente curricular que estimula estudos e
amplia a formação do aluno, aprimorando a relação teoria e prática. Como o assunto é pouco
explorado, essa pesquisa poderá ampliar os estudos que fazem relação a esse tema. O problema de
pesquisa pode ser enunciado: Como os alunos de licenciatura em Pedagogia percebem a
importância das atividades de Extensão durante sua formação acadêmica? O objetivo geral desta
pesquisa é buscar compreender como essas Atividades contribuem para a formação do graduando
em Pedagogia. Os objetivos específicos são: investigar como os docentes dessa licenciatura
propõem as Atividades de Extensão para os alunos e verificar como o Núcleo de Extensão do
Ensino Superior oferta essas Atividades de Extensão. A natureza da pesquisa é estudo de caso,
realizado com graduandos, docentes e o coordenador do Núcleo de Extensão, de uma Instituição de
Ensino Superior. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários, a análise dos dados é
quantitativa e qualitativa. Os resultados mostram que existe uma participação significativa dos
graduandos em Pedagogia nas Atividades de Extensão, porém estes ainda não compreendem
claramente a importância dessas Atividades para sua formação. Os dados coletados dos docentes
desse curso mostram que estes não participam das Atividades de Extensão ofertadas por falta de
tempo e a grande maioria propõe as Atividades para os alunos como carga complementar. Na parte
destinada ao Núcleo de extensão, percebe-se que as respostas não estavam compatíveis com as
perguntas do instrumento de pesquisa, porém as ideias ofertadas são significativas. Dessa forma
conclui-se que o conceito de extensão ainda precisa ser trabalhado com os alunos, professores e
Núcleo de Extensão.
Palavras-chave: Atividades de Extensão, Educação não formal, Formação Pedagogo.
ABSTRACT
The Extended Activities becomes a curricular component that stimulates studies and expands
the student's education, improving the relationship between theory and practice. As it is little
explored, this research may expand the studies that respect thereto. The research problem can be
stated: As undergraduate students in Pedagogy realize the importance of Extension activities during
your academic background? The objective of this research is to seek to understand how these
activities contribute to the formation of the student in Education. The specific objectives are: to
investigate how teachers this degree propose the Extended Activities for students and see how the
Higher Education Extension Center offer these extension activities. The nature of research is case
study, conducted with graduate students, teachers and the Extension Center coordinator, a higher
education institution. Data collection was conducted through questionnaires, data analysis is
quantitative and qualitative. The results show that there is a significant participation of
undergraduate students in Pedagogy in extension activities, but these do not yet clearly understand
the importance of these activities for their formation. The data collected from the teachers of this
course show that they do not participate in extension activities offered by lack of time and the vast

majority proposes activities for students as an additional charge. In the section devoted to the extent
Center, one realizes that the answers were not consistent with the research instrument questions, but
the ideas offered are significant. Thus it is concluded that the concept of extension must still be
worked with students, teachers and Extension Center.
Keywords: Extension Activities, Non-formal Education, Higher Education

1. INTRODUÇÃO
As Atividades de Extensão precisam ser entendidas como práticas educativas, para não correr
o risco de cair em atividades de assistencialismo. Antes de desenvolver essas Atividades é
necessário que o graduando faça avaliação diagnóstica do local escolhido, observando o perfil da
comunidade, para que posteriormente este possa desenvolver suas práticas pedagógicas ou ações de
intervenção. Desta forma nos apoiamos em Libâneo (2005, p. 513) e Serrano (s/a, s/p) sobre as
ideias de Paulo Freire, para compreendermos o problema de pesquisa, que se dá mediante a
indagação: como os alunos da licenciatura em Pedagogia percebem a importância das Atividades de
Extensão durante sua formação acadêmica? O objetivo geral desta pesquisa é compreender como as
Atividades de Extensão contribuem para a formação do graduando em Pedagogia. Os objetivos
específicos são: investigar como os docentes dessa licenciatura propõem as Atividades de Extensão
para os alunos e verificar como o Núcleo de Extensão do Ensino Superior oferta essas Atividades de
Extensão. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia foi o documento
norteador para o perfil deste profissional; tendo conhecimento de que o tema ainda é pouco
explorado, essa pesquisa poderá auxiliar na ampliação dos estudos realizados na área, contribuindo
também para a reflexão sobre a formação dos graduandos em Pedagogia no Ensino Superior, dentro
dos eixos, ensino, pesquisa e extensão.
2. FUNDAMENAÇÃO TEÓRICA
As Atividades de Extensão são oferecidas por cada instituição superior com base no Plano
Nacional de Extensão Universitária – Pnext, conforme registrado em seus artigos: 1º, 2º e 3º. Essas
Atividades formam um vínculo entre a faculdade e a comunidade, uma troca sistemática de saberes,
onde o aluno encontra possibilidades de desenvolver práticas que construiu no decorrer da
graduação. Dessa forma poderá fazer reflexões da teoria e a prática, agregando novos
conhecimentos culturais, étnicos e humanos, além de devolver à comunidade respostas positivas de
sua atuação. Essas atividades têm como objetivo proporcionar, ampliar e fortalecer atitudes éticas,
conhecimentos, competências, vivências e experiências em várias modalidades, estimulando a
prática de estudos independentes, visando o aumento da autonomia profissional e intelectual dos
alunos. Essas Atividades são desenvolvidas de forma aberta e flexível, onde o aluno é responsável
em escolher propostas que auxiliem na sua formação pessoal e profissional de acordo com o seu
gosto e melhor aptidão.
De acordo com o Parecer CNE/CP Nº: 5/2005, o curso de Licenciatura em Pedagogia
direciona-se a formação de profissionais que irão atuar na Educação Infantil, Fundamental I e em
outras áreas que necessitem de conhecimentos específicos pedagógicos. Portanto, é indispensável
considerar que esse curso de nível superior trata de um campo teórico, prático e investigativo na
área da educação, do ensino, pesquisa e extensão. Tendo em vista a amplitude da atuação desse
profissional, o curso deverá ofertar consistente formação teórica tanto para gestão (educacional)
como a docência; diversidade de conhecimentos específicos e gerais; atividades variadas que

auxiliem os graduandos ao longo de sua formação acadêmica, entre elas, complementares e
extensão.
Segundo Libâneo (2005, p.513), a Pedagogia serve para investigar as finalidades e os
processos necessários para a prática educativa, tendo como objetivo propor a realização desse
processo em vários contextos em que essa prática ocorre, ou seja, ambientes escolares e não
escolares. Dessa forma, o autor faz um diálogo com o Pnext e o Parecer CNE/CP Nº: 5/2005,
afirmando a atuação desse profissional em diferentes espaços, com uma visão de educação como
prática social.
Serrano (s/a,s/p.) disserta sobre os marcos históricos da extensão universitária no Brasil a luz
das ideias de Paulo Freire, destacando o modelo da transmissão vertical do conhecimento; o
voluntarismo, a ação voluntaria sócio - comunitária; a ação sócio-comunitária institucional.
Concordamos com Serrano sobre a ―ideia de uma extensão a serviço de um processo transformador,
emancipatório e democrático; e ainda, de uma extensão desenvolvida no diálogo e no respeito à
cultura local‖. Dessa forma, esses fatores nos permitem perceber quanto o pensamento freiriano foi
marcante e está presente no conceito da Extensão das universidades.
Sendo assim, as universidades devem fazer cumprir as Atividades de Extensão de modo que
auxilie o graduando a ampliar os conhecimentos, sem que estas atividades assumam o perfil
assistencialista; para além dos muros da faculdade, é preciso desenvolver práticas educativas.
Compreendemos, como Libâneo, que:
O pedagógico da ação educativa se expressa, justamente, na intencionalidade e no
direcionamento dessa ação. Esse posicionamento é necessário, defende o autor porque as
práticas educativas não se dão de forma isolada das relações sociais, políticas, culturais e
econômicas da sociedade. Vivemos em uma sociedade desigual, baseada em relações sociais de
antagonismo e de exploração. Por isso a pedagogia não se pode eximir de se posicionar
claramente sobre qual direção a ação educativa deve tomar, sobre que tipo de homem pretende
formar. (2005, p.513)

3. METODOLOGIA
Pesquisa de natureza exploratória, estudo de caso, tendo em vista sondar, aprimorar ideias e se
familiarizar com o tema que é pouco pesquisado. Conforme Gil (2002, p.54) deve-se fazer um
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento; podendo ser utilizado com diferentes propósitos.
Participaram desta pesquisa trinta graduandos de Pedagogia, onze docentes desse mesmo
curso e um coordenador do Núcleo de Extensão de uma Instituição de Ensino Superior, em um
município da região do Vale do Paraíba do Sul, Estado de São Paulo.
Foi elaborado um questionário para cada grupo de sujeitos. O questionário destinado aos
alunos continha catorze questões (abertas e fechadas). O instrumento de pesquisa dos professores
continha quatro questões, sendo duas questões fechadas e duas abertas. Para o coordenador do
Núcleo de Extensão elaboramos quatro perguntas abertas. Os instrumentos de pesquisa foram
elaborados a partir da fundamentação teórica dessa pesquisa. Os sujeitos foram convidados a
participarem da pesquisa. No primeiro momento explicamos o problema e os objetivos da mesma,
os que concordaram em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A
análise dos dados foi realizada de forma quantitativa e qualitativa. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FATEA, via Plataforma Brasil conforme Parecer
Consubstanciado de nº 715.211.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Perfil dos sujeitos
O questionário desenvolvido com os graduandos de Pedagogia foi composto em duas partes,
sendo a primeira parte para definir o perfil dos sujeitos. De acordo com a questão de número 1, 93%
dos sujeitos são do sexo feminino, apresentando que a maior procura por essa licenciatura é
feminina. Dos alunos que participaram do instrumento de pesquisa, 47% estão entre a faixa etária
de 21 a 30 anos, 30% - 18 a 20 anos e 23% mais de 30 anos. Os dados coletados indicam que os
Licenciandos do curso de Pedagogia, ao concluírem a graduação serão profissionais docentes bem
jovens. Na questão de número três, analisamos que 83% dos entrevistados estão cursando sua
primeira graduação e 17% já possuem outro diploma de Ensino Superior. De acordo com a pesquisa
da Revista Educação:
Não bastassem os conhecidos dados de falta de atratividade da carreira docente, o perfil
dos alunos que ingressam nos cursos de formação de professores – tanto em pedagogia quanto
nas licenciaturas – tem mudado nos últimos anos. Diversas pesquisas indicam que, hoje, o
estudante médio dos cursos voltados à carreira docente vem de classes sociais desfavorecidas
econômica e culturalmente, estudou em escolas públicas, apresenta baixo desempenho em
avaliações, é trabalhador e, muitas vezes, faz parte da primeira geração da família a entrar no
ensino superior. (maio/ 2014).

Essa pesquisa nos leva a refletir sobre o impacto negativo que essas características podem
causar na educação a curto e longo prazo se não forem sanadas. Dessa forma, as Atividades de
Extensão pode ser um dos veículos que possibilita o amadurecimento profissional, cultural e
acadêmico dos alunos. Como visto na questão de número três, 17% dos alunos já possuem um
diploma de Ensino Superior. As graduações já concluídas por esses sujeitos são: 40% formados em
Geografia, 20% em Administração, 20% fizeram Educação Física e 20% cursaram Gestão
Empresarial.
A quarta questão do instrumento de pesquisa nos ajuda a verificar a porcentagem de alunos
que participam de alguma bolsa para o auxílio de sua permanência no curso. Na análise dos dados
coletados, 77% dos alunos são bolsistas e apenas 23% não possuem bolsa. Essa porcentagem vai de
encontro com a pesquisa da Revista Educação (maio/2014), citada anteriormente, aonde a maioria
desses estudantes vem de classes sociais desfavorecidas, precisando então trabalhar ou conseguir
uma bolsa para manter - se no Ensino Superior. Na mesma questão do questionário, dá-se
continuidade para analisar quais os tipos de bolsas estes participam. Os dados obtidos demonstram
que: 40% estão engajados no PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência,
37% fazem parte do Programa Escola da Família, 14% dos alunos são PROUNI – Programa
Universidade para Todos e 9% participam do Fundo de Financiamento Estudantil –FIES. Dando
continuidade a análise da quarta questão, notamos que alguns alunos assinalaram mais de uma
bolsa; 65% destes possuem apenas uma bolsa e 35% estão ingressados em 2 bolsas. Nesse caso,
podemos ressaltar que os graduandos que possuem dois tipos de bolsas ou mais, podem apresentar
grande defasagem em sua formação acadêmica, devido à sobrecarga de trabalhos. Escassez de
tempo para os estudos.
Na questão 5, perguntamos aos sujeitos se eles gostavam de ler. 90% responderam que sim.
Dessa forma, na questão 6 investigamos a frequência que os mesmos liam. Na tabela 1, encontramse as porcentagens.

Tabela 1 – Frequência de Leitura

Frequência de Leitura
33% Três vezes por semana
30% Uma vez por semana
20% Todos os dias
17% Às vezes
Fonte: Tabela organizada pelas pesquisadoras.

Na questão seguinte, pedimos para que os sujeitos relacionassem o que costumam ler, como demonstra a
tabela 2, para que possamos analisar o gosto pela leitura e sua frequência.
Tabela 2 – Hábitos de Leitura

36%
24%
18%
8%
8%
6%

Hábitos de Leitura
Livros
Revistas
Outros
Artigos Científicos
Jornal
História em Quadrinho

Fonte: Tabela organizada pelas pesquisadoras.

Analisando as questões 5, 6 e 7, notamos o gosto muito significativo pela leitura, pois 90%
dos sujeitos gostam de ler, 33% leem três vezes na semana e 36% leem livros. Porém, como
estamos analisando pelo viés de formação de educadores, precisa-se atentar para qual leitura os
sujeitos estão fazendo: se é uma leitura por prazer ou para melhorar sua formação acadêmica.
Na questão de número 9, perguntamos aos sujeitos se eles possuíam alguma assinatura de
periódico relacionado à sua profissão. 63% assinalaram que sim e 37% não, o que nos permite
observar que os sujeitos estão caminhando para uma leitura voltada a sua formação acadêmica, já
que na tabela 2, as revistas assumem a 2ª posição de frequência de leitura.
A questão de número 10 tinha o objetivo de auxiliar na compreensão do por que escolheram
cursar Pedagogia. Ao analisar as respostas entende-se que catorze sujeitos escolheram o curso por
amor à educação, por gostar do ambiente escolar, para ampliar seus conhecimentos e querer fazer a
diferença nessa área. Treze sujeitos escolheram esse curso porque gostam de crianças e sempre
tiveram o sonho de serem professores. Dois graduandos relataram que escolheram essa profissão,
pois se identificaram com o curso. Um acha o curso rápido e com fácil inserção no mercado de
trabalho.
Como demonstra a primeira questão, 93% dos sujeitos que cursam Pedagogia são do sexo
feminino, o que reflete na justificativa da escolha do curso. Se formos observar a essência da
mulher desde os primórdios, vamos nos deparar com a figura responsável pela criação dos filhos. É
essa essência que os sujeitos trouxeram para suas justificativas.
No livro Professora sim, tia não – Cartas a quem ousa ensinar, Paulo Freire (1993), nos traz a
reflexão sobre a conduta profissional da professora. Rotular o perfil do ser professor com a
maternidade ou parentesco familiar é uma armadilha ideológica que desvaloriza o profissionalismo
da professora e que abala a seriedade do ato educativo, ou seja:
Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu
cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora implica
assumir uma profissão enquanto não se é tia por profissão. Se pode ser tio ou tia
geograficamente ou afetivamente distante dos sobrinhos mas não se pode ser autenticamente
professora, mesmo num trabalho a longa distância, ―longe‖ dos alunos. (1993, p.11)

Outro dado a ser destacado é o que segue: ―Escolhi por ser um curso rápido e com fácil
inserção no mercado de trabalho‖, apesar de ter apenas esse pensamento no meio de tantos,
sabemos que um dos motivos da grande demanda nos cursos de licenciatura, é o valor da
mensalidade, o tempo de duração e a rápida inserção no mercado de trabalho. Dessa forma, notamos
grande déficit na formação de professores, já que gostar de crianças, procurar cursar um curso
rápido e barato para entrar no mercado de trabalho não são suficientes para a formação desse
profissional.
No Parecer CNE/CP nº5/2005, temos o perfil do licenciando em Pedagogia, cuja algumas
características são: - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade
justa, equânime, igualitária; - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma
a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual
e social; - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa
e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões
sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; - realizar pesquisas que
proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre seus alunos e alunas e a realidade sociocultural
em que estes desenvolvem suas experiências não escolares; sobre processos de ensinar e de
aprender, em diferentes meios ambiental - ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre a
organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas.
Dessa forma, notamos a complexidade e a responsabilidade que um profissional habilitado em
Pedagogia deve ter, pois para que tenhamos bons profissionais capacitados a exercer as
especificidades do perfil proposto pelo Parecer CNE/CP nº5/2005, gostar de crianças e cursar um
curso rápido de fácil inserção no mercado de trabalho, não são suficientes.
A última questão da primeira parte do questionário destinado aos alunos tinha como propósito
investigar o que eles esperam da profissão. Dez deles esperam ser bons profissionais, responsáveis,
dedicados e éticos, fazendo a diferença na vida dos alunos. Sete acreditam em melhorias na
educação, através de sua formação e atuação. Quatro alunos pretendem ser bons profissionais dando
continuidade a sua formação. Três desejam marcar e atingir seus educandos. Outros três graduandos
esperam se realizar profissionalmente e pessoalmente. Três deles almejam ascensão pessoal e
profissional.
Dando continuidade a análise dos dados, podemos perceber que apesar do processo
educacional brasileiro ser árduo, demorado e precário, como demonstra a pesquisa no site BBC
Brasil, encomendada pela consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), pela Pearson
(novembro, 2012): ―O Brasil ficou em penúltimo lugar em um ranking global de educação que
comparou 40 países levando em conta notas de testes e qualidade de professores, dentre outros
fatores‖. Os sujeitos ainda acreditam em uma educação de qualidade devido aos conhecimentos
adquiridos durante sua formação acadêmica e futura atuação no mercado de trabalho. Paulo Freire
(2011, p. 77) afirma que: Mudar é difícil, mas é possível. É quando entendemos os saberes
necessários à prática educativa:
[...] que vamos programar nossa ação político-pedagógica, não importa se o projeto com
o qual nos comprometemos é de alfabetização de adultos ou de crianças, se de ação sanitária,
se de evangelização, se de formação de mão de obra técnica. (2011,p.77)

4.2 Olhar dos sujeitos sobre as Atividades de Extensão
A segunda parte do questionário aos graduandos de Pedagogia destinava-se a compreensão
sobre as Atividades de Extensão do curso. Foi ofertada uma tabela que demonstra algumas
Atividades de Extensão que foram oferecidas pela Instituição de Ensino Superior no ano de 2014;
dessa forma os alunos assinalaram quais tinham participado. As alternativas eram: Dia da
Responsabilidade Social, Festa do Dia das Crianças (bairro do Campinho), 3º Cavalgada de

Inclusão Social (ILA), Recreação para Idosos, Mutirão da Cidadania, Extensão Nova Dutra,
Retratos do Vale, Páscoa da Pastoral da Criança, Dias das Mães para as Idosas do Asilo, Exposição
Casa da Cultura (Rio Paraíba do Sul), Cine Criança, Confecção e doação de brinquedos recicláveis,
Contação de histórias no shopping, Encontro de Violeiros (Canas), Confecção de tapete (Corpus
Christis), Aniversário da Escola da Família, Dia da Mulher (CEMARI-Prefeitura). Analisando os
dados da tabela, podemos observar que 87% dos alunos entrevistados participaram de alguma
Atividade de Extensão e 13% não teve participação. Com a análise das duas questões abaixo,
entenderemos melhor a porcentagem de participação dos alunos nessas Atividades.
Em seguida foi perguntado aos sujeitos com qual intenção eles participaram das Atividades de
Extensão. Analisando os dados desta questão, onze graduandos participaram para adquirir
conhecimento, ganhar experiência e aprimorar seu olhar em relação a essas Atividades. Dessa
forma, pode-se dizer que a maioria deles ainda estão em processo de amadurecimento sobre o
conceito de Extensão proposto pelo Plano Nacional de Extensão Universitária, onde o
desenvolvimento e a participação nessas Atividades são indissociáveis do ensino, pesquisa e
extensão, formando um vínculo dos estudos acadêmicos com a comunidade e proporcionando a
relação teoria e prática. Sete sujeitos da pesquisa participaram das Atividades como forma de
socialização, para fazer novas amizades e ajudar o próximo. Apesar das intenções serem boas,
existe um fator a ser repensado. Voltemos à fundamentação teórica da nossa pesquisa, onde Serrano
(s/a,s/p.) propõe a ―ideia de uma extensão a serviço de um processo transformador, emancipatório e
democrático; e ainda, de uma extensão desenvolvida no diálogo e no respeito à cultura local.‖
Sendo assim, deve-se tomar cuidado para não fazer das Atividades de Extensão um
assistencialismo.
O conceito, objetivo e direcionamento destas tem que estar claro para os participantes. Cinco
alunos relataram que suas participações foram devido a oportunidade de desenvolver um projeto
para sua formação em que poderão crescer profissionalmente e adquirir mais experiência
profissional. Notamos grande amadurecimento na fala desses sujeitos, os mesmos já conseguem
fazer relação, mesmo que pequena, da Prática Pedagógica em diferentes espaços, começando a
compreender a educação como prática social, como propõe Libâneo (2005, p.513): ―a pedagogia
serve para investigar as finalidades e os processos necessários para a prática educativa, tendo como
objetivo propor a realização desse processo em vários contextos em que essa prática ocorre‖. Sete
sujeitos não participaram de nenhuma Atividade de Extensão. Nos princípios, na organização
curricular do Curso de Pedagogia, no núcleo de estudos integradores, do Parecer CNE/CP nº:
5/2005 aborda-se a necessidade da participação dos graduandos em Atividades de Extensão durante
sua formação acadêmica, onde essa participação contribui para a consolidação de sua formação. Se
os alunos concluírem o Ensino Superior e não tiverem experiências no eixo da Extensão, poderão
ter defasagem em seu ciclo de aprendizado.
Na última questão aberta, da segunda parte do questionário que foi destinada a compreensão
das Atividades de Extensão do curso pelos graduandos, fizemos o seguinte questionamento: Você
entende que as Atividades de Extensão são importantes para sua formação acadêmica? Justifique
sua resposta. Dezenove sujeitos relataram que as Atividades de Extensão são importantes, pois são
experiências, ampliam o conhecimento, desenvolvem pessoalmente e profissionalmente e é uma
grande oportunidade na sua formação acadêmica. Seis sujeitos justificaram suas respostas dizendo
que essas atividades são um complemento para formação, são importantes para que saiam da teoria
e vivencie coisas que dentro da sala de aula não aconteceria, melhorando sua formação profissional.
Pode-se dizer que os 25 sujeitos acima, estão caminhando para um perfil diferenciado de
Professores, que conseguem estabelecer relação entre a teoria e a prática, visando devolutiva para
comunidade e é justamente o que as Atividades de Extensão vêm nos proporcionar. Paulo Freire em
seu livro: Pedagogia da Autonomia (2011, p.24), disserta sobre: ―A reflexão crítica sobre a prática
se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá blá blá e a
prática, ativismo.‖

Um graduando participa em busca de novos conhecimentos sobre pesquisas. Para Freire
(2011, p.30), ―Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino‖; como apenas um sujeito, dentre
30, relacionou as Atividades de Extensão com a pesquisa, deixamos em aberto um alerta para se
refletir, pois uma das ações para se obter melhoria no ensino, como alguns desejam em respostas
anteriores, devemos pensar sobre a prática do Professor Pesquisador, uma vez que o ofício do
professor requer essa busca contínua por novos conhecimentos.
Um sujeito explica que deseja enriquecer seu currículo profissional. Essa resposta nos
proporciona análise sob dois pontos de vista: formação ou quantidade.
Um sujeito acredita que as Atividades de Extensão não são importantes para sua formação
acadêmica. Pode-se dizer que este aluno ainda não compreendeu o conceito de Extensão
Universitária, e a importância da participação para sua formação. Gostaríamos de dar continuidade
à pesquisa para entender quais motivos, ou o que falta no curso para que alguns graduandos da
Licenciatura em Pedagogia compreendam os conceitos de Extensão, pois percebemos que para este
as práticas que são desenvolvidas em instâncias não escolares, não são compreendidas por sua
intencionalidade, finalidade e direcionamento.
Um aluno não justificou, apenas respondeu que sim. Um participante respondeu: ―Respondido
acima‖, cremos que ele não tenha entendido a pergunta do questionário.
4.3 QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES
Contamos com a participação de 11 professores do Curso de Graduação em Pedagogia para
responderem um questionário com 4 questões abertas e fechadas, que tinham como objetivo:
analisar como eles recebem informações sobre as Atividades de Extensão, analisar a maneira que
os professores propõe as Atividades aos seus discentes; observar se os mesmos participam das
Atividades e conhecer a visão dos sujeitos a respeito dessas Atividades de Extensão.
Na primeira questão, notamos que as informações sobre as Atividades de Extensão são
divulgadas para os professores, por meio de diferentes veículos de informação, sendo, 26% da
Coordenação do Curso de Pedagogia, 22% do Informativo da Faculdade, 18% nas reuniões de
colegiado, 19% por e-mail e 15% de outros lugares.
Observa-se que os docentes recebem as informações sobre as Atividades de Extensão por
meio de vários veículos de comunicação, porém sentimos a necessidade de que haja um diálogo
mais esclarecedor para os mesmos, informando o local da Atividade, o objetivo, que tipo de
comunidade é, o que pode ser feito, como vai ser realizado, entre outros tópicos. Paulo Freire, em
seu livro Pedagogia do Oprimido, disserta sobre a Educação Dialógica e diálogo. ,
Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se
solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e
humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem
tampouco tornar-se simples troca da, ideias a serem consumidas pelos permutantes. (1987,
p.45)

Dessa forma, se as informações sobre as Atividades de Extensão são ofertadas para os
docentes superficialmente, corre-se o risco de tornar-se um depósito de ideias bem elaboradas, mas
não dialogadas entre todos do corpo docente, gerando uma desmotivação da participação dos
mesmos.
Seguindo o questionário, perguntamos aos sujeitos, de que maneira os mesmos propõe as
Atividades de Extensão aos alunos. Observa-se que 40% dos professores comunicam as Atividades
de Extensão como cumprimento para carga complementar, 33% como formação profissional e 27%
apenas comunicam. Analisando essas porcentagens, nota-se que a maioria dos docentes deixam a
desejar, já que estes possuem títulos, experiência profissional e bagagem cultual maiores do que a
dos graduandos, deixando passar a oportunidade de incentivá-los e trazer significado para a

participação dos mesmos nessas Atividades de Extensão. Freire (2011, p.47) disserta que: ―Como
professor num curso de formação docente não posso esgotar minha prática discursando sobre a
teoria da não extensão do conhecimento.‖. Sendo assim, os professores precisam avaliar sua postura
frente à comunicação dessas Atividades para os discentes.
Continuando a análise do instrumento de pesquisa, na terceira questão perguntamos aos
docentes se eles participam das Atividades de Extensão propostas. 64% dos sujeitos entrevistados
não participam das Atividades ofertadas e 36% participam. Nessa mesma questão pedimos para que
os professores justificassem a alternativa escolhida.
Quatro sujeitos justificaram dizendo que não participam, pois o tempo é o fator impedidor,
possuem uma carga horária profissional extensa, dificultando a participação. Um sujeito não
participa, justifica que como docente apenas propõe complementação de carga horária. Um docente
não participa, pois não sabe quais são as Atividades de Extensão do curso. Essa resposta nos traz
uma controversa, pois os 11 sujeitos assinalaram as formas pelos quais, recebem as informações
sobre as Atividades de Extensão, conforme a questão de número 1 deste questionário. Três sujeitos
participam quando possível, nem sempre estão presentes em todos os momentos, porém orientam
algumas partes do projeto. Dois professores participam, justificando que entendem a importância de
levar consigo o comprometimento da profissão.
Nota-se uma falta de comprometimento por grande parte dos sujeitos, pois 64% não
participam das Atividades de Extensão, apesar das justificativas serem válidas, estes ainda podem
auto avaliar-se como demonstra a justificativa de dois sujeitos que levam consigo o
comprometimento da profissão.
A pergunta que encerra o questionário voltado aos docentes de Pedagogia possui o seguinte
questionamento: qual a sua visão em relação às Atividades de Extensão? Resumidamente eles
responderam que: as atividades de extensão possibilitam o contato dos alunos com o ambiente
social, serve para dar sentido à formação do aluno, é importante para o crescimento pessoal e
profissional, pode auxiliar a formação curricular e colaborar para um projeto didático
interdisciplinar, importante para a formação teórico-prática do aluno. Analisando as falas dos
sujeitos percebemos que estes têm consigo o conceito de Extensão como está registrado no Plano
Nacional de Extensão Universitária– Pnext. Em seu Art. 2º: Para efeito do PNExt, a Extensão é
considerada como a atividade acadêmica que articula o Ensino e a Pesquisa e viabiliza a relação
entre universidade e sociedade. Porém, notamos que os docentes encontram dificuldade em explorar
esse conceito com seus alunos, ou ainda não se atentaram para esse fator. Um exemplo é o modo
pelos quais eles vêm propondo essas Atividades, como já relatamos na questão de número 2 e até
mesmo pelas justificativas da não participação dos mesmos na questão 3. Dessa forma eles acabam
se distanciando de seu discurso relatado acima, quando perguntamos qual era a visão deles em
relação às Atividades de Extensão. Com isso entendemos como Paulo Freire:
Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da
reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se
pode melhorar a próxima prática. O próximo discurso teórico necessário à reflexão crítica, tem
de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. (2011, p.40)

Desse modo, sugerimos que haja uma reflexão sobre seus conceitos e práticas e até mesmo da
jornada de trabalho, uma vez que foi o fator de maior impedimento para a participação nas
Atividades de Extensão. Havendo essa reflexão e mudança de atitude, poderá causar incentivo e
conscientização por parte dos alunos.

4.4 NÚCLEO DE EXTENSÃO
Para manter a integridade do sujeito, nesta parte do artigo, foi realizada uma transposição
literal dos dados coletados. A primeira questão perguntava como era proposto as Atividades de
Extensão para a Coordenação do Curso de Pedagogia. ―Primeiramente dialogando entre os Serviços
Públicos e Secretarias (Educação, Desenvolvimento Social, Conselhos, entre outros) e por meio do
conhecimento da realidade do Município desenvolver ações, projetos e atividades com os
respectivos cursos. Como também conversando com os coordenadores dos cursos p propor projetos
p a comunidade‖. A questão seguinte questionava como o coordenador desse Núcleo propunha as
Atividades de Extensão para os professores do Curso de Pedagogia. ―Sempre desenvolvendo
atividades que atenda a expectativa do projeto, principalmente atividades lúdicas (teatro, contação
de história oficinas pedagógicas, entre outras‖.
Na terceira questão, foi perguntado como era proposto as Atividades para os alunos do Curso
de Pedagogia. ―Integrando-os para a realidade a qual estamos desenvolvendo os projetos, focando
no publico que vamos interagir‖. A última questão teve como questionamento a seguinte pergunta:
qual a sua visão em relação às Atividades de Extensão? Foi ofertada a seguinte resposta: ―Essencial
pra a formação humana dos graduando, principalmente dentro de sua endessoabilidades, Ensino,
Pesquisa e Extensão o desenvolvimento em sua formação não foi construída dentro dos tres eixos
norteadores‖.
As respostas não estão compatíveis com as perguntas formuladas, dessa forma, observamos
que as ações e os conceitos que esse coordenador possui sobre as Atividades de Extensão tem
intencionalidade positiva, mas este é muito confuso ao tentar descrever sobre o assunto, o que é um
alerta para essa pesquisa; uma vez que o coordenador deste setor é o maior responsável pela
organização, realização, divulgação e incentivo para participação de outros nessas Atividades.
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término desta pesquisa concluímos que apesar dos graduandos do curso de Pedagogia
terem boa participação nas Atividades de Extensão do curso e possuírem boa justificativa para as
mesmas, eles ainda não possuem clareza do conceito e da importância dessas Atividades para sua
formação acadêmica, perdendo muitas vezes a oportunidade de adquirir experiências em diversas
áreas do conhecimento, já que a formação em Pedagogia lhe dá autonomia para atuar em espaços
escolares e não escolares.
Observamos que o corpo docente compreende o conceito e a importância de Extensão, apesar
da maioria não participar das Atividades por falta de tempo. Porém, não articula esse saber com
seus alunos, apenas comunicam como carga complementar; poucos falam da importância para
formação profissional.
Analisando as respostas do Coordenador do Núcleo de Extensão, é difícil especificar como
este propõe as Atividades na Instituição, pois o mesmo não deixou clara essa ação. Mas, em sua fala
na questão de número 3, entende-se que é por meio de projetos diversificados.
Em suma podemos dizer que as Atividades de Extensão possuem objetivos maravilhosos em
sua fundamentação teórica, mas ainda é preciso ser trabalhado na Instituição onde a pesquisa foi
realizada. Acreditamos que esses dados coletados, podem se tornar um veículo de autoanálise, onde
cada qual poderá refletir suas ações, já que a pesquisa apresenta o olhar de alunos, professores e
Núcleo de Extensão.
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RESUMO
O presente artigo intitulado ―Filmes Infantis como recurso para aprendizagem de crianças da
Educação Fundamental‖, surgiu com os objetivos de constatar os benefícios do filme infantil na
aprendizagem de crianças nos anos iniciais da Educação Fundamental; refletir sobre a importância
de trabalhar com o cinema em sala de aula para desenvolver espectadores que possam distinguir
ficção de realidade; evidenciar os saberes históricos do filme e suas mensagens; desmistificar a
ideia de que o filme na sala de aula é só entretenimento e não pode ser uma forma de refletir
valores, atitudes e conceitos; constatar o valor da imagem como recurso didático de aprendizagem;
verificar as percepções das crianças acerca dos filmes infantis voltados à posse de animais e avaliar
a necessidade de incorporá-los em debates em sala de aula. Nosso questionamento partiu da
problemática: Os filmes infantis podem influenciar e ajudar na aprendizagem? A metodologia
utilizada foi à pesquisa de campo e para isso foram escolhidas duas escolas do Ensino Fundamental
de cidades do Vale do Paraíba. Os sujeitos da pesquisa foram Professores e Gestores do Ensino
Fundamental e a observação durante atividades em sala de aula com a utilização de dois.
Constatamos que há uma complexidade de percepções e pensamentos envolvidos com valores e
motivações na trama dos filmes que precisam ser trabalhados pelos educadores.As crianças
apresentam opiniões com visão antropocêntrica a serem consideradas, como por exemplo animais
belos e precisarem de cuidados e carinho dos adultos. Os resultados apontam que os filmes infantis
podem ser considerados importantes recursos didáticos.
Palavras-chave: filmes infantis, aprendizagem, recurso didático.
ABSTRACT
This article titled "Children's Movies as a resource for children learning the Basic Education‖,
came up with the objectives to note the benefits of learning in the children's film of children in the
early years of elementary education; reflect on the importance of working with film in the
classroom to develop spectators who can distinguish fiction from reality, highlighting the historical
knowledge of the film and its messages; demystify the idea that the film in the classroom is only
entertainment and may not be a way to reflect values, attitudes and concepts; realize the value of the
image as a learning tool; verify the perceptions of children about children's movies focused on pet
ownership and assess the need to incorporate them into classroom discussions. Our questioning
came from problematic: Children's films can influence and help in learning? The methodology was
field research, two schools of Basic Education of the Paraíba Valley cities were chosen. Research
subjects, Teachers and Managers of Elementary Education and during observation activities in the

classroom with the use of two movies with animals: We note that there is a complexity of thoughts
and perceptions with values and motivations involved in the plot of the movies that need to be
worked by educadores. As children present opinions with anthropocentric view to be considered as
such beautiful animals and need care and affection from adults. The results indicate that children's
films can be seen as important educational resources. The results show that children's films can be
considered important educational resources.
Keywords: children's movies, learning, teaching tool

1.

INTRODUÇÃO

O presente artigo intitulado ―Filmes infantis como recurso para aprendizagem de crianças no
Ensino Fundamental‖ pretende constatar o valor da imagem como recurso didático de aprendizagem
e desenvolvimento da criança dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Embora a criança esteja no processo de entender e reconstruir a escrita e a leitura desde muito
cedo, a leitura não verbal, como por exemplo, a imagem em movimento ou o cinema, pode e deve
ser trabalhado na Educação. Entretanto, para muitos professores filmes infantis são apenas para
entretenimento. Nosso questionamento, pois partiu da problemática: ―Os filmes infantis podem
influenciar e ajudar na aprendizagem?‖ A utilização do filme como recurso didático deve facilitar a
aprendizagem, fazendo com que a criança encontre uma nova maneira de apreender valores e
entender a história, por meio de uma alfabetização midiática. A educação deve ter como papel
principal o desenvolvimento do indivíduo em sua totalidade. Para tanto, a educação, a escola e no
início desta rede, os professores precisam modificar-se constantemente, observando as mudanças ao
redor, essencialmente o desenvolvimento tecnológico e a influência que a mídia exerce no dia a dia,
neste mundo globalizado.
São objetivos desse trabalho constatar os benefícios do filme infantil na aprendizagem de
crianças no Ensino Fundamental; refletir sobre a importância de trabalhar com o cinema em sala de
aula para desenvolver espectadores que possam distinguir ficção de realidade; evidenciar os saberes
históricos do filme e suas mensagens; desmistificar a ideia de que o filme na sala de aula é só
entretenimento e não pode ser uma forma de refletir valores, atitudes e conceitos; constatar o valor
da imagem como recurso didático para a aprendizagem; verificar as percepções das crianças acerca
dos filmes infantis voltados à posse de animais e avaliar a necessidade de incorporá-los em debates
em sala de aula.
2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Freire (1996, p.43) afirma que ―é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se
pode melhorar a próxima prática‖. Foi na perspectiva de professor reflexivo que surgiu a ideia de
pesquisar o uso do trabalho com filmes em sala de aula, visto que já tínhamos uma prática anterior
com este recurso. Porém, faz-se necessário aprimorá-la para que o trabalho em sala de aula seja
diferente e mais interessante para os alunos do que apreciar um filme como apenas, um mero
entretenimento.
A crescente expansão tecnológica faz com que o homem cada vez mais necessite se
aperfeiçoar, visto que o mercado de trabalho exige novos conhecimentos que assegurem a
sobrevivência e a evolução social. Toda essa expansão influencia diretamente a educação, já que a
escola, enquanto uma estrutura microestrutura social, tem como um dos seus objetivos, segundo
Libâneo, Oliveira e Toschi (2008, p. 300), fazer com que os indivíduos tornem-se ―cidadãos

participativos na sociedade em que vivem‖. A utilização de recursos tecnológicos na sala de aula é
recente, mas urgente.
De acordo com Patrício (2001, p.5), os equipamentos para fins didáticos estão cada vez mais
sofisticados. O surgimento do datashow e projetores que permitem a visualização de imagem em
escala bem maior têm substituído inúmeros aparelhos com menor tecnologia. Até mesmo porque a
qualidade das imagens que esses aparelhos mais sofisticados reproduzem é cada vez melhor. Com
isso educadores percebem a necessidade de se atualizar, explorando os recursos tecnológicos em
sala de aula.
Segundo Moran, Masetto e Behrens (2000) com as mudanças na sociedade, as formas de
ensinar também sofreram alterações, tantos os professores como os alunos percebem que muitas
aulas convencionais estão ultrapassadas. É inevitável a pergunta: Para onde mudar? Como ensinar e
aprender em uma sociedade interconectada? Como afirma os autores supracitados, ―antes de chegar
à escola a criança passa por processos de educação importantes como o familiar e o da mídia
eletrônica e neste ambiente vai desenvolvendo suas conexões cerebrais, roteiros mentais,
emocionais e linguagem.‖
De acordo com Moran, Masetto e Behrens (2000) Os meios de comunicação desenvolvem
formas sofisticadas de comunicação e opera imediatamente com o sensível, o concreto, a imagem
em movimento. O olho nunca consegue captar toda a informação, então o essencial, o suficiente é
escolhido para dar sentido ao caos e organizar a multiplicidade de sensações e dados.
Duarte (2009) parte do entendimento de que a educação e o cinema são formas de
socialização dos indivíduos e instâncias culturais que produzem saberes, identidades, visões de
mundo, subjetividades e que aprendemos com os filmes, pois eles são capazes de ampliar os
conhecimentos.
Ver filmes, é uma prática social tão importante, do ponto de vista da formação cultural e
educacional das pessoas, quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tanta
mais. (DUARTE, 2009, p.16)

O cinema é uma janela que se abre para o mundo, e nos permite fazer relações da ficção com
a realidade, como diz Moran (2000):
São diferentes formas de representação da realidade forma mais abstrata ou concreta,
mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas elas, combinadas, integradas,
possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as
potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes.
(MORAN, 2000, p.155)

Segundo Barbero (1996), o desafio é como inserir na escola um ecossistema comunicativo
que contemple ao mesmo tempo: experiências culturais heterogêneas, o entorno das novas
tecnologias da informação e da comunicação, além de configurar o espaço educacional como um
lugar onde o processo de aprendizagem conserve seu encanto.
A simples introdução dos meios e das tecnologias na escola pode ser a forma mais
enganosa de ocultar seus problemas de fundo sob a égide da modernização tecnológica. O
desafio é como inserir na escola um ecossistema comunicativo que contemple ao mesmo
tempo: experiências culturais heterogêneas, o entorno das novas tecnologias da informação e
da comunicação, além de configurar o espaço educacional como um lugar onde o processo de
aprendizagem conserve seu encanto.(BARBERO,1996,p.10)

De acordo com Moran (1995), para muitos alunos filme é sinônimo de diversão, e não chega
nem perto de se considerar uma aula. Isto aponta à necessidade do professor prestar atenção em sua
postura diante dos alunos quando for utilizar um filme como recurso pedagógico. Utilizar o filme
para auxiliar os alunos com planejamento pedagógico, sem perder a ligação aos objetivos da

disciplina deve ser sempre pensado para a aplicação destes recursos audiovisuais. E é o próprio
professor quem muitas vezes pode fazer com que os alunos não tenham vontade de ver o filme, ou
de não quererem participar das atividades propostas após o filme. O uso do filme deve ser levado
tão a sério quanto qualquer outra matéria ou conteúdo trabalhado dentro ou fora da sala de aula.
2.1 COMO SURGIU O CINEMA NO MUNDO
Bergan (1995, p.16), em sua A História do Cinema, conta-nos que Cinema surge na França,
com os irmãos Auguste e Louis Lumière A primeira apresentação pública, aconteceu em 28 de
dezembro de 1895, no Café Chat Noir, do Boulevard des Capucines, em Paris. Nesta primeira
demonstração pública 33 pessoas estiveram presentes. Quem assistiu ao filme achou que aquilo era
algo maravilhoso e surpreendente, pois até aquele momento a fotografia ainda era novidade.
O primeiro filme teria sido A saída da fábrica Lumière (1895) – centenas de pessoas
passando pelos portões, entre eles um homem de bicicleta, um cão e um cavalo. Diz-se que o
filme foi ensaiado, pois nenhum dos empregados olha para a câmera ou caminha em sua
direção. (BERGAN,1995,p.17)

Segundo Pereira (1981) é clássico dividir a história do cinema em duas grandes partes: a
época do cinema mudo (1895 a 1927) e a época do sonoro (1927 até hoje).Esta divisão vem se
tornando simplista demais, mesmo para quem deseja ter apenas uma rápida visão de conjunto deste
“ mass media”. Um critério mais próximo da realidade seria acompanhar a própria história do
século XX, vendo dentro do filme e seus autores, como legítimos ―repórteres‖ desta época.
Em outubro de 1927, a Warner Bros, lançou a grande inovação: O cantor de jazz, longametragem com gravações de músicas e alguns diálogos sobrepostos com sincronia labial. O
sucesso do filme levou à instalação de equipamentos de gravação e projeção sonora em
estúdios e cinemas. . (BERGAN,1995,p.25)

Em 1940 os estúdios Disney deram um passo em frente na criação de um sistema base para a
difusão de som. Em vez de dividir o som em dois equipamentos distintos (projetor e fonógrafo)
como acontecera no início do sonoro, e inspirado no modelo RCA (que tinha já tentado em 1937
uma experiência do gênero), os estúdios de Walt Disney apostaram num sistema de som óptico
multicanal. Dessa forma era possível ter na mesma película sons diferentes ao mesmo tempo. A
música, efeitos sonoros e os diálogos podiam agora surgir em simultâneo, no que provou ser uma
das maiores revoluções técnicas à época. O primeiro filme que punha em prática esta teoria foi
Fantasia que rapidamente se tornou num objeto de estudo por parte dos restantes técnicos de som.
Não tardava nada para que todos os estúdios copiassem o modelo de Disney (que tinha começado a
sua carreira graças ao sonoro) e acabassem com todas as limitações até então conhecidas. A partir
desse momento o cinema passou por um processo de evolução até chegar aos dias atuais.
3. METODOLOGIA
Optamos pela pesquisa de campo chamada de pesquisa exploratória com delineamento
bibliográfico e qualitativo. Foram escolhidas duas escolas do Ensino Fundamental de cidades do
Vale do Paraíba. Os sujeitos da pesquisa, Professores e Gestores do Ensino Fundamental
responderam as questões e assim se pronunciaram:

Entrevistado A
1) Você acredita que o uso dos filmes infantis na escola contribui positivamente com o
desenvolvimento da criança? Sim. Porque, além de ilustrar o conteúdo trabalhado, permite á criança
viver o ―faz de conta‖ mostrado nas histórias.
2) Ensinar e aprender são atividades primordiais da escola. Você acredita que os filmes
podem ajudar neste binômio Ensinar e Aprender? Sim. Porque os filmes usam uma linguagem que a
criança entende com maior facilidade.
3) Com o uso das práticas de Educomunicação (utilização de recursos tecnológicos) na sala de
aula , e sendo o cinema uma desses recursos, você acredita que isso auxilia os alunos a receber
melhor as informações? Sim. Se bem direcionado, o filme acrescenta maior valor ao conteúdo a ser
trabalhado, ilustrando-o.
4) Podemos perceber o controle da mídia por meio de sua influência sob as pessoas. Ela
ensina formas de agir, de pensar, de ser e estar no mundo. Você concorda que o cinema em sala de
aula contribui para a criança pensar nos valores e mensagens dos filmes? Sim. Porque a fantasia e
todos os valores mostrados nos filmes são mais facilmente absorvidos, uma vez que a criança se
espelha em seus personagens.
5) A escola oferece infraestrutura para a projeção de filmes na sala de aula? Sim. Aqui temos
televisão e vídeo à disposição e lousa digital na maioria das salas com internet.
6) Você já assistiu aos filmes ―Procurando Nemo‖ e ―Rio‖? Em sua opinião quais os valores e
mensagens que podem ser conversados com as crianças sobre esses filmes. Sim. Procurando Nemo
– amizades, obediência, trabalham em equipe, família... Rio- preservação da natureza e dos animais,
amizade.
Entrevistado B
1) Você acredita que o uso dos filmes infantis na escola contribui positivamente com o
desenvolvimento da criança? Sim. Quando o filme for bem selecionado, este pode se constituir em
importante recurso.
2) Ensinar e aprender são atividades primordiais da escola. Você acredita que os filmes
podem ajudar neste binômio Ensinar e Aprender? Sim.
3) Com o uso das práticas de Educomunicação (utilização de recursos tecnológicos) na sala de
aula , e sendo o cinema uma desses recursos, você acredita que isso auxilia os alunos a receber
melhor as informações? Sim. Estes recursos despertam o interesse e prendem a atenção dos
educandos.
4) Podemos perceber o controle da mídia por meio de sua influência sob as pessoas. Ela
ensina formas de agir, de pensar, de ser e estar no mundo. Você concorda que o cinema em sala de
aula contribui para a criança pensar nos valores e mensagens dos filmes? Sim.
5) A escola oferece infraestrutura para a projeção de filmes na sala de aula? Sim.
6) Você já assistiu aos filmes ―Procurando Nemo‖ e ―Rio‖? Em sua opinião quais os valores e
mensagens que podem ser conversados com as crianças sobre esses filmes. Procurando Nemo:
inclusão; Rio: preservação das espécies.
Entrevistado C
1)Você acredita que o uso dos filmes infantis na escola contribui positivamente com o
desenvolvimento da criança? Sim. Porque através dos filmes as crianças têm a possibilidade de
aprender e conhecer melhor o que foi aplicado.

2) Ensinar e aprender são atividades primordiais da escola. Você acredita que os filmes
podem ajudar neste binômio Ensinar e Aprender? Sim. Porque os filmes construtivos são bons em
todos os aspectos.
3) Com o uso das práticas de Educomunicação (utilização de recursos tecnológicos) na sala de
aula , e sendo o cinema uma desses recursos, você acredita que isso auxilia os alunos a receber
melhor as informações? Sim. Porque a tecnologia/ recursos permitem uma maior busca por
informações.
4) Podemos perceber o controle da mídia por meio de sua influência sob as pessoas. Ela
ensina formas de agir, de pensar, de ser e estar no mundo. Você concorda que o cinema em sala de
aula contribui para a criança pensar nos valores e mensagens dos filmes? Sim. Porque os filmes
contribuem para a criança pensar e refletir nos valores e mensagens transmitidas por eles.
5) A escola oferece infraestrutura para a projeção de filmes na sala de aula? Sim. Lousa
Digital.
6) Você já assistiu aos filmes ―Procurando Nemo‖ e ―Rio‖? Em sua opinião quais os valores e
mensagens que podem ser conversados com as crianças sobre esses filmes. Sim. O filme Rio
transmite a mensagem sobre preservar a natureza e as espécies em extinção, o tema é pertinente
para as crianças, que é o futuro.
Entrevistado D
1) Você acredita que o uso dos filmes infantis na escola contribui positivamente com o
desenvolvimento da criança? Sim. Quando o filme é passado com objetivo ele pode despertar na
criança o que é conto e contribui muito pedagogicamente.
2) Ensinar e aprender são atividades primordiais da escola. Você acredita que os filmes
podem ajudar neste binômio Ensinar e Aprender? Sim. O filme pode ser passado e nele pode conter
situações onde o educando já viveu na vida real com o professor ou os pais.
3) Com o uso das práticas de Educomunicação (utilização de recursos tecnológicos) na sala de
aula , e sendo o cinema uma desses recursos, você acredita que isso auxilia os alunos a receber
melhor as informações? Sim. Se o professor tiver o cuidado de não querer fazer das aulas apenas
um espaço cinemático sim. Deve-se filtrar qual é o melhor conteúdo.
4) Podemos perceber o controle da mídia por meio de sua influência sob as pessoas. Ela
ensina formas de agir, de pensar, de ser e estar no mundo. Você concorda que o cinema em sala de
aula contribui para a criança pensar nos valores e mensagens dos filmes? Sim. O professor deve ter
cuidado com o conteúdo que está sendo transmitido através dos filmes para seus alunos.
5) A escola oferece infraestrutura para a projeção de filmes na sala de aula? Sim. As salas da
escola são equipadas com lousa digital e acesso a internet por meio de uma rede compartilhada.
6) Você já assistiu aos filmes ―Procurando Nemo‖ e ―Rio‖? Em sua opinião quais os valores e
mensagens que podem ser conversados com as crianças sobre esses filmes. Sim. Sobre a importante
missão que temos de cuidar dos animais em extinção não desapareçam totalmente. É importante
também conversar com os alunos explicando a eles que cada animal tem uma função no ambiente
em que vivem e que muitos dependem de outros para viver. (cadeia alimentar)
Entrevistado E
1) Você acredita que o uso dos filmes infantis na escola contribui positivamente com o
desenvolvimento da criança? Sim. Porque ensina de forma lúdica.
2) Ensinar e aprender são atividades primordiais da escola. Você acredita que os filmes
podem ajudar neste binômio Ensinar e Aprender? Sim. Porque prende a atenção do aluno e leva a
refletir sobre o assunto.

3) Com o uso das práticas de Educomunicação (utilização de recursos tecnológicos) na sala de
aula , e sendo o cinema uma desses recursos, você acredita que isso auxilia os alunos a receber
melhor as informações? Sim. Por ser dinâmico colorido e entretido.
4) Podemos perceber o controle da mídia por meio de sua influência sob as pessoas. Ela
ensina formas de agir, de pensar, de ser e estar no mundo. Você concorda que o cinema em sala de
aula contribui para a criança pensar nos valores e mensagens dos filmes? Sim. Porque carrega uma
mensagem.
5) A escola oferece infraestrutura para a projeção de filmes na sala de aula? Sim. Temos lousa
digital, TV, DVD e Internet.
6) Você já assistiu aos filmes ―Procurando Nemo‖ e ―Rio‖? Em sua opinião quais os valores e
mensagens que podem ser conversados com as crianças sobre esses filmes. Você já assistiu aos
filmes ―Procurando Nemo‖ e ―Rio‖? Em sua opinião quais os valores e mensagens que podem ser
conversados com as crianças sobre esses filmes. Sim. No Rio alerta para o cuidado com os animais
e a floresta.
Entrevistado F
1) Você acredita que o uso dos filmes infantis na escola contribui positivamente com o
desenvolvimento da criança? Sim. Porque o interesse das crianças pelo algo novo e divertido nos
filmes.
2) Ensinar e aprender são atividades primordiais da escola. Você acredita que os filmes
podem ajudar neste binômio Ensinar e Aprender? Sim. Porque o ensino e a aprendizagem estão
além do quadro negro, os filmes oferecem um mundo amplo.
3) Com o uso das práticas de Educomunicação (utilização de recursos tecnológicos) na sala de
aula , e sendo o cinema uma desses recursos, você acredita que isso auxilia os alunos a receber
melhor as informações? Sim. Porque através das informações enriquece o seu repertório de
palavras, ampliando seu vocabulário.
4) Podemos perceber o controle da mídia por meio de sua influência sob as pessoas. Ela
ensina formas de agir, de pensar, de ser e estar no mundo. Você concorda que o cinema em sala de
aula contribui para a criança pensar nos valores e mensagens dos filmes? Sim. Porque os filmes
usando os personagens ficam mais fáceis a compreensão dos alunos.
5) A escola oferece infraestrutura para a projeção de filmes na sala de aula? Sim. Lousa
digital com acesso a internet.
6) Você já assistiu aos filmes ―Procurando Nemo‖ e ―Rio‖? Em sua opinião quais os valores e
mensagens que podem ser conversados com as crianças sobre esses filmes. Sim. Procurando Nemo:
valores como da família, respeito aos mais velhos e inclusão social. Rio: preservação das espécies.
Entrevistado G
1) Você acredita que o uso dos filmes infantis na escola contribui positivamente com o
desenvolvimento da criança? Sim. Filmes estimulam as crianças a sonhar, desenvolvem a
criatividade e favorecem o aprendizado.
2) Ensinar e aprender são atividades primordiais da escola. Você acredita que os filmes
podem ajudar neste binômio Ensinar e Aprender? Sim. Através dos diálogos dos filmes podem-se
aprender novas palavras, aumentar o vocabulário ajuda muito os alunos.
3) Com o uso das práticas de Educomunicação (utilização de recursos tecnológicos) na sala de
aula , e sendo o cinema uma desses recursos, você acredita que isso auxilia os alunos a receber
melhor as informações? Sim. Os filmes são recursos atrativos, e tudo atrai facilita esse muito
aprendizado.

4) Podemos perceber o controle da mídia por meio de sua influência sob as pessoas. Ela
ensina formas de agir, de pensar, de ser e estar no mundo. Você concorda que o cinema em sala de
aula contribui para a criança pensar nos valores e mensagens dos filmes? Sim. Desde que o
conteúdo seja trabalhado pela professora, não basta apenas assistir o filme.
5) A escola oferece infraestrutura para a projeção de filmes na sala de aula? Sim. Possui lousa
eletrônica, DVD e TV.
6) Você já assistiu aos filmes ―Procurando Nemo‖ e ―Rio‖? Em sua opinião quais os valores e
mensagens que podem ser conversados com as crianças sobre esses filmes. Ensinar bons valores aos
filhos/ Deixá-los seguir sua vida. Preservação da natureza.
Entrevistado H
1) Você acredita que o uso dos filmes infantis na escola contribui positivamente com o
desenvolvimento da criança? Sim. Porque através de uma mensagem do filme é possível buscar
métodos para uma aprendizagem, selecionando adequadamente o conteúdo.
2) Ensinar e aprender são atividades primordiais da escola. Você acredita que os filmes
podem ajudar neste binômio Ensinar e Aprender? Sim. Através de um filme pode-se destacar falas,
músicas e a partir daí utilizá-las na prática da leitura e escrita com textos fatiados, memorizados etc.
3) Com o uso das práticas de Educomunicação (utilização de recursos tecnológicos) na sala de
aula , e sendo o cinema uma desses recursos, você acredita que isso auxilia os alunos a receber
melhor as informações? Sim. A tecnologia hoje é um ótimo recurso alias essencial, não podendo ser
destacado nenhum recurso, através do cinema pode se abordar temas relacionados com a realidade e
assim levantar diversas hipóteses de aprendizagem.
4) Podemos perceber o controle da mídia por meio de sua influência sob as pessoas. Ela
ensina formas de agir, de pensar, de ser e estar no mundo. Você concorda que o cinema em sala de
aula contribui para a criança pensar nos valores e mensagens dos filmes? Sim. O cinema em sala de
aula contribui para reflexões, o educador precisa ser um mediador mostrando pontos positivos e
negativos, levando o educando a pensar sobre a realidade e tudo mais que o rodeia.
5) A escola oferece infraestrutura para a projeção de filmes na sala de aula? Não. O uso
tecnológico nas escolas ainda é escasso, além de professores despreparados para o uso de
determinadas ferramentas.
6) Você já assistiu aos filmes ―Procurando Nemo‖ e ―Rio‖? Em sua opinião quais os valores e
mensagens que podem ser conversados com as crianças sobre esses filmes. Sim. Valores familiares,
amor, carinho e respeito. Demonstrar a importância dos pais na vida dos filhos e abordar sobre a
obediência que os filhos precisam ter.
Entrevistado I
1) Você acredita que o uso dos filmes infantis na escola contribui positivamente com o
desenvolvimento da criança? Sim. Em cada filme, mesmo infantil, contem lições de vida que
podem ser absorvidas pelas crianças.
2) Ensinar e aprender são atividades primordiais da escola. Você acredita que os filmes
podem ajudar neste binômio Ensinar e Aprender? Sim. As crianças podem se identificar com
personagens do filme.
3) Com o uso das práticas de Educomunicação (utilização de recursos tecnológicos) na sala de
aula , e sendo o cinema uma desses recursos, você acredita que isso auxilia os alunos a receber
melhor as informações? Sim. A maneira lúdica de ensinar já é uma didática importante nas salas de
aula. As práticas tecnológicas seduzem as crianças.
4) Podemos perceber o controle da mídia por meio de sua influência sob as pessoas. Ela
ensina formas de agir, de pensar, de ser e estar no mundo. Você concorda que o cinema em sala de

aula contribui para a criança pensar nos valores e mensagens dos filmes? Sim. As crianças
procuram sempre imitar aquilo que gosta. Por isso, nós temos que selecionam com muito cuidado o
que vamos passar.
5) A escola oferece infraestrutura para a projeção de filmes na sala de aula? Sim. Não
identificou.
6) Você já assistiu aos filmes ―Procurando Nemo‖ e ―Rio‖? Em sua opinião quais os valores e
mensagens que podem ser conversados com as crianças sobre esses filmes. Sim. Relação pai/filho.
Relação homem/natureza.
4.RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa realizada sobre ―Filmes Infantis: um recurso para aprendizagem de crianças no
Ensino Fundamental‖ permitiu que as pesquisadoras constatassem como e quanto os filmes
influenciam no ensino e na aprendizagem dos alunos.
Foram apresentados os filmes aos alunos, posteriormente questionou-se sobre o que eles
achavam que seriam assistidos, todos que se pronunciaram acharam que iriam só assistir ao filme,
como ocorre na maioria das vezes que os professores assistem apenas para entretê-los, sem
estimular e incentivar os alunos ao pensamento.
O questionário foi apresentando para que aos professores e coordenadores de diferentes
escolas municipais pudessem responder sobre o assunto dos filmes infantis e as tecnologias
oferecidas nas escolas municipais do Vale do Paraíba.
Na primeira pergunta todos os entrevistados foram unânimes (100%), em afirma que os filmes
infantis na escola contribuem positivamente quando se tem objetivo para se trabalhar o conteúdo,
ensinando de forma lúdica selecionando adequadamente sobre qual o filme se trabalhar.
Diante da problemática da segunda pergunta 90%,acreditam que ―ensinar e aprender‖ são
atividades primordiais da escola e concordam positivamente com essa afirmação relatando que os
filmes e seus diálogos pode-se aprender novas palavras, aumentando seu vocabulário ajudando os
alunos. Apenas 10% não comentaram nada sobre esta questão.
Na terceira questão 100% dos entrevistados concordaram que os usos das práticas de
Educomunicação são recursos atrativos e que tudo atrai facilitando esse aprendizado.
Na quarta questão 90% dos entrevistados concordaram que o cinema em sala de aula contribui
para a criança pensar nos valores e que o professor precisa ter cuidado com o conteúdo que está
sendo transmitido através dos filmes para os seus alunos. Apenas 10% concordaram com esta
afirmativa, mais não argumentou sobre a questão.
Na quinta questão novamente 90% dos entrevistados relatam que a escola oferece
infraestrutura com salas equipadas com lousa eletrônica/ digital e acesso a internet e TV com DVD.
Apenas 10% não responderam nada
Na última questão os entrevistados 80% assistiram aos filmes e ―Procurando Nemo‖
destacando seus pontos positivos como a amizade, obediência e trabalho em equipe. Enquanto que o
―Rio‖ que alerta para o cuidado com os animais em extinção e sobre a importância da preservação
para as gerações futuras. Apenas 10% não comentaram sobre os filmes. E os 10% não assistiram
mas despertou a curiosidade em assistir os filmes ―Rio‖ e o Procurando o Nemo‖.
5. CONCLUSÃO
Mediante a conclusão da pesquisa foi possível compreender que os alunos podem aprender
com os filmes infantis, quando o professor tem objetivo do que quer ensinar para os alunos.
Observamos durante uma sessão de filme ―Procurando o Nemo‖ o interesse dos alunos sobre o
fundo do mar e suas diversidades de plantas aquáticas, também o vinculo familiar entre o pai e o
Nemo e as necessidades especiais do Nemo com uma nadadeira menor do que a outra. Somos

levados a acreditar que os alunos quando preparados previamente pelo professor deixando bem
claro que existe uma finalidade de assistir ao filme, o aluno se sente motivado a assistir, observando
os mínimos detalhes, interagindo no momento das discussões. É necessário também que o professor
esteja aberto para ouvir todas as opiniões respeitando-as e transformando em novos conhecimentos.
É imprescindível que todos se conscientizem de que os filmes ensinam também a preservar a
natureza e os animais em extinção como o ―Rio‖, mostrando as belezas do nosso país, o
crescimento das cidades em áreas florestais e o contrabando dos animais.
O professor que deseja ir além e fazer de suas aulas um meio de buscar o interesse, motivação
e a aprendizagem de seu aluno e fazer a diferença em sua prática docente, pode usar o cinema. O
professor pode fazer um diferencial na vida de seu aluno, utilizando um filme e método certo. Para
isso consideramos como (CARMO, 2003, p. 77), que ―Educar pelo cinema ou utilizar o cinema no
processo escolar é ensinar a ver diferente. É educar o olhar. É decifrar os enigmas da modernidade
na moldura do espaço imagético‖.
Constatamos que há uma complexidade de percepções e pensamentos envolvidos com valores
e motivações na trama dos filmes que precisam ser trabalhados pelos educadores. As crianças
apresentam opiniões com visão antropocêntrica a serem consideradas, como por exemplo, animais
belos e precisarem de cuidados e carinho dos adultos. Dependendo da criança, ao assistir os filmes
vem o desejo da posse, isto é ter também um animal como o do filme, daí a importância da
intervenção dos professores conversando e debatendo com as crianças as impressões que tiveram
sobre os filmes.
Fica aqui uma sugestão, para uma continuidade desta pesquisa, com novos filmes, novos
temas o que com certeza, auxiliará professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na
competência de ler imagens com seus alunos, qualificando sua prática pedagógica e podendo
auxiliar na formação acadêmica de novos licenciados e a capacitação permanente de professores.
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RESUMO
É necessário que todas as crianças conheçam a arte do teatro e os benefícios que ele traz para
o dia a dia, e que através do teatro podemos nos conhecer melhor. Porem esse tema é difícil de ser
trabalhado no Ensino Fundamental I, os professores talvez por falta de conhecimento, acabam
ignorando e não colocando o teatro nas atividades pedagógicas. Desta forma a pergunta que norteou
o trabalho foi: De que forma trabalhar o texto teatral promovendo a interação social dos alunos do
5° ano do Ensino Fundamental I? O trabalho teve os seguintes objetivos: Compreender a
importância do teatro artístico; improvisar os elementos da linguagem teatral; Pesquisar recursos
materiais recicláveis para a atividade proposta; Compreender a historia e a personalidade através do
teatro. É possível trabalhar o teatro com os alunos 5° ano do Ensino Fundamental I aprimorando sua
inter-relação sócio/cultural e sua interpretação e compreensão textual.
Palavras-chaves: Teatro, Materiais Recicláveis, Inter-relação, Interpretação.

ABSTRACT
It is necessary that all children know the art of theater and the benefits it brings to our daily
lives, and through the theater can know ourselves better. However this topic is difficult to work with
in elementary school, teachers perhaps for lack of knowledge, end up ignoring and not placing the
theater in educational activities. Thus the question that guided the study was: How to work the
theatrical text promoting social interaction among students of the 5th year of elementary school?
The study had the following objectives: Understand the importance of artistic theater; improvise the
elements of theatrical language; Search recyclable material resources for the proposed activity;
Understand the history and the personality through theater. You can work with theater students 5th
year of elementary school improving its socio / cultural interpretation and its interrelation and text
comprehension.
Keywords: Theatre, Recyclable Materials, Inter-relationship, Interpretation.

1.INTRODUÇÃO
O teatro é a manifestação mais antiga do homem, surgindo das festas dionisíacas realizadas
em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essa festa estava ligada
a práticas rituais e religiosas, como as peças sagradas no Egito Antigo sobre o mito dos deuses
Osíris e Isis. Os professores devem usar essa arte como ponto de partida para que seus alunos
aprimorem seu vocabulário e a sua relação interpessoal.
O trabalho teve como objetivos: Compreender a importância do teatro artístico; improvisar
os elementos da linguagem teatral; Pesquisar recursos materiais recicláveis para a atividade
proposta. Esta pesquisa justifica-se pela necessidade que algumas crianças se encontram com a
interpretação textual e sua expressão, tornando-se mais critica na sociedade, e justifica-se também
que o tema abordado não é trabalhado pelos professores do Ensino fundamental I.
Os professores devem usar a forma teatral no decorrer das atividades pedagógicas para
estimular a criatividade dos alunos durante o ano; a capacidade de concentração e o constante
exercício de memorização podem ajudar na fixação de conceitos, enquanto o contato permanente
com a literatura melhora o vocabulário, a escrita e interpretação de texto; com o teatro, a criança
desenvolve o espírito investigativo e curioso, necessário para encontrar soluções criativas teatrais
propostas; é importante aprender a lidar com os colegas, saber expor ideias e críticas e
principalmente aprender a respeitar a opinião dos outros; encenar uma peça também exige
comprometimento e dedicação.
No teatro, quando se pretende representar alguém, é importante colocar-se em seu lugar:
tentar entender como a personagem pensa e o que sente. Esse simples exercício de imaginação
acaba por desenvolver a empatia, habilidade importantíssima para o relacionamento social.
Compreendendo melhor cada um, a criança aprende a tolerar as diferenças e a respeitar o próximo.
A criança, ao começar a frequentar a escola, possui a capacidade da teatralidade como um
potencial e como uma prática espontânea vivenciada nos jogos de faz-de-conta. Cabe à escola estar
atenta ao desenvolvimento no jogo dramatizado oferecendo condições para o exercício consciente e
eficaz, para aquisição e ordenação progressiva da linguagem dramática. Deve tornar consciente as
suas possibilidades, sem a perda da espontaneidade lúdica e criativa que é característica da criança
ao ingressar na escola.
A escola deve viabilizar o acesso do aluno às atividades teatral de sua comunidade. Saber
ver, apreciar, comentar e fazer juízo crítico devem ser igualmente fomentados na experiência
escolar.
Na realização de cenas dramáticas destaca-se o exercício de fazer de conta, fingir, imaginar
ser outro, criar situações imaginárias. São atitudes essencialmente dramáticas criadas pelo homem
para desenvolver habilidades, capacidades e provir sua existência. Atuamos todos os dias, em casa,
na escola, no trabalho, assumimos papéis sociais constantemente em nossas vidas, como o de pai,
mãe, filho, aluno, professor; de acordo com o ambiente, assumimos personagens sociais reais. A
atuação é o meio pelo qual nos relacionamos com o outro. O processo dramático é considerado um
dos mais vitais para os seres humanos. Porém, nosso objetivo na escola não é ter um aluno-autor,
um aluno-pintor ou um aluno-compositor, mas sim dar oportunidades a cada um de descobrir o
mundo, a si próprio e a importância da arte na vida humana.
Usar materiais recicláveis no cenário das peças estimula a criatividade e imaginação, muitos
produtos podem ser produzidos a partir de sucata. É possível dar nova função e forma a estes
materiais, reaproveitando e transformando em obras de arte. Ensinando as crianças a contribuir para
a preservação do meio ambiente é um meio de conscientiza-las a formar um mundo melhor e que
reciclar também é uma arte.
Os alunos depois de ouvirem a historia propósta Aladim com o intuito de proporcionar a
relação deles com o texto, com isso irão realizar uma interpretação de texto recontando a historia
para melhorar sua capacidade com a escrita, para mais tarde começar as produções dos textos

teatrais em grupos e assim com a sequência dos ensaios para que troquem experiências um
ajudando o outro assim formando uma Inter-relação com os colegas, se esquecer da criação do
cenário com materiais recicláveis.
Desta forma, surgiu a indagação: De que forma trabalhar o texto teatral promovendo a
interação social dos alunos do 5° ano do Ensino Fundamental I?
2.REFERENCIAL TEORICO
A experiência do teatro na escola amplia a capacidade de dialogar, proporciona experiências
que contribuem para o crescimento integrado da criança sob vários aspectos. As propostas
educacionais devem compreender a atividade teatral como uma combinação de atividade para o
desenvolvimento global do indivíduo.
A fundamentação teórica sustenta-se em Vygotsky (1989) A formação social da mente; PCN
de artes do Ensino Fundamental I. Como teatro é uma arte multidisciplinar envolve literatura, artes
plásticas, música entre outros, a prática proporciona o desenvolvimento de diversas habilidades. Por
exemplo, nas escolhas que envolvem uma montagem teatral, as crianças podem explorar a
criatividade montando o cenário, desenhando o figurino, compondo músicas, escrevendo peças.
Além disso, é preciso refletir sobre as escolhas na construção do espetáculo e isso também articula a
criatividade e o raciocínio para a solução de problemas.
O teatro no ensino fundamental proporciona experiências que contribuem para o crescimento
integrado da criança sob vários aspectos. No plano individual, o desenvolvimento de suas
capacidades expressivas e artísticas. No plano do coletivo, o teatro oferece, por ser uma atividade
grupal, o exercício das relações de cooperação, diálogo, respeito mútuo, reflexão sobre como agir
com os colegas, flexibilidade de aceitação das diferenças e aquisição de sua autonomia como
resultada do poder agir e pensar sem coerção (Brasil, 1997, p 58).
O teatro é motivador para as crianças, instrui aspecto cognitivo, emocional, motor e social,
exigindo a mobilização da memoria, da atenção, da percepção, compreensão textual; trabalha a
expressividade e a imaginação. Segundo Vygotsky (1989, p.105) Porém, se ignorarmos as
necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para colocá-la em ação, nunca será capaz
de entender seu avanço de um estágio de desenvolvimento para outro, porque todo avanço está
conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências e incentivos.
Dramatizar não é somente uma realização de necessidade individual na interação simbólica
com a realidade, proporcionando condições para um crescimento pessoal, mas uma atividade
coletiva em que a expressão individual é acolhida. Ao participar de atividades teatrais, o indivíduo
tem a oportunidade de se desenvolver dentro de um determinado grupo social de maneira
responsável, legitimando os seus direitos dentro desse contexto, estabelecendo relações entre o
individual e o coletivo, aprendendo a ouvir, a acolher e a ordenar opiniões, respeitando as diferentes
manifestações, com a finalidade de organizar a expressão de um grupo. O teatro tem como
fundamento a experiência de vida: ideias, conhecimentos e sentimento. A sua ação é a ordenação
desses conteúdos individuais e grupais. A criança, ao começar a frequentar a escola, possui a
capacidade da teatralidade como um potencial e como uma prática espontânea vivenciada nos jogos
de faz-de-conta. Cabe à escola estar atenta ao desenvolvimento no jogo dramatizado oferecendo
condições para o exercício consciente e eficaz, para aquisição e ordenação progressiva da
linguagem dramática. Deve tornar consciente as suas possibilidades, sem a perda da espontaneidade
lúdica e criativa que é característica da criança ao ingressar na escola. (Brasil, 1997, p 57).
Trabalhar com essa modalidade artística envolve o estímulo de percepções sensoriais e
regiões do cérebro. Exige a interação social e faz parte da cultura. Implica em aprendizagens,
exercício repetitivo, construção de conhecimento. A interação social na atividade teatral acontece de
varias maneiras. A interação entre o autor e escritor do texto próprio e outras pessoas envolvidas na
montagem de uma peça, enfim, entre sujeitos com diferentes papéis. O teatro é uma atividade

coletiva, que implica respeito às regras, respeito ao outro, trocas de pontos de vista, decisões
conjuntas, divisão de tarefas. Segundo Vygotsky (1989, p.101) Da mesma maneira que as
interações entre a criança e as pessoas no seu ambiente desenvolvem a fala interior e o pensamento
reflexivo, essas interações propiciam o desenvolvimento do comportamento voluntário da criança.
3.METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com alunos do 5º Ano de uma Escola Municipal do Vale do Paraíba.
O projeto de pesquisa no primeiro momento foi feita a contação da historia do Aladim
proporcionando uma interação entre aluno e texto, promovendo que cada aluno conheça o texto e
entenda o que esta sendo lido; depois foi solicitado que todos fizessem a interpretação de texto
recontando a historia; cada aluno recontou para a sala a sua interpretação; O diálogo sobre como
eles acharam em recontar uma historia.
No segundo momento formaram-se grupos onde cada grupo produziu um texto teatral; depois
de todos os textos escritos iniciou a divisão de papeis; cada aluno ficou com um papel, sendo uns
com linguagem corporal e outros com linguagens orais.
No terceiro momento os alunos fizeram uma pesquisa de como que são seus personagens; por
exemplo, o cachorro, o que o cachorro faz como ele age; depois de pesquisados começamos os
ensaios onde que cada aluno esteve com a sua fala para memorizar e interpretar.
Em outro momento formaram duplas para que ensaiassem e trocassem experiências, afim de
um ajudar o outro assim formando uma inter-relação com os colegas; e assim sucessivamente em
forma de ensaio até o dia da apresentação.
Depois dos ensaios, foi produzido um esboço do cenário com lego, depois será a criação do
cenário com materiais recicláveis, por exemplo, garrafas pet, papelão e papeis que possam ser
reutilizados a fim de preservar o meio em que vivemos; as crianças coletarão e produzirão o cenário
afinal o teatro também ajuda a ter uma consciência melhor sobre o mundo. O Teatro foi apresentado
para outras classes do ensino fundamental I.
Depois do teatro apresentado para as classes, os alunos dialogaram sobre suas experiências
em fazer o teatro e o que o teatro melhorou no seu convívio.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As imagens a seguir mostraram o desenvolvimento do projeto, as fotos não estão contendo o
rosto das crianças segundo a Lei 6662/06, da deputada Zulaiê Cobra (PSDB-SP), que proíbe a
divulgação de imagens de crianças e adolescentes em qualquer meio de comunicação sem
autorização prévia dos pais.
Essa historia foi escolhida por ser uma das mais conhecidas pelas crianças. Durante o
momento da escolha do texto esta foi a mais votada. Na contação de historia as crianças ficaram
atentas a cada momento, e juntos fizemos a mais divertida contação que eles tiveram, usando
método diferente como, por exemplo, um começa e outro termina, foi produtivo e eles gostaram.

Figura 1: Historia contada Aladdin.

Na interpretação de texto os alunos se saíram bem, cada aluno interpretou sua historia, da sua
maneira. Essa interpretação nos ajudou a perceber como estava a escrita das crianças em elaborar
um texto sozinho. No começo tiveram dificuldade, mas se saíram bem.

Figura 2: Interpretaçao e releitura da historia.

Na releitura os alunos ficaram meio tímidos em expor sua interpretação, mas se saíram bem e
todos contaram a sua versão. Todos prestaram atenção e essa releitura nos auxiliou a ajudar alguns
alunos que estava com dificuldade de leitura promovendo livros para serem lidos em casa como
diversão.

Figura 3: Interpretação e releitura da historia.

O ensaio foi realizado em duplas e percebe-se que os alunos não estão com tanta timidez e a
leitura deles estava mais elaborada. Nessa etapa podemos destacar aqueles alunos que estavam com
dificuldade em leitura e que tiveram um bom progresso com a ajuda de seus colegas de classe e seus
desempenhos em estudar o texto teatral.

Figura 4: Ensaio do teatro em duplas

O esboço foi uma das ideias onde eles pudessem imaginar de como ficaria o cenário e
também umas das formar de promover a inter-relação dos alunos, pois cada aluno estava com uma
ou mais peças de lego e juntos eles fizeram o castelo.

Figura 5: Esboço do cenário. ―castelo da jasmine‖

5. CONSIDERAÇOES FINAIS
A proposta de realização do teatro na escola traz significações históricas do teatro e de seus
papéis sociais no que pode contribuir para que o aluno possa compreender a importância da
atividade teatral e também ampliar sua capacidade. Nesse contexto, o teatro contribui para o
desenvolvimento da expressão e comunicação e favorece a produção coletiva de conhecimento da
cultura. O projeto constatou que livros infantis são as melhores formas de se começar a trabalhar o
texto teatral; e com o método de ensino teatral os professores da series iniciais visam à relação
social entre seus alunos.
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RESUMO
O Pedagogo é um dos profissionais habilitados para atuar na escola e nas organizações,
desenvolvendo projetos educacionais, propondo ações estratégicas que possam otimizar resultados,
considerados diferenciais em seus processos, ele está capacitado para desenvolver tecnologias
educacionais eficientes e eficazes que podem entender perfeitamente as necessidades das
organizações. O trabalho do pedagogo, também é alinhado com o de outros profissionais, para que
todos tenham um mesmo olhar multidisciplinar em prol do desenvolvimento e qualidade de vida
dos indivíduos que estão nas organizações. Ressalta-se que os profissionais que estão no mercado
ainda não possuem a nomenclatura de pedagogo empresarial, pois, quando são contratados, são
chamados de analista de RH ou outros nomes que nem indicam que é Pedagogo ou simplesmente
pelo nome do titulo de formação. Mediante a legislação o pedagogo deve atuar em espaços não
escolares, um dos espaços pode ser o setor de Recursos Humanos (RH) da empresa. Apoiados em
Libâneo sobre a concepção de prática educativa temos. A Metodologia dessa pesquisa será de
cunho bibliográfico e estudo de caso através de questionário a análise foi realizada de forma
qualitativa. Para os sujeitos que participaram desta pesquisa o pedagogo precisa ser um agente de
motivação e de aprimoramento dos processos comunicacionais da empresa.
Palavras-chave: Pedagogia; RH; Praticas educativas
ABSTRACT
The Educator is one of qualified professionals in the school and in organizations, developing
educational projects, proposing strategic actions that can optimize results, considered in their
differential processes, it is able to develop efficient and effective educational technologies that can
thoroughly understand the needs of organizations. The work of the pedagogue, is also aligned with
other professionals, so everyone has the same look in favor multidisciplinary development and
quality of life of individuals who are in organizations. It is noteworthy that professionals are on the
market do not yet have the naming business educator, therefore, when they are hired, are called HR
analyst or other names that not indicate that it is teacher or simply by the name of title. By
legislation educator must not act in school spaces, spaces can be one of the sector of Human
Resources (HR) of the company. Backed by Libâneo on the design of educational practice as we
question: What is the vision of HR professionals of an institution on the role of educator by the
industry? The objectives that guide the research are: find what the look of professionals working in
non-school space. The methodology of this research will be of bibliographic nature and case study
by questionnaire analysis was performed qualitatively. For the subjects who participated in this
research educator needs to be an agent of motivation and improvement of communication processes
of the company.
Keywords: Pedagogy; RH; educational practices

1.

INTRODUÇÃO

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, aprovada em 2005 destaca que o
pedagogo deverá desenvolver pratica educativas e de gestão em espaço não escolar. A Pedagogia é
o campo do conhecimento que tem como ocupação estudar de forma sistemática a educação, ou, ato
educativo, a prática educativa. Ocupa-se da educação intencional, ou seja, investiga os fatores que
contribuem para a construção do ser humano como membro de uma determinada sociedade, bem
como, os processos e meios dessa formação, buscando unir teoria e prática. Entendemos que a ação
pedagógica não se resume a ações docentes, desta forma se todo trabalho docente é trabalho
pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente. Nesta perspectiva, Libâneo
(2005, p.27) nos aponta que existe intervenção pedagógica nos meios de comunicação de massa e
também nas empresas com investimentos em processos de formação profissional em serviço.
Temos como objetivo verificar o olhar de profissionais do RH de uma instituição sobre a atuação do
Pedagogo. RH é o conjunto de práticas de recursos humanos, constituído por todas as decisões
tomadas pela empresa para realizar as atividades inerentes ao setor de RH. O órgão denominado RH
deve ser um órgão de enriquecimento de talento e não de controle e fiscalização, as empresas que
focam nisso certamente são empresas menos automatizadas, preocupadas com resultados
qualitativos, pois elas nutrem antes seu publico consumidor, o seu contribuinte, ela cresce de dentro
para fora. Essa pesquisa será realizada com base no questionário.
2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Pedagogia na empresa caracteriza-se como uma das possibilidades de atuação e ou
formação do Pedagogo bastante recente, o mercado de trabalho vem cobrando e exigindo das
empresas mais sobre responsabilidade social, fazendo com que a demanda de profissionais
capacitados para executar tais tarefas como: planejar,coordenar,executar funções pedagógicas tais
como: recrutamento e seleção de indivíduos,estratégias de trabalhos coletivos dentre outros, cresça
especialmente no contexto brasileiro. Tem seu surgimento vinculado à ideia da necessidade de
formação e ou preparação dos recursos humanos nas empresas como evidencia Ribeiro (2008,
p.87):
Cabe ao Pedagogo Empresarial desenvolver uma sensibilidade e capacidade perceptiva
para apreender e aprender em que medidas esses traços culturais subjazem as atividades de
treinamento e ainda como minimizar o impacto desses nos comportamentos dos treinadores e
instrutores buscando alternativas de controle mais preciosas sobre expectativas e demandas nos
diferentes setores organizacionais.

Segundo Libânio (2007) ―A pedagogia, serve para investigar a natureza, as finalidades e os
processos necessários às práticas educativas com o objetivo de propor a realização desses processos
nos vários contextos em que essas práticas ocorrem‖. A Pedagogia é o campo do conhecimento que
tem como ocupação estudar de forma sistemática a educação, ou, ato educativo, a prática educativa.
Ocupa-se da educação intencional, ou seja, investiga os fatores que contribuem para a construção do
ser humano como membro de uma determinada sociedade, bem como, os processos e meios dessa
formação, buscando unir teoria e prática. Entendemos que a ação pedagógica não se resume a ações
docentes, desta forma se todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho
pedagógico é trabalho docente. Nesta perspectiva, Libâneo (2005, p.27) nos aponta que existe
intervenção pedagógica nos meios de comunicação de massa e também nas empresas com
investimentos em processos de formação profissional em serviço. A atuação do Pedagogo junto ao
setor de RH não deixa de ser uma prática educativa, porém é diferente do contexto escolar, pois esta
atuação visa não necessariamente a alfabetização e os demais elementos encontrados em uma
escola, mas sim estabelecer praticas que colaborem com a formação profissional com o objetivo de
sanar tais necessidades dentro de uma empresa.

O Pedagogo que atua na empresa precisa ter sensibilidade suficiente para perceber quais
estratégias podem ser usadas em que circunstancias para que não se desperdice tempo demais
aplicando numerosos métodos e com isso perca de vista os propósitos tanto da formação
quanto da empresa. Ao planejar um programa de formação/treinamento a seleção de métodos
obedecem ao principio do desenvolvimento concomitante de competencias técnicas e de
relacionamento social.( RIBEIRO,2003,p.20).

A pedagogia também é muito útil para organizar de forma clara, objetiva e dinâmica o
conhecimento desenvolvido dentro da empresa. Essa ferramenta é muito relevante, pois é com ela
que se terá um suporte para os novos investimentos, novas formatações de atuação e novas frentes
de aprendizado. Libâneo (2000) defende a idéia de que o ser humano educa-se através de sua
interação com as outras pessoas. Coloca que as transformações sofridas pelo homem são uma
consequência gerada pelas suas interações ocorridas com o seu meio. É interessante citar que esse
processo é estabelecido de uma forma espontânea, onde a intenção não é estabelecida. Seu
desenvolvimento é evoluído através das experiências sofridas pelo sujeito.
Müller (2012, s/p) afirma que o RH (Recursos Humanos) deve fazer com que os acionistas e a
sociedade tenham suas necessidades atendidas, através do conhecimento e das atitudes das pessoas
de uma empresa. A função do Pedagogo é intermediar esses meios, através de práticas educativas
de apoio e construção do conhecimento profissional e pessoal dos envolvidos dentro do setor de
Recursos Humanos.
Esta pesquisa visa estabelecer o entendimento acerca da função do Pedagogo junto ao setor de
RH,visa também defender com base em pesquisas bibliográficas e resultados obtidos através da
coleta de dados de um questionário direcionado ao setor de RH de uma empresa, a principal missão
de formar o indivíduo desenvolvendo suas potencialidades e criticidade em relação à sua atuação no
mercado de trabalho como afirma Ribeiro (2010, p.130):
―Vale lembrar que todos os instrumentos são úteis na medida em que obedeçam aos
critérios de objetividade, validade e fidedignidade inerentes a um instrumento cientificamente
elaborado. Assim torna-se possível garantir a articulação entre objetivos,meios e resultados‖.

3.

METODOLOGIA

A metodologia desta pesquisa visou realizar a partir de estudo exploratório com delineamento
de pesquisa bibliográfica, por meio de artigos, livros, publicações on-line e questionário
desenvolvido junto ao setor de RH de uma empresa em uma Faculdade situada no interior do Vale
do Paraíba do Estado de São Paulo,por duas graduandas do curso de Pedagogia. A pesquisa
bibliográfica sobre o tema foi realizada por meio de artigos, livros, periódicos. Mediante o estudo a
metodologia adotada foi o estudo de caso, que de acordo com Gil (p.54, 2002) deve-se fazer um
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento; podendo ser utilizado com diferentes propósitos. O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FATEA, via Plataforma Brasil conforme Parecer
Consubstanciado de nº 715218. Os sujeitos que participaram desta pesquisa são profissionais do
setor de RH de uma empresa situada no Município do Vale do Paraíba do Sul, Estado de São Paulo.
Os sujeitos foram convidados a participarem da pesquisa. No primeiro momento explicamos o
problema e os objetivos dessa pesquisa, os sujeitos concordaram em participar, assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, após a assinatura do termo, responderam um questionário
com questões abertas e fechadas, organizado pelos pesquisadores em questão.A análise dos dados
foi realizada de forma qualitativa.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os sujeitos que participaram desta pesquisa são graduados em Administração. Ambos
conhecem a possibilidade do Pedagogo atuar no setor de RH da empresa, entretanto, não conhecem
nenhum profissional formado em Pedagogia que atue na área de RH.
Foi perguntado aos sujeitos qual deve ser o perfil do profissional deste setor, as respostas
foram: ético, comunicativo, simpático, atencioso, responsável e compreensivo.
Os participantes da pesquisa entendem que a atuação do Pedagogo no setor de RH é
importante, podendo auxiliar por meio de dinâmicas a melhoria do processo de comunicação; e por
meio de palestras e ou dinâmicas auxiliar a motivação da equipe da empresa para atingir metas.
Porém, desconhecem a função de um pedagogo no setor já que o mesmo não se encontra na equipe.
Apresentamos os 4 pilares da educação para o século XXI (Figura1), com a finalidade de
sintetizar as competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo profissional Pedagogo que
poderá auxiliar em sua atuação junto ao setor de RH.

Figura 1: Os 4 Pilares da Educação
Fonte: Albuquerque, 2012

A figura 1 faz referência aos 4 pilares da educação, que propõe ao pedagogo percorrer e
propor ações inovadoras sobre os aspectos respectivos. São eles:
4.1 APRENDER A CONHECER
Essa aprendizagem se refere à aquisição dos "instrumentos do conhecimento", desenvolvendo
nos alunos o raciocínio lógico, a capacidade de compreensão, o pensamento dedutivo e intuitivo e a
memória. O importante é não apenas despertar nos estudantes esses instrumentos, como motivá-los
a desenvolver sua vontade de aprender e querer saber mais e melhor.
4.2 APRENDER A FAZER
Saber fazer ou dominar competências não se separa de aprender a conhecer, mas confere ao
aluno uma formação técnico-profissional em que aplicará na prática seus conhecimentos teóricos. É
essencial que cada indivíduo saiba se comunicar através de diferentes linguagens, assim como
interpretar e selecionar, na torrente de informações que recebe, quais são essenciais e quais podem
ajudar a refazer opiniões e serem aplicadas na maneira de se viver e de redescobrir o tempo e o
mundo.

4.3 APRENDER A VIVER COM OS OUTROS
Esse domínio da aprendizagem atua no campo das atitudes e dos valores e envolve uma
consciência e ações contra o preconceito e as rivalidades diárias que se apresentam no desafio de
viver.
4.4 APRENDER A SER
Esta aprendizagem depende das outras três, e dessa forma a educação deve propor como uma
de suas finalidades essenciais o desenvolvimento do indivíduo, espírito e corpo, sensibilidade,
sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade.
Com base nessa visão dos quatro pilares do conhecimento, pode-se prever grandes
consequências na educação. O ensino-aprendizagem voltado apenas para a absorção de
conhecimento e que tem sido objeto de preocupação constante de quem ensina deverá dar lugar ao
ensinar a pensar, saber comunicar-se e pesquisar, ter raciocínio lógico, fazer sínteses e elaborações
teóricas, ser independente e autônomo; enfim, ser socialmente competente. O pedagogo, com base
nos seus conhecimentos da prática educativa e conhecimentos amplos, viabiliza um aprendizado
fundamental em um setor de RH. Contribui, também, com questões de aprendizagem que
influenciam no comportamento das pessoas fazendo parte da organização no sentido individual e
coletivo.
Verifica-se que, na realidade destas empresas não existe um trabalho pedagógico, na
verdade, é passado o conteúdo aos palestrantes que devem transmiti-los aos funcionários, e
estes ao final do processo devem saber executar o que lhes foi transmitido fortificando o
pensamento tecnicista e o caráter de treinamento para procedimentos. Quando na verdade é
preciso haver abertura para o conhecimento, pensar o novo, reconstruir o velho, reinventar o
pensar. A educação abrange mais que o saber fazer, é preciso aprender a viver com os outros,
compreenderem os outros, desenvolver a percepção de interdependência, administrar conflitos,
a participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum. (CESAR, BIANCHINI,
PIASSA, 2008)

Como nos aponta Libâneo (2005, p.27), existe intervenção pedagógica nos meios de
comunicação de massa e também nas empresas com investimentos em processos de formação
profissional em serviço.
Quadro 1:Profissional de ontem, de hoje e do futuro
PROFISSIONAL DE ONTEM
Sociedade Industrial
Visava ao resultado à produção
Empresa é o seu próprio mundo
Profissional com dedicação exclusiva a uma
só atividade
Investimento apenas nos cursos superiores,
com aprendizagem atrelada aos títulos e no
domínio de uma língua estrangeira
Trabalhador passivo (mero executor de
ordens)

PROFISSIONAL DE HOJE E DO FUTURO
Sociedade da Informação
Visa também o resultado, mas com diferencial da
qualidade de produção
Mundo Globalizado
Profissional Polivalente, capaz de atuar e intervir
na empresa
O sucesso profissional, hoje, deve ir além das
capacidades. O profissional precisa apresentar um
querer próprio para se desenvolver e ter postura
ética
Trabalhador pró-ativo (visão crítica, audacioso e
criativo)

Segundo Libâneo (2004, p. 28), ―o mundo assiste hoje às intensas transformações, como a
internacionalização da economia e as inovações tecnológicas em vários campos de saberes. Essas
transformações levam à mudança no perfil desses diversos profissionais, afetando os sistemas de
ensino‖. Diante dessas mudanças comportamentais o papel da educação tem a ver com um novo
modelo de racionalização dos processos produtivos. A educação fica encarregada em conduzir esse
novo profissional a ter o comportamento adequado que esse mercado de trabalho que é tão
competitivo pede. Bom domínio da linguagem oral, escrita e corporal, favorecer a flexibilidade
mental, agilidade de raciocínio, capacidade de abstração e análise são exemplos de atitudes e
postura que a educação pode ajudar a mudar.
Com isso, as competências básicas para o profissional moderno como mostra na figura 3 são:
Espírito de Liderança.
Orientação para o cliente.
Orientação para resultados.
Comunicação clara e objetiva.
Flexibilidade e adaptabilidade.
Criatividade e produtividade.
Iniciativa e pró-atividade.
Aprendizagem contínua.
Para Levy-Leboyer (apud GRAMIGNA, 2002, p. 5) ―competência é a forma de designar
repertórios de comportamentos e capacitações que algumas pessoas ou organizações dominam
melhor que outras, fazendo-nas eficazes em determinadas situações‖. Tendo como referência as
diretrizes estratégicas da organização, o modelo se propõe a identificar as competências
corporativas, isto é, o conjunto de qualificações e tecnologias necessárias para o alcance dos
objetivos estratégicos que a diferenciem no mercado em que atuam "A educação profissional está
centrada no conceito de competências. Do profissional será exigido tanto uma escolaridade básica
sólida, quanto uma educação profissional mais ampla e polivalente. A revolução tecnologia e o
processo de reorganização do trabalho demandam uma completa revisão dos currículos, tanto da
educação básica, quanto da educação profissional, uma vez que é exigido dos trabalhadores, em
doses crescentes, maior capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico,
iniciativa própria e espírito empreendedor, bem como a capacidade de visualização e resolução de
problemas." (Educação Profissional - Legislação Básica - MEC 2001).
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Pedagogo é um dos profissionais habilitados para atuar na escola e nas organizações,
desenvolvendo projetos educacionais, propondo ações estratégicas que possam otimizar resultados,
considerados diferenciais em seus processos, sua importância no setor de RH de uma empresa é de
intermediar o relacionamento de pessoas, impedir que o trabalhador se torne apenas capital humano
contribuindo com sua formação, e contribuir com um planejamento de um plano de formação
continuada voltado às necessidades da empresa. O trabalho do pedagogo, também é alinhado com o
de outros profissionais, para que todos tenham um mesmo olhar multidisciplinar em prol do
desenvolvimento e qualidade de vida dos indivíduos que estão nas organizações. Uma das
nomenclaturas que fazem referencia ao pedagogo nas organizações é a de articulador de
aprendizagem, que atua na qualificação do pessoal, planejamento, motivação e relacionamento
interpessoal, elevando a produtividade da organização. Ressalta-se que os profissionais que estão no
mercado ainda não possuem a nomenclatura de pedagogo empresarial, pois, quando são
contratados, são chamados de analista de RH ou outros nomes que nem indicam que é pedagogo ou
simplesmente pelo nome do título de formação. Porém, acredita-se que é tempo de mudança nos

paradigmas desta área de atuação, pois, as empresas necessitam de um olhar mais profundo sobre
este curso de graduação, que por ser direcionado para a docência das séries iniciais, é visto como
curso de formação de professores infantis.
A atuação do Pedagogo é vista por profissionais do setor de Recursos Humanos como
importante no aprimoramento dos processos de comunicação da empresa, bem como auxiliar na
motivação dos funcionários para compreender os caminhos e importância em atingir metas. Entre os
espaço a serem ocupados pelo pedagogo além da escola são aqueles os quais pode-se desenvolver
práticas educativas, ou seja, práticas que auxiliam na continuidade da dignidade da vida humana.
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REPRESENTAÇÃO DO INGLÊS PARA ALUNOS DO ENSINO BÁSICO
Tálita Suelen de Oliveira Guarino
Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila - FATEA

RESUMO
O inglês é um dos idiomas mais estudados por estrangeiros e é ensinado como língua
estrangeira moderna em escolas públicas e privadas do nosso país. Muitas são as percepções que os
estudantes desse idioma possuem sobre ele, considerando o nível de importância que eles atribuem,
o nível de dificuldade e a relevância de estudá-lo pensando nos benefícios em sua vida futura. Desta
forma este trabalho propõe-se a analisar quais são as representações que o idioma inglês tem para
alunos da Educação Básica. Para a realização dessa pesquisa foi utilizada como aporte teórico a
Análise do Discurso (AD) francesa.
Palavras-chave: Análise do Discurso francesa; Ensino/ aprendizagem de língua inglesa;
Linguística Aplicada.

ABSTRACT
English is one of the most studied foreign languages and it is taught as a modern foreign
language in public and private schools in our country. There are many perceptions that students
have about the language, considering the level of importance they attribute, level of difficulty and
the importance of studying it considering its benefits in their future life. Thus this paper aims to
analyze which are the representations that the English language has to Elementary Education
students. In order to carry out this research it was used as the theoretical approach French Discourse
Analysis (DA).
Key-words: French Discourse Analysis; Teaching / learning of English; Applied Linguistics.

1.

INTRODUÇÃO

Estudar uma língua estrangeira, muitas vezes, é desafiador, principalmente quando não se tem
ainda muito claro qual é o real objetivo desses estudos. Alunos da Educação Básica de escolas
públicas e particulares (considerando alunos do Ensino Fundamental e Médio) são expostos à
aprendizagem do Inglês por pelo menos doze anos de sua vida escolar. Durante todo esse período
pouco é pesquisado e refletido sobre quais são as reais percepções desses estudantes sobre a
aprendizagem do idioma. A subjetividade do aluno, ou seja, sua visão sobre a língua, o grau de
relevância de aprendê-la (para quê, por quê?), a forma como se veem em relação à língua e qual sua
expressão quanto a ela, muitas vezes, não são considerados.
Sabe-se que a Análise do Discurso de linha francesa permite estudar estruturas do discurso
para compreender questões ideológicas.
Segundo Gregolin (2001), [...] a forma material do discurso é linguístico-histórica, enraizada
na História para produzir sentido; a forma sujeito do discurso é ideológica, assujeitada, não
psicológica, não empírica; na ordem do discurso há o sujeito na língua e na História. Ainda
segundo a autora (1995), [...] empreender a análise do discurso significa tentar entender e explicar
como se constrói o sentido de um texto e como esse texto se articula com a história e a sociedade
que o produziu. O discurso é um objeto, ao mesmo tempo, linguístico e histórico; entendê-lo requer
a análise desses dois elementos simultaneamente.
Dessa forma a presente pesquisa teve como objetivo analisar quais são as representações que
o idioma inglês tem para alunos da Educação Básica. O método utilizado foi a aplicação de um
questionário contendo três perguntas abertas. O trabalho divide-se em três partes: a primeira parte é
sobre a fundamentação teórica que aborda os conceitos de sujeito, segundo Pêcheux, o conceito de
formação discursiva também embasada em Foucault e o conceito do imaginário, abordado também
por Lacan (1972-73/1982). A segunda parte traz a análise dos questionários aplicados; e na última
parte, são apresentadas algumas conclusões e considerações sobre a análise dos dados.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção divide-se em três partes. A primeira parte traz o conceito de sujeito, mais
especificamente, como ele é tratado pela AD francesa, a segunda parte apresenta o conceito de
formação discursiva e a última parte aborda o imaginário em relação ao sujeito.
2.1. CONCEITO DE SUJEITO
De acordo com Lago (1999) e Machado (2005), na sociedade pós-moderna, ser sujeito
significa ser individualizado, escritor de sua história e protagonista de seu tempo. Porém para a
construção dessa pesquisa será tomada a definição de sujeito segundo Pêcheux. Para esse autor,
sujeito é aquele que produz a linguagem, ele não é homogêneo centrado, mas constituído pela
divisão entre consciente e inconsciente.
Segundo Pêcheux,
[...] é na forma–sujeito do discurso, na qual coexistem, indissociavelmente, interpelação,
identificação e produção de sentido ,que se realiza o non sens da produção do sujeito como
causa de si sob a forma da evidência primeira, isto é, de que ―eu sou realmente eu‖.
(PÊCHEUX, 1975, p.266)

Sendo assim, o sujeito não é a fonte do dizer, pois ele se filia a certas ideologias e assume
uma posição em relação a tudo aquilo que argumenta.

Conforme Paul Henry (1969, p.30), ―Nada se torna um sujeito, mas aquele que é ‗chamado‘ é
sempre já-sujeito‖. Mais precisamente, Althusser (1985) escreve: ―A ideologia não existe senão por
e para os sujeitos‖, ele acrescenta que não existe prática senão sob uma ideologia.‖
Sabe-se que não existe prática sem sujeito, porém o sujeito tem a ilusão que controla o dizer e
domina o sentido daquilo que expressa, enquanto na verdade reproduz uma ideologia. Pêcheux
reforça a ideia de que o sujeito do discurso não possui total domínio do seu dizer, ou seja, não é
possível apagar o sujeito ou deixá-lo isento, ele continua influenciado pelo inconsciente e ligado a
determinadas ideologias. É importante destacar que o sujeito sempre será formado com base em
algumas formações discursivas.
De acordo com Pêcheux, é a ideologia que:
fornece as evidências pelas quais ‗todo mundo sabe‘ o que é um soldado, um operário, um
patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que fazem com que uma palavra ou enunciado
‗queiram dizer o que realmente dizem‘ e que mascarem, assim, sob a ‗transparência da
linguagem‘, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos
enunciados (PÊCHEUX, 1988:160).

Observa-se dessa forma que por mais simples que sejam os discursos eles são ideológicos,
porque em tudo há ideologia, o próprio inconsciente é constituído por ideologia. Ratificando,
Orlandi afirma que o esquecimento ideológico (...) é da instância do inconsciente e resulta do modo
pelo qual somos afetados pela ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de sermos origem do
que dizemos, quando, na realidade, retomamos sentidos pré-existentes. (ORLANDI, 2005)
Sendo assim, o sujeito carrega uma ideologia, está vinculado a uma ideia sobre determinada
questão e dessa forma não pode ser considerado neutro ou alheio ao seu discurso, pois não possui
controle sobre aquilo que produz, nem é proprietário do dizer, pensar de outra forma seria uma
ilusão. Corroborando a questão, afirma Mariani:
A ideologia, então, é um mecanismo imaginário através do qual coloca-se para o sujeito,
conforme as posições sociais que ocupa, um dizer já dado, um sentido que lhe aparece como
evidente, i.e., natural para ele enunciar daquele lugar. (MARIANI, 1998)

2.2. CONCEITO DE FORMAÇÃO DISCURSIVA
Para abordar o tema formação discursiva faz-se necessário definir, primeiramente, o que é
discurso. O discurso não se restringe ao texto escrito, mas ele é uma instância abstrata carregada de
ideologia. A essa instância inclui a produção de textos pictóricos, oral e escrita. É importante
ressaltar também que o discurso é ideológico e as condições de produção do discurso podem ser
amplas ou restritas.
Dessa forma, Foucault (1986, p.43) compreende o discurso como:
Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que
definiram em uma dada época, e para uma área social, econômica, geográfica ou linguística
dada, as condições de exercício da função enunciativa. (FOUCAULT, 1986, p. 43).

Percebe-se que Foucault concebe o discurso como algo intrinsecamente ligado aos pensamentos e
visões de mundo considerando a posição social e as ideologias.
Corroborando a definição de discurso, Paul Henry afirma:
Todo discurso ‗concreto‘ é determinado duplamente, de um lado, por formações ideológicas
que remetem esse discurso a formações definidas, por outro lado, pela autonomia relativa da
língua; no entanto, sustentamos que não é possível traçar a priori uma linha de demarcação
entre o que é derivado de uma ou de outra dessas determinações. (HENRY, 1975, p. 94).

A formação discursiva é uma concepção que considera a instância ideológica em condições
históricas, considerando dessa forma a posição do sujeito que está inserido na formação. Segundo
Baronas (2011, p.3):
Para Foucault a formação discursiva é vista como um conjunto de enunciados que não se reduz
a objetos linguísticos, tal como as proposições, atos de fala ou frases, mas submetidos a uma
mesma regularidade e dispersão na forma de uma ideologia, ciência, teoria, etc. (BARONAS,
2011, p.3)

Dessa forma, percebe-se que as ações estão introduzidas nas formações discursivas, a qual é
controlada por algumas regras de formação. Nesse processo faz-se necessário considerar as
identificações do sujeito, as quais tem como centro o imaginário.
2.3 CONCEITO DE IMAGINÁRIO
O imaginário é onde existe a possibilidade de serem traçados projetos de sonho e desejo. Ele é
partilhado por um grupo, comunidade, povo, etc., e esse termo vêm ganhando cada vez mais espaço
para estudos e reflexões na sociedade.
Para alguns estudiosos, como Lacan, o imaginário é o campo das ilusões, baseado na imagem
e semelhança do outro e considerando que o imaginário é marcado pela idealização.
Tratando-se de idealização é importante ressaltar que o ideal organiza-se por exigências
externas. Segundo Garcia-Roza (1995, p. 69), ―Veiculadas pela linguagem, elas operam a mediação
entre o eu e o outro, necessária para que seja superada a relação imaginária‖. Desta forma, o
simbólico passa a prevalecer sobre o imaginário, organizando-o.
Segundo Greene:
A nossa atenção consciente está focalizada, naturalmente, em qualquer momento dado, numa
corrente muito limitada do pensamento. Em termos da distinção crucial entre pensamento
consciente e inconsciente, a tendência é considerar o inconsciente como uma espécie de saco
de retalhos freudiano, feito de associações fortuitas, flutuantes, ilógicas, possivelmente
criativas. (GREENE, 1976, p. 161)

Dessa forma, percebe-se que o sujeito manifesta-se como evidência para si devido ao efeito
imaginário da ideologia sobre ele. A representação do imaginário é considerada dentro de um
Aparelho Ideológico de Estado, que segundo Althusser compreende:
O Governo, a Administração, o Exército, a Polícia, os tribunais, as Prisões, etc., que constituem
aquilo a que chamaremos a partir de agora o Aparelho Repressivo de Estado. Repressivo indica
que o Aparelho de Estado em questão ‗funciona pela violência‘ - pelo menos no limite (porque
a repressão, por exemplo, administrativa, pode revestir formas não físicas) (ALTHUSSER,
1970, p. 42–43).

Sendo assim, o imaginário é composto por imagens mentais que são construídas referentes
aos diversos discursos pelo sujeito.
2.4 NOÇÃO DE LÍNGUA PARA AD
Sabe-se que a língua serve para concretizar um discurso oral ou escrito por meio de um
idioma. Ela não serve apenas para a comunicação, não é um código, porque não tem apenas um
significado e nunca cobre toda a realidade. Dessa forma Cardoso (2005, p.11) afirma que quanto ao
ensino de línguas, a AD contribui da seguinte forma:

A primeira e maior dentre as contribuições da AD para o ensino é fazer compreender que a
linguagem, por realizar-se na interação verbal entre locutores socialmente situados, não pode
ser considerada independente da sua situação concreta de produção.

Além disso, a língua carrega ideologia e mostra a subjetividade de quem fala e escreve.
[...] as palavras, expressões, proposições, etc. mudam de sentido segundo as posições
sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em
referencias a essas posições, isto é, em referencia às formações ideológicas as quais essas
posições se inscrevem (PÊCHEUX, 1997, p.160)

A língua compõe um dos aspectos materiais do discurso e pensada como um sistema ―deixa
de ser compreendida como tendo a função de exprimir sentido; ela torna-se um objeto do qual uma
ciência pode descrever o funcionamento‖ (Pêcheux, 1997, p.62).
Segundo Revuz (1998, p.218) ―A ideia de que a língua é um instrumento que a criança
novinha aprende progressivamente manipular até um grau de ‗domínio‘ mais ou menos elevado é
comumente admitida.‖
Percebe-se que a língua materna é composta por traços de mais de uma língua, ou seja, mais
de uma materialidade linguística.
―Pode-se apreender uma língua estrangeira somente porque já se teve acesso a linguagem
através de uma outra língua. Essa língua chamada ‗materna‘ pode não ser a da mãe, a língua
‗estrangeira‘ pode ser familiar, mas elas não serão jamais da mesma ordem.‖(Revuz, 1998)

De acordo com Revuz (1998, p.215) existem diferentes concepções entre língua materna e
estrangeira e um aspecto a ser destacado é o fato de que a aprendizagem de outro idioma possibilita
desafios e a vivência de algo novo: ―o encontro com uma outra língua aparece efetivamente como
uma experiência totalmente nova.‖
3. ANÁLISE DE DADOS
Esta seção discute os dados coletados por meio do questionário escrito respondido por todos
os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II, com idade entre 11 e 13 anos, sendo 75 por cento
dos alunos do sexo masculino. Esses alunos frequentam uma escola privada de ensino básico,
situada na cidade de Guaratinguetá-SP. O questionário foi composto por três perguntas: 1) Você
acha o inglês importante?, 2) Você acha que precisa estudar inglês? e 3) Na sua opinião, o que é
preciso para que você seja bom em inglês? Esse questionário foi respondido a pedido do docente
que realizou esta pesquisa. Durante toda a análise procurou-se estabelecer um constante diálogo
com a pergunta de pesquisa e a fundamentação teórica.
Sabe-se que o inconsciente revela-se no discurso, mas o problema é que nem tudo é
conveniente dizer em qualquer momento e lugar. Há regras segundo a sociedade do que dizer, onde
dizer e de quem pode dizer alguma coisa, além disso, também é importante ressaltar que o que
dizemos é resultado de nossa constituição psíquica, inconsciente.
Do ponto de vista da AD, a linguagem tem na incompletude um de seus fundamentos: tudo não
pode ser dito, e o que pode ser dito não pode sê-lo de qualquer maneira. A este princípio
constitutivo da linguagem, e cerne do conceito de formação discursiva (FD) corresponde o
impossível da língua, o qual se inscreve no real da língua. (GARCIA, 2003, p.127)

Sendo assim, Pêcheux (1971, p. 102) afirma que existe aquilo ―que determina o que pode e
deve ser dito [...] a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada‖.

Considerando então que o discurso do sujeito não está isento de ideologias e que segundo
Foucault (1996) a produção do discurso é controlada e determinada por esse sujeito, serão
consideradas para essa análise as representações que os alunos expuseram sobre o idioma.
Os trechos apresentados no Quadro 1 correspondem à importância que os alunos atribuem à
língua.
Quadro 1 – Importância e utilidade da língua para os alunos

a) “Na maioria das coisas hoje porque o inglês além de bom, ajuda e é preciso,
exemplo concurso pra fora EUA, você é inteligente, mas não sabe inglês aí perde a
chance.”
b) “É importante o inglês, pois cresce a cada dia mais.”
c) “Eu acho o inglês importante, porque sem ele não dá para ter um emprego
bom no mercado de trabalho.”
Observando as percepções dos alunos através das assertivas, percebe-se por meio das
conjunções explicativas que todos eles sentiram a necessidade de explicar o porquê de o inglês ser
importante. Além disso, verifica-se a relação feita pelos alunos que um bom emprego requer um
bom nível de inglês.
Ainda é possível observar a visão de utilidade da língua que os alunos possuem, ou seja, para
eles a língua será útil para encontrar um bom trabalho. Esse discurso materializado por eles vem de
fora, pois ouviram de alguém; possivelmente dos pais, professores, mídia e colegas.
Concebendo que no discurso manifesta desejo dos alunos, ou mesmo escapa do controle
aquilo que se quer dizer (FOUCAULT, 1996) verifica-se por meio dos seguintes trechos,
apresentados no Quadro 2, o desejo de conhecer ou mesmo morar em outro país:
Quadro 2 – Interesse dos alunos por outro país

a) “O inglês é muito importante para o trabalho. E eu queria morar nos Estados
Unidos.”
b) “(...) pode-se ir a qualquer lugar se souber inglês.”
c) “(...) qualquer lugar que você vá, sempre há alguém que fale inglês.”
d) “eu posso usar em qualquer lugar.”
Os trechos acima também demonstram que para os alunos o inglês é importante, para viajar para
outros países, não para interagir com estrangeiros que venham ao Brasil, ou por meio da internet.
Para eles, aprender o idioma é, essencialmente, para falar e falar no país estrangeiro.
Ainda partindo do pressuposto que a fala vai além do que se quer expressar, percebe-se nos trechos
abaixo, apresentados no Quadro 3, que os alunos concebem o inglês como disciplina difícil, que
requer bastante esforço e dedicação:
Quadro 3 – Análise dos alunos quanto à dificuldade da língua inglesa

a) “Eu acho que para meu inglês melhorar eu preciso praticar mais.”
b) “Estudar mais, ou diariamente (...) e me esforçar mais em aprender.”
c) “Preciso me dedicar mais e gostar mais.”
d) “Preciso praticar mais.”
Os verbos utilizados pelos alunos nos trechos acima reforçam a ideia de que aprender inglês
exige empenho e prática, ou seja, não é algo apreendido com facilidade. Em todas as respostas eles
enfatizam o esforço e a importância que atribuem à dedicação para alcançar a aprendizagem, além
de demonstrarem que é necessário realmente gostar do idioma para aprendê-lo. Revuz (1998, p.225)
afirma que ―[...] O eu da língua estrangeira não é, jamais, completamente o da língua materna. Nem

todo mundo está pronto para essa experiência. Ela apresenta para alguns aprendizes um perigo que
eles evitam [...]‖.
Segundo Ghiraldelo:
[...] as representações são construídas por processos contínuos de identificação, fazendo das
representações sobre a língua materna (e as estrangeiras) maneiras de o enunciado construir
identidades, incluindo a nacional. (GHIRALDELO, 2002, p.46)

Sendo assim, as representações sobre o inglês ficam visíveis por meio dos trechos analisados
anteriormente.

4. CONCLUSÃO
Este trabalho propôs analisar qual é a representação que o idioma inglês tem para alunos da
Educação Básica utilizando como aporte teórico a (AD) francesa.
Para tanto foi confeccionado um questionário que requeria respostas discursivas sobre a
importância e utilidade do idioma, e interesse e necessidade de estudá-lo.
Considerando que o discurso pode ser concretizado tanto pela fala como pela escrita,
indistintamente, e que o sujeito é constituído por ideologias e não tem controle sobre aquilo que
produz, percebe-se, por meio do discurso materializado exposto no questionário, que os alunos
apesar de saberem da importância do idioma, acham muito difícil sua aprendizagem. Considerando
também a importância do não dito, verifica-se a conexão que os alunos fazem entre aprender o
idioma e o desejo de morar em outro país.
Acredita-se que para a área de ensino-aprendizagem, esta pesquisa baseada na AD francesa
pode trazer contribuições referentes à aprendizagem de inglês, pois explicita desejos e idealizações
que os sujeitos constroem sobre o idioma.
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RESUMO
O lúdico na educação tem sido um dos instrumentos que fomentam um aprendizado de
qualidade para a criança, a partir das técnicas que promovem o desenvolvimento das habilidades
fundamentais nesse processo. O brincar como forma de auxilio na hora de educar tem sido um dos
melhores métodos de ensino-aprendizagem para as crianças, vemos que jogos, brinquedos e
brincadeiras fazem parte do mundo da criança, pois estão presentes na humanidade desde o seu
início. O presente artigo trata do resgate do lúdico como processo educativo, demonstrando que ao
se trabalhar ludicamente não se está abandonando a seriedade e a importância dos conteúdos a
serem apresentados à criança, pois as atividades lúdicas são indispensáveis para o seu
desenvolvimento sadio e para a apreensão dos conhecimentos, uma vez que possibilitam o
desenvolvimento da percepção, da imaginação, da fantasia e dos sentimentos. Por meio das
atividades lúdicas, a criança comunica-se consigo mesma e com o mundo, aceita a existência dos
outros, estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente.

ABSTRACT
The playful in education has been one of the tools that foster a quality learning for children
from techniques that promote the development of basic skills in the process. Playing as a form of
aid in time to educate has been one of the best methods of teaching and learning for children, see
what games, toys and games are part of the child's world, it is present in humanity since its
inception. The present article describes the rescue of playfulness as an educational process,
demonstrating that when working playfully're not abandoning the seriousness and the importance of
content to be presented to the child, because the play activities are essential for their healthy
development and seizure knowledge, since it enables the development of perception, of
imagination, of fantasy and feelings. Through fun activities, your child communicates with itself
and the world accepts the existence of others, establishes social relationships, builds knowledge,
developing fully.
Palavras-chave: Lúdico; Criança; brincar; educar.

1. INTRODUÇÃO
1.1 A HISTÓRIA DO BRINCAR
O lúdico na educação infantil tem sido uma das estratégias mais bem sucedidas no que
concerne à estimulação do desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem de uma criança. Essa
atividade é significativa por que desenvolvem as capacidades de atenção, memória, percepção,
sensação e todos os aspectos básicos referentes à aprendizagem.
A escola e o educador atuam em parceria a fim de direcionar as atividades com o intuito de
desmontar a brincadeira de uma ideia livre e focar em um aspecto pedagógico, de modo que
estimulem a interação social entre as crianças e desenvolva habilidades intelectivas que respaldem o
seu percurso na escola.
As brincadeiras são universais, estão na história da humanidade ao longo dos tempos, fazem
parte da cultura de um país, de um povo. Achados arqueológicos do século IV a.C., na Grécia,
descobriram bonecos em túmulos de crianças. Há referências a brincadeiras e jogos em obras tão
diferentes como a Odisséia de Ulisses e o quadro jogos infantis de Pieter Brughel, pintor do século
XVI. Nessa tela, de 1560, são apresentadas cerca de 84 brincadeiras que ainda hoje estão presentes
em diversas sociedades.
O jogo reflete aspectos da sociedade na qual ele surgiu. Entre os gregos, por exemplo, os
jogos estão relacionados ao caráter físico, às artes e à lógica, que são elementos marcantes em sua
sociedade. Segundo Platão (séc. III), que já dava ao esporte o seu devido valor na formação do
caráter e da personalidade, os primeiros anos da criança deveriam ser ocupados com jogos
educativos. Já entre os egípcios, romanos e maias, os jogos e brincadeiras serviam de meio para a
geração jovem aprender com os mais velhos valores e conhecimentos, como também normas e
padrões da vida social. De acordo com Kishimoto (1992), que faz um apanhado histórico do uso de
jogos no contexto social, o jogo veio ganhar um valor crescente na década de 60, com o
aparecimento de museus, com concepções mais dinâmicas, onde nesses espaços as crianças podiam
tocar e manipular brinquedos. Este processo de valorização do jogo chegou ao Brasil no início da
década de 80, com o aumento da produção científica a respeito
Nessa perspectiva, o ato de brincar é parte integrante da vida do ser humano, e tem sua
história marcada desde a vida intra-uterina. O primeiro brinquedo da criança é o cordão umbilical
da mãe, onde, a partir da 17ª semana, através de toques, apertos, puxões, o bebê começa a criar uma
relação dessa ordem.
A mãe também brinca com seu bebê mesmo antes de ele nascer, pois fica imaginando como
será ser mãe, e associa as lembranças de quando brincava com sua boneca. Assim, quando o bebê
nasce, já há uma relação criada da mãe para com o bebê e do bebê para com a mãe, pois esse já
reconhece sua voz. No princípio, a relação acontece como se o bebê fosse o brinquedo de sua mãe e
ao interagir com ele diariamente, a criança vai aprendendo a linguagem do brincar e se apropriando
dela, também, Bacelar (2009), também, traz a ampliação da compreensão da ludicidade
reconhecendo sua validade como possibilidade de uma vivência mais plena em todos os âmbitos da
convivência humana, seja na família, no trabalho, nos círculos de amizade ou na escola. E ressalta,
em seus escritos, que a vivência lúdica como uma experiência plena pode colocar o indivíduo em
um estado de consciência ampliada e, consequentemente, em contato com conteúdos inconscientes
de experiências passadas, restaurando-as e, em contato com o presente, anunciando possibilidades
para o futuro.
Desenvolver o lúdico no contexto escolar exige que o educador tenha uma fundamentação
teórica bem estruturada, manejo e atenção para entender a subjetividade de cada criança, bem como
entender que o repertório de atividades deve estar adequado as situações. É interessante que o jogo
lúdico seja planejado e sistematizado para mediar avanços e promover condições para que a criança

interaja e aprenda a brincar no coletivo, desenvolvendo habilidades diversas. Nesse sentido, a
psicologia pode contribuir nessa compreensão do desenvolvimento global dessa criança e fornecer
subsídios para a educação infantil no sentido de aprimorar as técnicas de manejo. De acordo com
Wajskop (2007), a brincadeira, desde a antiguidade, era utilizada como um instrumento para o
ensino, contudo, somente depois que se rompeu o pensamento românico passou-se a valorizar a
importância do brincar, pois antes, a sociedade via a brincadeira como uma negação ao trabalho e
como sinônimo de irreverência e até desinteresse pelo que é sério. Mas mesmo com o passar do
tempo o termo brincar ainda não está tão definido, pois ele varia de acordo com cada contexto, os
termos brincar, jogar e atividades lúdicas são usados como sinônimos.
A brincadeira encontra-se presente em diferentes tempos e lugares. Desse modo, cada
brincadeira tem um significado no contexto histórico e social que a criança vive. As brincadeiras
experienciadas ao longo do tempo também estão vivas na vida das crianças, porém, com diferentes
formas de brincar. Nesse sentido, elas são renovadas a partir do poder de recriação e imaginação de
cada um.
1.2 A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
Existem diversas razões para brincar, desde o prazer que o lúdico propicia até mesmo a
importância para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança. É sabido que é na
brincadeira que a criança expressa suas vontades e desejos.
Na educação infantil esse movimento estimula a capacidade de criação, abstração, fantasia,
cognição, bem como os aspectos emocionais e sociais na criança. Segundo Carneiro e Dodge (2007,
pág. 59), ―... o movimento é, sobretudo para criança pequena, uma forma de expressão e mostra a
relação existente entre ação, pensamento e linguagem‖. A criança consegue lidar com situações
novas e inesperadas, e age de maneira independente, e consegue enxergar e entender o mundo fora
do seu cotidiano.
Segundo Carneiro e Dodge (2007, p.91):
Para que a prática da brincadeira se torne uma realidade na escola, é preciso mudar a visão
dos estabelecimentos a respeito dessa ação e a maneira como entendem o currículo. Isso demanda
uma transformação que necessita de um corpo docente capacitado e adequadamente instruído para
refletir e alterar suas práticas. Envolve, para tanto, uma mudança de postura e disposição para muito
trabalho.
É importante criar uma parceria entre escola, família e criança a fim de explicitar os
benefícios do ato de brincar na educação infantil, visto que além de deixar as crianças mais alegres,
possibilita o desenvolvimento de habilidades físicas, motoras, cognitivas, etc. Ocorre que quando as
crianças têm essa estimulação na escola e no contexto familiar, os benefícios têm um valor muito
maior.
Para um melhor entendimento, Carneiro e Dodge (2007, p.201), que afirmam que:
Ao estimular as crianças durante a brincadeira, os pais tornam-se mediadores do processo de
construção do conhecimento, fazendo com que elas passem de um estágio de desenvolvimento
para outro. Também, ao brincar com os pais, as crianças podem se beneficiar de uma sensação
de maior segurança e liberdade para exploração, além de se sentirem mais próximas e mais
bem compreendidas, o que pode contribuir para o melhor desenvolvimento de sua auto-estima
e independência.

O brincar e o jogar são atos indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual e sempre
estiveram presentes em qualquer povo desde os mais remotos tempos. Através deles, as crianças
desenvolvem a linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima, preparando–se
para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e participar na construção de um mundo melhor.

Para KISHIMOTO (2004, p. 43), A utilização do jogo potencializa a exploração e a
construção do conhecimento, por conta com a motivação interna, típica do lúdico, mas o trabalho
pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influencia de parceiros bem como a
sistematização de conceitos em outras situações que não jogos. Ao utilizar, de modo, metafórico, a
forma lúdica (objeto suporte de brincadeira) para estimular a construção do conhecimento, o
brinquedo educativo conquistou um espaço definitivo na educação infantil. O brincar é mais do que
uma distração, é uma linguagem na qual a criança revela uma forma de pensamento. Através da
brincadeira a criança situa-se no espaço em que vive, constrói a ideia de si e do outro, experimenta,
fala, age, interpreta, interage, enfim, desenvolve habilidades essenciais para uma melhor
compreensão do mundo. O trabalho lúdico contribui na formação de cidadãos conscientes e éticos,
preparados para enfrentar os desafios da vida, cientes de sua responsabilidade, priorizando o bom
senso e respeitando seus limites, o que reflete na boa convivência e no bom relacionamento.
A brincadeira de pular corda, tão popular no Brasil, propõe às crianças uma pesquisa corporal
intensa, tanto em relação às diferentes qualidades de movimento que sugere (rápidos ou lentos;
pesados ou leves) como também em relação à percepção espaço-temporal, já que para ―entrar‖ na
corda, as crianças devem sentir o ritmo de suas batidas no chão para perceber o momento certo. A
corda também pode ser utilizada em outras brincadeiras desafiadoras.
A dança das cadeiras contém regras tradicionais, colocando sempre um participante a mais
que uma cadeira, ao começar a música todos andam em volta das cadeiras, ao parar a música os
mais espertos sentam, eliminando sempre aquele que ficar em pé, até sobrar somente o vencedor,
esta brincadeira ajuda na coordenação auditiva, na competição, desenvolvendo a atenção e a noção
espacial e matemática.
A corrida com um só pé é uma brincadeira onde as crianças realizam movimentos de ida e
volta enfrentando desafios diversos no percurso, estimulando a concentração e a situação do ponto
de vista do outro, desenvolvendo a coordenação, enriquecendo o ritmo, a atenção e a compreensão
de regras.
Esta brincadeira é ótima não tem número limitado, todos podem participar, ajuda
desenvolver a criatividade, malícia... Na área cognitiva desenvolve organização do grupo,
integração entre os mesmos. Na área afetiva desenvolve atenção, rapidez, controle emocional,
cooperação e espírito competitivo.
1.3 BENEFÍCIOS DOS JOGOS EM SALA DE AULA
Groenwald (2002. p.2), aponta alguns benefícios dos jogos matemáticos em sala de aula tais
como:
• O aluno demonstra para seus colegas e professores se o assunto foi bem assimilado;
• Detectar os alunos que estão com dificuldades reais;
• Competição entre as crianças, pois almejam vencer e para isso aperfeiçoam-se e ultrapassam seus
limites;
• No desenrolar de um jogo observa-se que o aluno se torna mais crítico, alerta e confiante,
expressando o que pensa, elaborando perguntas e tirando conclusões sem necessidade da
interferência ou aprovação do professor;
• Permite que o aluno não tenha medo de errar, pois o erro é considerado um degrau necessário para
se chegar a uma resposta correta;
• A criança se empolga com o clima de uma aula diferente, o que faz com que aprenda sem
perceber.

1.4 - ALGUNS CUIDADOS AO ESCOLHER JOGOS
Alguns cuidados que devem ser tomados ao escolher os jogos a serem aplicados conforme
Groenwald (2002, p.2):
• Não tornar o jogo algo obrigatório;
• Escolher jogos em que o fator sorte não interfira nas jogadas, permitindo que vença aquele
que descobrir as melhores estratégias;
• Utilizar atividades que envolvam dois ou mais alunos, para oportunizar a interação social;
• Estabelecer regras, que podem ou não ser modificadas no decorrer de uma rodada;
• Trabalhar a frustração pela derrota na criança, no sentido de minimizá-la;
• Estudar o jogo antes de aplicá-lo, o que só é possível, jogando.
2. A UTILIZAÇÃO DO LÚDICO NA MATEMÁTICA
O ensino da Matemática esteve por muito tempo, vinculado a simples memorização de regras
e fórmulas. Dessa maneira, seu estudo, muitas vezes considerado desmotivador, foi adquirindo uma
forma pouco apreciada por estudantes.
No entanto, sabe-se da importância da Matemática para a vida humana, suas regras fazem
parte do cotidiano de todos e quanto mais a conhecemos, mais percebemos sua extrema relevância
para as mais diversas funções exercidas pela sociedade.
Por esta razão, foi preciso buscar novas formas para que o educando tivesse a oportunidade de
compreender a Matemática como elemento indispensável em sua vida e vivenciá-la de forma
prazerosa e significativa. Para tal, encontramos o jogo como um excelente recurso utilizado como
facilitador de aprendizagem.
Desde muito cedo, o jogo é de fundamental importância na vida da criança, pois, quando
brinca, a criança explora e manuseia tudo aquilo que está a sua volta, construindo, desse modo, a
compreensão da realidade na qual está inserida. O jogo é reconhecido como meio de fornecer à
criança um ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecido, que possibilita a aprendizagem
de várias habilidades.
Por serem considerados meios de compreender e intervir nos processos cognitivos das
crianças, os jogos de regras merecem uma atenção especial. Eles possuem um conjunto de regras,
um objetivo a ser atingido e um resultado dependente das ações utilizadas durante o jogo. O
objetivo constitui um desafio ao pensamento do aluno, fazendo com que ele busque ou construa
meios para atingir um resultado favorável, que ao ser alcançado, proporciona o desenvolvimento
cognitivo.
A partir de uma prática pedagógica, vivenciada, este artigo foi elaborado, visando comprovar
que por meio da utilização de jogos, as crianças podem melhorar seus desempenhos nas aulas de
matemática, desenvolvendo também o raciocínio, habilidades motoras, cognitivas e sócio-afetivas
Novas teorias educacionais foram surgindo, baseadas nos estudos de Piaget, Vigostsky,
Montessori e outros que defendem a ideia de que a criança realmente aprende brincando,
principalmente as disciplinas onde as crianças podem utilizar materiais manipulativos, como a
matemática, que oferece diferentes maneiras do professor trabalhar os conteúdos curriculares por
meios dos jogos, definindo as habilidades presentes nas brincadeiras. É importante planejarem antes
para que o jogo não seja aplicado sem nenhum fundamento, fazendo com que a criança realmente
aprenda e possibilitando o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e da capacidade de
resolver problemas, contribuindo assim para as crianças adquirirem autoconfiança.
As aulas de matemática devem ser estimuladoras e preparar o aluno para enfrentar situações
que a sociedade exige só a resolução de problemas já não é mais suficiente nesse novo modelo de
educação que envolve prática e teoria no contexto de aprendizagem, e é isso que os jogos utilizados

na sala de aula devem proporcionar a criança, desafiá-la para que ela própria encontre os meios de
resolver a situação proposta, onde ganhar ou perder é apenas mais uma fase do amadurecimento.
É inevitável não associar o jogo com a competividade. É preciso saber o momento certo,
valorizar as relações, acentuar a colaboração entre os participantes do grupo, cabe ao professor
mediar essa interação minimizando o caráter competitivo, mas não impedir que a criança se esforce
para ganhar. Com o tempo e com a utilização frequente dos jogos as emoções irão se equilibrando,
transformando a derrota em algo provisório, um dia ganha, no outro perde. Nessa perspectiva, as
habilidades vão sendo descobertas. Os alunos podem se destacar em jogos diferentes, em um jogo
alguns conseguem se sair bem em outros não, e com o tempo a vitória passa a ser partilhada. A
partir dessa concepção o jogo é ferramenta fundamental na metodologia do ensino da matemática
quando trabalhado de forma lúdica.
Os jogos constituem um conteúdo natural onde às crianças são motivadas a cooperar para
elaborar as regras, e a partir dessas regras criarem situações novas e a agir de forma independente.
A atividade lúdica é, essencialmente, um grande laboratório em que ocorrem experiências
inteligentes e reflexivas e essas experiências produzem conhecimento, os jogos são instrumentos
para exercitar e estimular o agir - pensar com lógica e critério com as experiências positivas as
criança percebem que aprender é uma atividade interessante e desafiadora.
A participação em jogos de grupos permite conquista cognitiva, emocional, moral e social da
criança, uma vez que a permite agir como produtoras do seu próprio conhecimento, tomando
decisões e resolvendo problemas, o que consiste um estímulo para o desenvolvimento da
competência matemática e dos princípios éticos, partindo do princípio das crianças serem cidadãs,
detentoras de direitos e que constantemente agem no meio social em que estão inseridas. É preciso
levar em consideração que elas pertencem a uma classe social e são parte de um grupo, e suas
brincadeiras, costumes, valores e hábitos nos sensibilizam para a necessidade de lhes garantir o
direito às condições dignas de vida, à brincadeira, ao conhecimento, ao afeto e as interações
saudáveis.
2.1 A RELAÇÃO ENTRE A MATEMÁTICA E O JOGO
Atualmente, existe uma grande preocupação por parte de profissionais envolvidos em
Educação, no sentido de insistir na ideia de que a prática pedagógica precisa valorizar as tarefas que
promovam o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos. Neste sentido, também se
pretende valorizar a prática onde as situações de aprendizagem sejam variadas, com aulas
diversificadas. Há uma urgente necessidade de que a Matemática seja trabalhada dentro do contexto
de vida dos alunos.
É nesse contexto que o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na
medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, que como todo pequeno animal adora jogar e
desenvolve níveis diferentes da sua experiência pessoal e social. (ANTUNES, 1998, p. 36).
Desta forma, o trabalho com jogos pode estimular a curiosidade dos alunos para saber a
origem dos assuntos que estudam. Cria ainda oportunidade de entrar em contato com ideias de
outros colegas e de propor um conflito cognitivo que os façam evoluir em suas hipóteses de
aprendizagem.
Ao analisar a História da Matemática, é possível perceber que esta ciência foi constituída pelo
homem através dos tempos e que, sendo desenvolvida por meio de jogos, torna-se um poderoso
instrumento didático para possibilitar que os alunos raciocinem e desenvolvam operações mentais
criativas.
Sendo assim, não faltam argumentos que reforcem as potencialidades pedagógicas da
utilização de jogos matemáticos como um excelente recurso didático.

Para Piaget (1989, p.5), ―Os jogos não são apenas uma forma de divertimento, mas são meios
que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Para manter seu equilíbrio com o
mundo, a criança necessita brincar, criar, jogar e inventa‖.
De inicio, é importante explicar que foi utilizada a palavra jogo para referir-se ao ―brincar‖.
Vocabulário predominante da Língua Portuguesa quando se trata de atividade lúdica infantil. A
palavra ―jogo‖ se origina do vocábulo latino ‖ludus‖, que significa diversão, brincadeira. O jogo é
reconhecido como meio de fornecer à criança um ambiente agradável, motivador, planejado e
enriquecido, que possibilita a aprendizagem de várias habilidades.
2.2 O JOGO COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM
Aqui se pretende enfatizar a importância dos jogos na Educação Infantil e Séries Iniciais,
como forma de facilitar a aprendizagem da matemática, desenvolvendo a originalidade, a
criatividade dos alunos, enriquecendo seu conhecimento.
O jogo pode ser concluído no processo escolar de uma forma estimulante, resgatando o
brincar e abrindo espaço para a expressão livre e envolvendo a criança num mundo cheio de
fantasia.
Através dos jogos, as crianças desenvolvem o seu raciocínio e constroem o seu conhecimento
de forma descontraída. Desta forma, dando uma contribuição e incentivo com significados também
para o processo de aprendizagem da matemática.
A criança não é atraída por algum jogo por forças externas inerentes ao jogo e sim por uma
força interna, pela chama acesa de sua evolução. É por esta chama que busca no meio exterior os
jogos que lhe permitem satisfazer a necessidade imperiosa posta pelo seu crescimento.
Quando a criança entra num processo de construção de conhecimento, começa a despertar o
faz-de-conta. A partir deste momento, vai trocar ideias e experiências, tornando-se um sujeito
crítico e colocando-se em contato com as diferentes linguagens.
O jogo também proporciona uma melhor integração e um enriquecimento no vocabulário,
adquirindo assim um hábito de aprender construtivamente e com uma visão ampla do mundo em
sua volta.
Acredita-se que através do jogo, a criança constrói novos conhecimentos e facilita a sua
socialização atingindo duas funções: lúdica e educativa. A atividade lúdica proporcionada pelos
jogos deve ser o desencadeador de todo o processo de aprendizagem. O jogo na matemática
desenvolve a imaginação e exige a tomada de iniciativas, desafiando a sua inteligência para
encontrar soluções para os problemas.
No seu processo de desenvolvimento, a criança vai criando várias relações entre objetos e
situações vivenciadas por ela e, sentindo a necessidade de solucionar um problema, de fazer uma
reflexão, estabelece relações cada vez mais complexas que permitirão desenvolver noções
matemáticas mais e mais sofisticadas.
Nos jogos, os alunos são desafiados constantemente por problemas que lhes são estimulados a
pensar rápido e a traçar inúmeras estratégias, para conseguir atingir seus objetivos.
A troca de opiniões que o jogo favorece, é de extrema importância para o desenvolvimento do
pensamento mais lógico e coerente. Os alunos testam a lógica dos conhecimentos e são obrigados a
organizar falas coerentes para se fazer entender pelos outros.
O jogo jamais pode surgir como um trabalho ou estar associado a alguma forma de sanção.
Ao contrário, é essencial que o professor dele se utilize como ferramenta de combate à apatia e
como instrumento de inserção e desafios grupais. O entusiasmo do professor e o preparo dos alunos
para um momento especial a ser propiciado pelo jogo constitui um recurso insubstituível no
estímulo para que o aluno queira jogar.

Alguns professores acham que incluir jogos nos planejamentos é perda de tempo. A escola é
lugar de trabalho, entendo como trabalho o ato de preencher inúmeros exercícios, sem considerar o
interesse dos alunos por esse tipo de atividade.
Como se sabe que o uso do jogo contribui no processo ensino-aprendizagem, é certo que
podem ser utilizados como recursos no cotidiano escolar nas aulas de matemática, permitindo ao
professor desenvolver aulas criativas e permeadas de ricas experiências para o aluno. Enfim, os
jogos, para serem utilizados no processo educacional, devem propor diversos tipos de atividades
que possam ser praticadas em todas as matérias, de diversas maneiras, facilitando a aprendizagem,
desenvolvendo a originalidade, a criatividade dos alunos, enriquecendo e vivenciando fatos.
3. METODOLOGIA
As atividades foram conduzido por uma bolsista do PIBID, aluna do 2º ano de Pedagogia da
FATEA e realizado com 37 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola Municipal do
interior de São Paulo. A realização teve duração de 3 aulas cada uma com duração de 50 minutos ,
uma atividade por aula, e foram necessários os seguintes materiais:
Cartela de Bingo personalizada, tanto para o Bingo de reconhecimento numeral, quanto para o
Bingo das continhas.
A sala foi divida em seis grupos, sendo cinco grupos com seis alunos e um com sete, o que
facilitou a realização dessa atividade. Foi explicado como seria realizada a atividade e realizado os
combinados, como forma de manter a disciplina e obtermos melhor participação dos alunos.
Com a sala e o material devidamente organizados, demos inicio ao bingo, na primeira fase
com o reconhecimento numeral, os números variavam de 0 á 1000, e na segunda fase com o Bingo
das continhas introduzimos contas de adição, subtração, multiplicação e divisão.
4. RESULTADOS
Os resultados obtidos e a análise feita indicam que é possível fazer um uso inteligente do jogo
em sala de aula no ensino da Matemática, e que esse método pedagógico atrai melhor a atenção e
interesse dos alunos que se dedicam a atividade e tem ate mesmo uma melhora no comportamento
individual e em grupo. Portanto o lúdico, nesta pesquisa, mostrou que é um instrumento eficaz para
o processo ensino aprendizagem, visto que as atividades desenvolvidas proporcionaram momentos
significativos de aprendizagem, enriquecidas por discussões e reflexões adequadas à
complementação do estudo da matemática.
No entanto, o que pude perceber, é que, em atividades desse tipo, é preciso ter um
envolvimento e empenho muito grande, tanto do professor quanto dos alunos. É preciso estar
preparado para os diferentes rumos que se pode tomar a investigação. Para que atividades desse tipo
tenham sucesso, é necessário criar o máximo de situações no intuito de fazer com que os alunos
colaborem em todo o processo investigativo. Reafirmo, pois a importância desta pesquisa no
sentido de contribuir para uma reflexão sobre a prática pedagógica da Matemática com o objetivo
de melhorar o seu ensino e tornar o aluno foco desse ensino.
Este trabalho contribuiu para enriquecer os meus conhecimentos, visto que pude constatar
que é possível tornar a Matemática mais prazerosa e menos tediosa para os alunos, além de permitir
que eles desenvolvam o seu raciocínio com participação ativa e organização do pensamento
matemático. Foi valorizado nesta pesquisa o uso do lúdico no ensino da Matemática, com o
objetivo de ajudar na
aprendizagem, tornando-a útil e compreensiva para o aluno, além de trazer momentos de
alegria descontração, envolvimento pela atividade lúdica que o jogo representa.

5. CONSIDERÇÕES FINAIS
Após o estudo e desenvolvimento das atividades lúdicas na área da matemática, pude analisar
os resultados aqui descritos podendo assim comprovar que a educação de qualidade pode ser uma
proposta possível.
Constatou-se que, ao utilizar-se de um recurso significativo dentro do contexto infantil, todo
um processo de ensino e aprendizagem foi facilitado, não somente dentro da esfera do educando,
mas também propiciou avanços na ação do educador, que teve a oportunidade de trabalhar com um
grande aliado na prática educativa. Percebendo e comprovando quão maravilhoso é saber que uma
boa intervenção, pode ser a única chance de um pequeno e frágil indivíduo compreender todo o
processo matemático que está à sua volta.
Partindo do pensamento expresso neste documento, é que verifiquei que o professor tem
mudado de concepção em relação à Matemática, assim como a concepção de ensino a que vinha
sendo submetido. A concepção do aluno sujeito passivo, que repassa o conhecimento pronto,
acabado, via memorização de regras, fórmulas e processos, se modifica para uma atitude de
compreensão de que o aluno é, também, um construtor de conhecimentos.
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RESUMO
Esse projeto profissional apresenta, na forma de vídeo-documentário, a prestação de serviço
no rádio do Vale do Paraíba. Para exemplificar essa prática comum ao jornalismo radiofônico,
mostramos um pouco dos bastidores do programa Repórter das Estradas da rádio Band Vale FM. A
maneira como é produzido, a importância dele para os ouvintes e para os integrantes da equipe.
Palavras-chave: Rádio; Jornalismo; Repórter das Estradas; Rodovias; informações; Prestação de
Serviço.

ABTSTRACT
This professional project showcases, in the form of video documentary, providing radio
service in the area from "Vale do Paraíba - São Paulo - Brasil". To exemplify this common practice
in radio journalism, show a bit of backstage from the radio station "Band Vale FM" and the
program called "Repórter das Estradas" (Roads' Reporter). The project show how is the importance
of it for the listeners and the members of the teams.
Keywords: Radio ; journalism ; Reporter Roads ; highways ; information ; Service Delivery
1.

INTRODUÇÃO

Prestação de serviço, que também pode ser chamada de Utilidade Pública, nos meios de
comunicação pode ser considerada toda e qualquer informação que auxilia o dia a dia de uma
comunidade e que leva até ela conteúdo relevante para a sua realidade. Essa informação pode ser
desde a marcação de ―Hora Certa‖ até a interrupção do abastecimento de água de determinado
bairro durante aquela semana, ou até mesmo a situação das estradas, que nesse caso passa a ser o
objeto de estudo neste trabalho.
Por se tratar de um veículo ágil e mais próximo de seu público, o rádio é considerado um dos
meios mais eficientes quando se fala em prestação de serviços ou utilidade pública. A velocidade
com que a informação pode ser passada, e o fato de o locutor poder falar diretamente ao ouvinte,
permite que ele seja uma das principais fontes de conteúdo quando se fala em cobertura instantânea
e imediata de um fato de interesse público. Todas essas características garantem ao veículo a
credibilidade e confiança das pessoas.
Com isso, a relação entre rádio e ouvinte foi tornando-se cada vez mais próxima, com laços
estreitos. O rádio passou a oferecer um ―algo mais‖, passando a fazer parte da vida das pessoas.
A prestação de serviço nem sempre esteve inserida no contexto do rádio. Porém, com o passar
dos anos o jornalismo foi se tornando mais presente no rádio, o veículo foi adaptando-se à

necessidade do ouvinte e passou de um gerador de entretenimento para um aliado extremamente
importante da sociedade no que se refere a ser essencial fonte de informação.
O programa Repórter das Estradas, da rádio Band Vale FM, ao longo de sua história, se
mostra ideal para exemplificar o tema retratado. Com seis horas de duração, o programa oferece ao
ouvinte música e informação. A grade musical acompanha o padrão diário da programação, com
músicas selecionadas de acordo com o gosto dos ouvintes. Porém, este não é o grande diferencial do
programa. O que realmente faz com que ele seja um bom exemplo neste caso é o fato de
acompanhar o motorista que segue viagem pelas rodovias que servem a região metropolitana do
Vale do Paraíba, informando o que acontece nas estradas quase que em tempo real. Além disso,
destaca os principais fatos do Brasil e do Mundo no decorrer do programa. Outro fator relevante
que contribui com a grande audiência do programa e faz com que ele tenha acesso às informações
que precisam ser divulgadas é o fato de o motorista-ouvinte poder contribuir com a atualização inloco da situação das vias. Esse artifício foi o grande diferencial que fez e faz com que o Repórter
das Estradas continue sendo referência quando se fala em jornalismo de rádio enquanto prestador de
serviços à sociedade.
Esse tipo de informação, da forma que é produzida e do jeito que é veiculada neste programa,
é utilizada também em rádios da capital paulista, por exemplo, e passou a ser um modelo seguido
por outras rádios da região.
A escolha do tema, do objeto de pesquisa e do formato deste trabalho se deu em função da
percepção por parte dos autores da necessidade de conhecer e aprofundar os conceitos sobre o
jornalismo de rádio enquanto meio de prestação de serviço e a busca por exemplos que possam
mostrar ao público o ponto de vista defendido.
O programa Repórter das Estradas é o exemplo que será mostrado dentro do objeto
pesquisado ao longo deste trabalho, pois se trata de um modelo interessante no que diz respeito ao
jornalismo de rádio enquanto prestador de serviços à população do Vale do Paraíba. O formato
escolhido assegura que o público terá acesso ao olhar dos autores, conhecendo e desbravando este
universo.
2. RÁDIO
2.1 INÍCIO
O rádio nasceu do empenho e dedicação de estudiosos que trabalhavam no mundo todo para
provar que existiam ondas que se propagavam pelo ar e posteriormente entender a propagação das
ondas sonoras. Porém, o grande marco do início da rádio-comunicação se deve ao pioneirismo de
um brasileiro: Padre Landell de Moura.
O padre Landell de Moura viveu nos Estados Unidos por um período de três anos, durante os
quais entusiasmou os meios científicos norte-americanos com seus inventos, entre os quais os três
mais importantes para o mundo: o Telefone sem fio, o Telégrafo sem fio e o Transmissor de ondas.
(ALENCAR; LOPES; ALENCAR, 2009, p. 5)
Porém, não foi por meio de Padre Landell que o rádio se tornou concreto. Anos depois, em
1896, o italiano Guglielmo Marconi, também realizou testes com transmissão sem fios, por meio de
ondas eletromagnéticas.
A industrialização de equipamentos se deu com a criação da primeira companhia de rádio,
fundada em Londres - Inglaterra pelo cientista italiano Guglielmo Marconi. Em 1896 Marconi já
havia demonstrado o funcionamento de seus aparelhos de emissão e recepção de sinais na própria
Inglaterra, quando percebeu a importância comercial da telegrafia. (MICROFONE: O SITE DO
RADIALISTA)
O rádio foi se aperfeiçoando e por meio de outro grande visionário, Roquette Pinto, se
instalou no Brasil, tornando-se presente na vida das pessoas pouco a pouco. De acordo com
Zuculoto (2003) o rádio, apesar de ainda não ter o foco principal na informação e sim no

entretenimento, já se caracterizava como um meio capaz de divulgar rapidamente os
acontecimentos, mas não fazia o uso disso. A notícia na primeira fase do rádio ainda é pura e
simplesmente copiada do meio impresso ou opinativa, porém densa.

2.2 CARACTERÍSTICAS E LINGUAGEM
A partir da segunda Guerra Mundial, o rádio passa a se aproveitar melhor do imediatismo
para a formação de seu estilo jornalístico. ―O rádio se tornou o canal privilegiado e primeiro da
informação de superfície. [...] Uma característica que mesmo passada a guerra, vai permanecer
como a base dos noticiários radiofônicos." (BELTRÃO, 1976, apud ZUCOLOTO, 2003, p.19)
A chegada do rádio transistorizado permite que o veículo deixe de ser um eletrodoméstico
estático, para se tornar um companheiro das grandes massas. É o fim do rádio família, pensado
inicialmente para formar e educar, e o início do rádio enquanto prestador de serviço e dirigido ao
indivíduo, por vezes até em movimento.
Com a invenção do transistor, o rádio deixa os limites das salas de estar e ao ter seu
custo reduzido torna-se mais acessível e capaz de atingir um público maior. Com a novidade, o
veículo assume o papel de companheiro da audiência em qualquer lugar. (GOMES, 2013, p.3)

Como comenta Gomes (2013), nos anos de 1990, o celular surge como grande aliado à rotina
de reportagem. A partir daí o rádio reforça seu caráter ao vivo, permitindo a entrada do repórter na
programação a qualquer hora e de qualquer lugar e o rádio se consolida como capaz de apresentar a
informação de forma ágil, instantânea e coloquial.
Moura, Burini e Ochoa (2009) afirmam que o rádio é essencialmente regional na relação com
o ouvinte e acaba estabelecendo uma comunicação ligada de maneira forte ao contexto em que ele
se encontra, além de apresentar uma comunicação individualizada, como se falasse com cada
radiouvinte em particular, por causa de sua característica oral, que lembra uma conversa informal.
O jornalismo radiofônico busca e persegue fisicamente o desenvolvimento dos fatos, da
notícia, da informação. [...] o radiojornalismo brasileiro já se desenvolve sob uma conceituação
mais ampla. Já se faz sem distinção entre informação e jornalismo radiofônicos [...] Além da
informação puramente jornalística, noticiosa, veicula como jornalismo, também, por exemplo,
prestação de serviços, utilidade pública, informação institucional. (ZUCULOTO, 2012, apud
GOMES, 2013, p.7).

Assim, na atualidade do rádio, a emissora deixa o âmbito de suas paredes para se interligar ao
ouvinte e prestar serviço a ele, para que a informação seja levada imediatamente e com qualidade.
3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
A prestação de serviço pode ser entendida e conceituada de diversas maneiras. A palavra
serviço em si apresenta os mais variados significados no dicionário da língua portuguesa. De acordo
com os verbetes encontrados nos dicionários Holanda (1995) e Aulete (1964), a prestação de
serviço pode ser definida como: ―Ato ou efeito de servir; desempenho de qualquer trabalho,
emprego ou comissão; celebração de atos religiosos; estado de quem serve por salário; serventia;
obséquio ou favor; modo de servir.‖
Phillip Kotler (1996 apud Ávila, 2001), professor universitário norte-americano, referência
nos estudos de marketing e economia, define serviços como ato ou desempenho que uma parte pode
oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não resulta na propriedade de nada, sendo
que sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico.

A prestação de serviços caracteriza-se ainda pela relação contínua entre o ―cliente‖ (ouvinte,
consumidor do produto rádio) e o ―prestador de serviços‖ (emissora, geradora de informação) e, nos
casos da ausência de bens físicos e materiais, essa relação ficará eternizada pela lembrança
adquirida pelo cliente no momento da realização do serviço contratado.
Trazendo essa realidade para o objeto de estudo avaliado neste trabalho, é possível observar
todas essas definições apresentadas. No rádio, a prestação de serviço não estabelece um vínculo
comercial entre emissora e ouvinte. Ela é facilmente identificada no momento em que o locutor (na
posição de prestador de serviço) atende à expectativa e à necessidade do ouvinte (que neste caso
ocupa a posição de cliente). Para o jornalista e escritor Mino Carta, no rádio, a voz tem vida própria
e dispensa qualquer outro tipo de recurso ou aparência visual, levando o ouvinte à criação de um
mundo que se baseia apenas no som.
Algumas informações passadas pelo locutor exemplificam ainda mais essa relação como é o
caso do anuncio de vagas de emprego, previsão do tempo, classificados e informações sobre o
trânsito.
De acordo com Parada (2000, p.97), o ouvinte liga o rádio esperando determinados tipos de
informação: ―As pessoas acordam e querem ouvir a hora certa, a previsão do tempo, as notícias
mais importantes e as informações sobre o trânsito‖. Isso é prestar serviço ao ouvinte. Serviço este
que é de utilidade pública, pois diz respeito a todos que estão inseridos no espectro de ouvintes de
rádio e podem ou não ter acesso as informações que são necessárias a eles. Aquilo que é útil ao
público também passa a ser extremamente importante para a emissora.
Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo de Lima, no Manual de Jornalismo para Rádio, TV e
Novas Mídias (2003), também atribuem valor importante à veiculação deste tipo de informação. ―O
―serviço‖, que ocupa parte importante da programação, inclui informações de trânsito, estradas,
aeroportos, rodoviárias, etc.‖
Esse tipo de informação começou a ser veiculada no momento em que as emissoras deixaram
de transmitir apenas música e agregaram á programação as linhas editorias e as notícias, que até
então eram exclusivamente passadas pelo jornal impresso. O formato All News deixa de lado o
entretenimento puro e passa a veicular notícias 24 horas por dia.
Segundo Rabaça (2002 apud PAULA, 2006, p.10), a expressão americana significa uma linha
editorial caracterizada pelo gênero exclusivamente jornalístico de uma publicação, sendo uma
expressão usada principalmente em emissoras de rádio ou TV, ou sites da internet, que apresentem
somente noticiários e outros produtos de caráter jornalístico (análises, debates, etc) em sua
programação.
Marangoni (1998 apud PAULA, 2006, p. 11) afirma que a primeira transmissão no formato
all news aconteceu na cidade de Xetra, no estado de Tijuana, no México datada em 6 de Maio de
1961. Na sequência, a emissora XTRA, na Califórnia do Sul, também em 1961, e a WINS, de Nova
Iorque, em 1965.
No Brasil, esse formato foi observado na Rádio Jornal do Brasil AM, em 1980, no Rio de
Janeiro. O modelo all news abriu espaço para os diversos tipos de informação. Dentre elas, as
informações das estradas.
3.1 INFORMAÇÕES DAS ESTRADAS
Partindo do modelo All News implantado nas rádios americanas que, além de trazer as
principais notícias, atualizava as informações das estradas e prestava serviço algumas emissoras
brasileiras, certo tempo depois, passaram a tentar implantar algo parecido no país.
―Informações sobre o trânsito e estradas fazem parte do cardápio básico da prestação de
serviço de uma emissora. Cada vez mais difícil, o trânsito ganhou status de ‗informação relevante‘.‖
(PARADA, 2000, p. 103)

Uma das pioneiras a tratar do assunto, foi a Rádio Jovem Pan por meio do jornalista Marcelo
Parada. Ele realizava juntamente com sua equipe diversas coberturas do trânsito da capital paulista.
Eram informadas as condições das principais vias da cidade de São Paulo e o ouvinte acompanhava
as informações de dentro do próprio carro, podendo assim seguir caminhos alternativos.
Parada (2000) destaca a importância da cobertura de trânsito exemplificando a situação de
uma ocorrência no qual o trajeto entre São Paulo e a Praia Grande durou cerca de 12 horas. Nesta
passagem, o uso do telefone celular ainda era restrito e a participação dos ouvintes se deu por meio
de telefones públicos. Deste dia em diante a participação popular ganhou força nos programas de
rádio que tratavam do assunto. Posteriormente, em 1993, a Rádio Eldorado implementou um
modelo mais eficiente e consolidado de tratamento das notícias do trânsito. O trabalho que vinha
sendo aprimorado com o passar dos dias, ganhou uma definição que ganharia as ruas. O ouvinterepórter (conceito definido pela revista Veja São Paulo em meados dos anos 90) passa a ter
expressão no cenário jornalístico.
Eu estava no ar acionando os repórteres quando recebi um aviso da redação em São
Paulo de que um ouvinte estava preso na marginal Tietê e tinha passado essa informação pelo
celular [...] a entrevista durou 5 minutos, o suficiente para que ele descrevesse a cena do caos
[...] solicitei, então, que outros motoristas que tivesse celular seguissem o exemplo daquele
ouvinte e também ligassem para passar informações. Foi um êxito absoluto! (PARADA, 2000,
p. 117)

Em sua publicação, o autor cita dez mandamentos imprescindíveis para a cobertura de
trânsito. Alguns deles são: informar com regularidade, determinar bem o local da informação, dar
alternativas, ser claro, não se alongar, estudar o mapa e converter a extensão do congestionamento
em minutos.
3.2 GRUPO BANDEIRANTES
O Grupo Bandeirantes de Comunicação é um dos mais tradicionais do Brasil quando se fala
em veículos de comunicação. Segundo informações institucionais disponíveis no site da emissora,
fundada em 1937, consolidou, ao longo dos anos, uma das mais completas equipes de locutores e
jornalistas do rádio brasileiro acompanhando os principais fatos nacionais e internacionais e dando
cobertura aos maiores eventos do Brasil e do Mundo. Controlada inicialmente por Paulo Machado
de Carvalho, passou também pelas mãos de Adhemar de Barros e, hoje, é dirigida por João Jorge
Saad.
Medici (2000) afirma que, fundada em 6 de Maio de 1937, a Rádio Bandeirantes teve seus
primeiros sinais transmitidos na voz de Joaquim Carlos Nobre e a partir daí foi berço de grandes
nomes do jornalismo brasileiro. José Paulo de Andrade e Salomão Esper são dois dos gigantes da
notícia e da comunicação do rádio do país.
Em 1977 foi inaugurada a Band FM e alguns anos depois, em 1997, a Band Vale FM que
atende ao Vale do Paraíba. Atualmente, o grupo conta com 1 canal de TV aberta (Band), 6 canais de
TV por assinatura (BandNews, BandSports, TerraViva, Arte1, SexPrivê e Band International), 10
emissoras de rádio (Rádio Bandeirantes, BandNews FM, Band FM, MIT FM, Sul América trânsito,
Band Vale Fm, Stereo Vale FM, Nativa FM, Educadora FM e Ipanema FM), além dos canais de
mídia impressa, digital, entretenimento, entre outros.
Medici (2000) também destaca que, além de formar grandes profissionais, a emissora se
tornou pioneira em muitos dos formatos que hoje são comuns ao dia a dia do ouvinte. Dentre eles
podemos destacar a transmissão via satélite com tecnologia digital, 24 horas de programação
jornalística, lançamento da primeira rádio da América Latina com programação exclusiva para
cobertura do trânsito, a SulAmérica Trânsito além da tradição no esporte. O grupo transmite, via
satélite, para mais de 1000 municípios brasileiros.
3.3 BAND VALE FM

De acordo com informações disponíveis no site da emissora, no Vale do Paraíba, o grupo
opera com três grandes emissoras que atendem a públicos específicos: Band Vale FM (público
classe A, músicas selecionadas, informações e notícias durante toda a programação), Nativa FM
(público jovem, segmento sertanejo), Stereo Vale (público jovem, segmento pop).
Neste trabalho, a emissora estudada é a Band Vale FM. Lançada no início de 1997, em
Campos do Jordão, a rádio alcança hoje mais de 65 municípios localizados no Vale do Paraíba, Sul
de Minas e Sul Fluminense. Com direção-geral de Cláudio Giordani, a emissora tem como
característica principal o jornalismo atuante, música de alta qualidade e destaque para o programa
Repórter das Estradas que atualiza, em tempo real, a situação do tráfego das principais rodovias que
cortam a região.
4.4 REPÓRTER DAS ESTRADAS
O programa foi lançado em 1997 juntamente com o início da rádio Band Vale e é um dos
principais destaques da programação da emissora no Vale do Paraíba. Vai ao ar de segunda a sexta,
das 17h às 21hs e aos domingos, das 16h às 22h. Seu conteúdo é formado por músicas e
informações atualizadas das estradas da região, intercaladas durante os blocos. Conta com um
apresentador em estúdio e um produtor que filtra as informações e faz a triagem dos ouvintes. Aos
domingos conta ainda com um repórter que percorre trechos das rodovias mais movimentadas e um
repórter aéreo que sobrevoa de helicóptero as rodovias da região e fornece informações.
O programa obtém ainda informações através de websites das concessionárias que
administram as vias (por exemplo, CCR NOVA DUTRA, ECOPISTAS, ROTA DAS
BANDEIRAS), de imagens das câmeras de monitoramento de alguns desses sites (por exemplo,
Departamento de Estradas de Rodagem), das rondas feitas nas bases das Polícias Rodoviárias
Federal e Estadual além de contar com a participação de ouvintes que entram em contato com o
atendente através do 0800 que fica à disposição. O 0800 102 100 recebe ligações de telefones
públicos e aparelhos celulares de toda a região. Uma novidade que estreou recentemente no
programa é a possibilidade da participação do motorista por meio do aplicativo WhatsApp. Grande
sucesso entre os usuários de smartphones, agora o recurso também pode ser utilizado para enviar
mensagens de texto ou voz para a emissora, informando ou confirmando a situação do trecho em
que a pessoa se encontra. Vale ressaltar que atualmente ao informar os meios de contato o locutor
também pede para aquele que for passar as informações pare no acostamento por motivo de
segurança. Também é feito um trabalho de checagem de informações, por meio da produção do
programa.
As informações atualizam as condições das principais estradas que cortam o Vale do Paraíba
e ligam a região à Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Algumas desses vias são:
Rodovia Presidente Dutra (BR 116), Corredor Ayrton Senna- Carvalho Pinto (SP 70), Rodovia
Dom Pedro (SP 65), Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), Rodovia dos Tamoios (SP 99)
e Rodovia Osvaldo Cruz (SP 125).
Segundo dados de pesquisa IBOPE 2006 divulgada pela emissora, ela é líder absoluta de
audiência no segmento adulto. Os picos de audiência da rádio são registrados durante a semana, no
horário entre 20h e 21h, e no domingo entre 16h e 17h. São mais de 18 mil ouvintes por minuto
sintonizados no programa Repórter das Estradas.
Tony Bleid, experiente profissional que atua no campo do radiojornalismo e atualmente
apresenta o programa Vale Urgente, na TV Band Vale, foi o primeiro locutor a conduzir o
programa. Outro nome importante na condução do programa e marcou época é Eduardo Miguel.
Também passou pela apresentação o jornalista Marcio Correia, que hoje em dia é repórter da TV
Band Vale. Atualmente, o programa é apresentado por Beto Gomes (de segunda a sexta e dois
domingos por mês) e Gisele Godoi (dois domingos por mês).

4. DOCUMENTÁRIO
Nichols (2007) afirma que todo filme é um documentário por representar e evidenciar a
cultura e a aparência das pessoas numa sociedade real ou ficcional.
Este gênero audiovisual é utilizado como forma de expressão da sociedade e registro dos
acontecimentos, desde o início do século XIX. Desde os primórdios do cinema, autores utilizavam
os recursos do documentário para suas produções de cinema, antes mesmo que suas características
fossem definidas. O poder do documentário está, portanto, na capacidade de ver questões oportunas
que necessitam atenção. Nichols (2007) observa que o documentário está inserido numa
triangulação entre documentarista, sobre quem se fala, para quem se fala.
As características deste gênero são importantes para o trabalho que visamos desenvolver,
sendo que os fatores presentes no documentário facilitam a compreensão dos espectadores, como a
linguagem mais aprofundada e tempo disponibilizado para a sua produção e exibição.
O público em geral associa o documentário a algo verossímil, uma vez que ele é elaborado a
partir do mundo histórico, mas ao contrário da imparcialidade prometida pelo jornalismo, o
documentário apresenta a defesa de um determinado ponto de vista do cineasta. (PERES, 2007, p.2)
O meio audiovisual é capaz de aguçar e envolver o público, estando o documentário em
constante diversificação. A intenção em realizar um documentário é se aproveitar das características
deste tipo de gênero audiovisual para esmiuçar a prestação de serviço no rádio e levar com clareza a
mensagem ao público, formando, informando e entretendo ao mesmo tempo.
Neide Duarte (2003 apud ZANDONADE; FAGUNDES, 2003, p.16) afirma que é preciso que
o jornalista procure ressaltar o espírito investigativo da proﬁssão, por meio de sua atuação
interpretativa dos fatos, e revelar as coisas que aparentemente não são evidenciadas. Ela ainda
explica que o vídeo-documentário é o programa jornalístico que tem um olhar autoral que, de
alguma forma, coloca questões para quem assiste: ―espalha ideias, pensamentos pelo ar, para que
deles alguma coisa frutiﬁque, ainda que não se perceba, ainda que não se veja, nem saiba.‖
(DUARTE, 2003 apud ZANDONADE; FAGUNDES, 2003, p.16)
Segundo Nichols (2007), o documentário pode ser tipificado da seguinte maneira:
•
Modo Expositivo: defende um argumento e tem mais preocupação com o conteúdo.
Tem como marca a objetividade e procuram narrar um fato com linearidade. Para isso, um dos
recursos utilizados é o alinhamento entre o dito e o mostrado. Usa texto off (narração) e tem um
modelo mais tradicional.
•
Modo Poético: evidencia a subjetividade e se preocupa com a estética. Valorizam-se os
planos e das impressões do documentarista a respeito do universo abordado. Na construção do
texto, podem-se usar poemas e trechos de obras literárias.
•
Modo Participativo: mostra totalmente a participação do documentarista e sua equipe.
Ele se torna ativo no processo de gravação, pois aparece em conversa com a equipe e interage o
entrevistado para que este fale.
•
Modo Reflexivo: quer causar uma reflexão, deixando claro quais foram os
procedimentos da filmagem, evidenciando a relação estabelecida entre o objeto de documentário e o
documentarista. Na maioria das vezes mostra a reação de quem é filmado.
•
Modo Performático: caracteriza-se pela subjetividade e pelo padrão estético adotado,
utilizando as técnicas de maneira livre. Pode ser classificado como documentário experimental ou
de Vanguarda. Pertencem a esse modo os filmes de vídeo-arte e cinema experimental e vanguarda.
•
Modo Observativo: busca captar a realidade tal como aconteceu. Para isso, evita
qualquer tipo de interferência que caracterize falseamento da realidade. Apenas há um registro dos
fatos sem que o documentarista e sua equipe sejam notados. Dessa maneira, há pouca

movimentação de câmera, trilha sonora quase inexistente e não há narração (texto off), uma vez que
as cenas e os depoimentos devem falar por si só.
O modo observativo ganha força com câmeras portáteis e propõe mostrar, parafraseando
Nelson Rodrigues, ―a vida como ela é‖. Em outras palavras, o cineasta busca captar os
acontecimentos sem interferir no seu processo. A falta de legendas e de narrador justifica-se para
que o público veja o que está acontecendo, e não a interpretação do cineasta sobre o fato. (PERES,
2007, p.4)
4.1 ENTREVISTA
A entrevista sempre foi e sempre um dos recursos mais importantes no fazer jornalístico. Em
Manual de Radiojornalismo - Produção, Ética e Internet (2003, p.46), Heródoto Barbeiro e Paulo
Rodolfo de Lima definem um interessante conceito de entrevista e sua importância, principalmente
no rádio: ―A entrevista é umas das práticas jornalísticas mais antigas. Em veículos de comunicação
com o rádio ela adquire importância ainda maior porque é capaz de transmitir o que o jornalismo
impresso nem sempre consegue: a emoção.‖
4.2 O DOCUMENTÁRIO
Realizou-se a partir deste estudo um documentário para retratar a função do jornalismo de
rádio enquanto meio de prestação de serviço, conhecendo um pouco mais do universo, do
funcionamento e da repercussão do Repórter das Estradas.
A ideia é colher depoimentos das pessoas que são responsáveis pela produção do programa
Repórter das Estradas da rádio Band Vale FM (jornalistas, produtores e atendentes), daquelas que
fazem parte do meio e são fonte de informação (tais como os responsáveis pela Polícia Rodoviária e
pelas concessionárias que administram as rodovias) e daquelas que são beneficiadas pelo serviço
prestado por meio do programa e colaboram para que ele de fato aconteça (o motorista-ouvinterepórter).
Com isso, espera-se que o produto final possa contribuir para a preservação e conhecimento
não só do programa como também para a conscientização da população e do meio acadêmico da
importância do jornalismo de rádio no cotidiano enquanto prestador de serviços à sociedade.
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RESUMO
A presente pesquisa em desenvolvimento tem por objetivos despertar nos educandos o
interesse pela leitura, conscientizar os mesmos sobre o desenvolvimento do pensamento por
intermédio da reflexão crítica e contribuir para o aprimoramento cultural, redacional e vocabular.
Em suas primeiras etapas de desenvolvimento, o despertar pela leitura aconteceu de maneira
efetiva, a julgar, pela livre escolha dos educandos sobre as obras, observando as opiniões pessoais e
contribuições externas que influenciaram neste processo. Por meio da seleção de literatura
modernista e contemporânea, busca-se estabelecer uma intertextualidade com os clássicos da
literatura para a formação crítica e reflexiva conforme a teoria da complexidade de Morin (2002).
Para o desenvolvimento da leitura são elaboradas atividades de desenvolvimento da habilidade
cognitiva e de confronto de ideias. Com o auxílio da tecnologia educacional preconizado por
Alvareli (2012) e dos contextos universais da literatura defendidos por Candido (2006), como
estratégias de capacitação cultural e intelectual dos educandos analisados por esta pesquisa, o uso
de enredos e a compreensão de contextos temáticos e históricos da literatura serão os maiores
aliados no aprimoramento da reflexão crítica.
Palavras-chave: Educação; Leitura; Língua Portuguesa; Literatura.
ABSTRACT
This research aims at helping students interest in reading, educate them about the
development of thinking through critical reflection and contribute to the cultural enhancement,
editorial and vocabulary improvement. In its early stages of development, the awakening happened
by reading effectively, judging by the free choice of the students on the works, watching the views
and external contributions that influenced this process. Through the selection of modernist and
contemporary literature, we seek to establish a intertextuality with literature classics for the critical
and reflective training as complexity theory of Morin (2002). For the development of reading it was
prepared the development of activities in cognitive abilities and confrontation of ideas. With the
help of recommended educational technology by Alvareli (2012) and universal contexts of literature
defended by Candido (2006), strategies on cultural and intellectual capacity of the students were
built and analyzed for this study, the use of scenarios and understanding of thematic contexts and
historical literature will be the biggest allies in improving the critical reflection.
Key-words: Education; Reading; Portuguese Language; Literature.

1. INTRODUÇÃO
O hábito de ler é uma das realidades mais discutidas frequentemente em todos os âmbitos
sociais e educacionais. Por este motivo a presente pesquisa busca compreender quais as bases
preliminares para a construção do leitor crítico a partir da valorização na leitura deste indivíduo em
estudo com ferramentas e metodologias pedagógicas, o uso pertinente da crítica literária e a
literatura.
Neste primeiro momento, a pesquisa voltou-se à investigação do perfil do leitor licenciando
em Letras com habilitação em Língua Inglesa de uma instituição particular de ensino superior com
duas metodologias, sendo uma voltada à prática e interação; e a outra ao uso da tecnologia e a
crítica literária para a compreensão crítica da literatura. O título em discussão proporciona diversas
alusões à formação leitora, porém, como objetivos específicos, a pesquisa busca: a) apresentar
metodologias interacionais para o estímulo à leitura; b) discutir o perfil do indivíduo leitor, bem
como, o aluno leitor de nível médio e graduação; c) usufruir da crítica literária para a formação
crítica do leitor e d) apresentar metodologias inovadoras para o ensino de literatura aos professores
preocupados em despertar o interesse efetivo dos seus alunos à disciplina.
Em detrimento ao que preconiza Freire (1981, p. 09) a leitura é importante para a formação do
indivíduo, pois o mesmo terá uma leitura do mundo a partir de sua leitura pela palavra de modo a
que a ―linguagem e a realidade se prendem dinamicamente‖. A partir da leitura, o indivíduo
conquistará o seu olhar mundano e com a efetiva prática da mesma, construirá o seu olhar crítico. A
formação crítica precede da formação leitora, porém, a instituir a criticidade no leitor implica no
desenvolvimento de diversas metodologias práticas e interacionistas para se alcançar o objetivo.
A formação leitora precede desde os primeiros anos iniciais do indivíduo e o auxílio da
família é de grande impacto nesta formação. Os primeiros sinais de fala se conectam ao olhar que o
mesmo tem do seu mundo inicial e o surgimento das letras, acompanhado das figuras, auxilia no
processo de fala e aprendizagem, eis que corroboramos com a literatura infantil que agrega diversas
ferramentas psicopedagógicas para o desenvolvimento motor e intelectual das crianças em seus
primeiros anos de vida. Abranger este aspecto pedagógico retraria discussões específicas que não se
encaixam no objetivo geral desta pesquisa, haja vista que a mesma está sendo desenvolvida com
indivíduos da educação básica de nível médio e da educação superior.
O despertar pela leitura provém de ações pedagógicas que envolvam os indivíduos em uma
mesma linha de pensamento, por exemplo: mobilizações interacionais em sala de aula pautadas em
temas atuais para discussão. O que encontramos em grande parte das aulas de professores de Língua
Portuguesa é o uso dos recursos midiáticos (crônicas, artigos de opinião, etc.) para despertar nos
educandos um interesse informativo e promover uma discussão que, na maioria dos casos, se
encerra na produção textual. Neste caso, um método tradicional de ensino que deve se desempenhar
com o auxílio das metodologias inovadoras de ensino e com o recurso da tecnologia, além de,
incluir a literatura – bem como a sua crítica literária – para elevar a formação leitora e crítica dos
educandos.
Como mencionado anteriormente, o artigo apresentará duas metodologias acerca do despertar
literário, bem como a sua análise de resultados que abrange o sociointeracionismo vygotskyano, a
didática, a crítica literária e a tecnologia, esta última como elemento principal na construção do
leitor na atualidade, uma vez que, a nova geração de leitores se apoderam dos recursos tecnológicos
como aliados às suas rotinas.

2.

EMBASAMENTO TEÓRICO

Por se tratar de um tema que evoca os princípios do encantamento da leitura, bem como a sua
motivação voltadas à formação de uma aptidão literária, esta pesquisa toma respaldo na teoria
sociointeracionista de Lev Vygotsky, uma vez que se entende que a cognição do aluno se dá pela
sua interação com o meio social e com o outro, possibilitando a geração de novas experiências e de
compartilhamento de conhecimento. O professor media a aprendizagem com estratégias que levem
o aluno a se tornar independente, estimulando o seu conhecimento potencial.
No que diz respeito ao papel da escola e do professor, Coelho e Pisoni (2012, p. 148)
dissertam que:
A escola deve estar atenta ao aluno, valorizar seus conhecimentos prévios, trabalhar a
partir deles, estimular as potencialidades dando a possibilidade deste aluno superar
suas
capacidades e ir além do seu desenvolvimento e aprendizado. Para que o professor possa fazer
um bom trabalho ele precisa conhecer seu aluno, suas descobertas, hipóteses, crenças, opiniões
desenvolvendo diálogo criando situações onde o aluno possa expor aquilo que sabe. Assim, os
registros, as observações são fundamentais tanto para o planejamento e objetivos quanto para a
avaliação.

Torna-se, portanto, um fator primordial para a pesquisa aqui apresentada, que o professor ou
mediador da construção de leitura nos indivíduos tenha um conhecimento pessoal prévio em relação
aos seus alunos, principalmente para compreender um possível decift de leitura para que possa
ajudá-lo a criar aptidão/competência para a mesma.
Para o embasamento do objetivo da pesquisa, vale ressaltar a compreensão do texto literário
como função humanizadora, defendida por Cândido (1972), na qual, realça as emoções do homem
para a compreensão do texto literário. Nesse aspecto, o autor destaca outras funções do texto
literário, tais como, psicológica, formadora e social. Sobre a importância do texto literário o autor
disserta (CÂNDIDO, 1972, p. 804):
Tanto quanto a estrutura ele nos dizem de perto, porque somos levados a eles pela
preocupação com a nossa identidade e o nosso destino, sem contar que a inteligência da
estrutura depende em grande parte saber como o texto se forma a partir do ontexto, até
construir uma independência dependente (se for permitido o jogo de palavras). Mesmo que isto
nos afaste de uma visão científica, é difícil pôr de lado os problemas individuais e sociais que
dão lastro às obras e as amarram ao mundo onde vivemos.

As perspectivas pessoais para uma análise literária foi um dos pontos fortes no
desenvolvimento dessa pesquisa.
Sobre as perspectivas de comunicação oral e escrita, tendo em vista, o uso das mesmas para a
formação do leitor crítico, Morin (2002, p.274) adverte:
O ensino contínuo da língua e a compreensão dos belos textos, os exercícios e os
ensaios de expressão escrita e oral sob diversas formas, podem arrancar os estudantes, para o
resto da vida, da atonia da linguagem e podem fazer com que eles utilizem com certa facilidade
sua própria língua.

Para o autor o ensino de literatura também se interliga com as capacidades de expressão por
parte dos alunos, para acarretar uma efetiva interpretação em cima do objeto estudado: o livro em si.
Esta pesquisa aborda o uso da tecnologia na compreensão da Literatura, para tal, utiliza-se a
plataforma Moodle. O Moodle consiste em uma plataforma de aprendizagem desenhada para
fornecer a educadores, administradores e aprendizes um sistema resistente, seguro e integrado,
possibilitando um ambiente de aprendizagem personalizado. Tal ferramenta foi desenhada pelo

australiano Martin Dougiamas, a fim de viabilizar o oferecimento de cursos pela internet
(ALVARELI, 2012).
O uso da plataforma Moodle foi imprescindível no desenvolvimento da presente pesquisa,
pois, todos os conteúdos e discussões foram realizadas pelo ambiente virtual, servindo como apoio
tecnológico e educacional na formação leitora e aprendizagem literária.
3. METODOLOGIA
Na pesquisa em desenvolvimento e realizada com alunos graduandos em licenciatura em
Letras de uma instituição particular de ensino superior, em um primeiro momento, houve-se a
preocupação com o ―gosto pessoal de leitura‖ destes alunos que também são pesquisadores
participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), haja vista que o
encantamento e o hábito do leitor é também construído através dos seus traços personalíticos. Deste
modo foi realizado um ―piquenique literário‖ para buscar respostas pertinentes ao estilo pessoal de
leitura dos alunos e para designar uma metodologia prática de despertamento literário que será
detalhada nas páginas seguintes.
Este piquenique foi realizado em três etapas, sendo a primeira, a divulgação do dia em que
fora realizado o piquenique para que os indivíduos escolhessem os seus respectivos livros de leitura;
em um segundo momento, um prazo de leitura dos livros escolhidos; e após, o debate das obras por
intermédio do entretenimento, no caso o piquenique, no qual cada aluno trouxera um alimento ou
bebida e compartilharam suas experiências leitoras acerca do livro escolhido.
A realização deste ―entretenimento literário‖ é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta de
conhecer e impulsionar o gosto pela leitura dos alunos, neste caso, de nível superior e atuantes
como pesquisadores nas escolas estaduais pelo programa mencionado anteriormente.
Dada a importância da leitura, compreende-se que o estudo da literatura abrange mais do que
a leitura superficial de um texto, exigindo do leitor uma análise crítica dos elementos constituintes
da obra e dos significados encontrados por detrás de cada escrito, eis o que corroboramos com o
termo ―criticidade literária‖. O conhecimento neste aspecto é adquirido por meio da compreensão
da história da literatura brasileira, a qual se divide em diferentes períodos, cada qual com suas
características históricas, sociais, autorais e biográficas.
A partir deste contexto o segundo objetivo específico desta pesquisa em desenvolvimento,
conforme destacado na introdução, é a discussão de uma metodologia inversa para a aprendizagem
da literatura brasileira, partindo dos princípios contemporâneos da comunicação e do design
editorial, criando uma intertextualidade com o mensário de arte moderna klaxon, publicado em
1922 e 1923 sob o auge da Semana de Arte Moderna de 1922, marco inicial da era moderna na
literatura brasileira.
Para a realização desta metodologia, o uso da plataforma moodle (ambiente virtual de
aprendizagem utilizado por diversas instituições superiores de ensino) foi de suma importância na
coleta de dados e transmissão específica da literatura por um viés contemporâneo e crítico
pertinentes ao início da segunda década do século XX, ou seja, ao modernismo brasileiro. Em um
primeiro momento foi designado um questionário quantitativo (anexo 01) para conhecer as bases
preliminares dos alunos em relação à história da literatura, bem como os seus hábitos por leitura. Na
plataforma moodle, uma oficina virtual sobre a ―Literatura modernista – fase I‖ foi instaurada a fim
de motivar os alunos aos conhecimentos crítico-literários do período modernista e para conhecer,
além do piquenique literário, os gostos pessoais relacionados à literatura contemporânea dos
indivíduos. Cinco edições do Mensário de Arte Moderna Klaxon foram publicadas no ambiente
virtual para leitura, após, cada aluno escolheu – livremente - um livro para leitura com autoria de
diversos autores modernistas.
Com a leitura das edições da revista Klaxon e do livro pessoal, materiais de cunho críticoliterário foram apresentados por intermédio do design editorial, através de um e-book (livro virtual)
(anexo 02) no mesmo ambiente moodle. Com as leituras foi proposto um debate virtual acerca dos

conteúdos apresentados anteriormente e compreendido o entendimento dos leitores e das obras em
estudo, como uma influência externa na construção crítica do leitor que será abordada
detalhadamente nos ―resultados preliminares‖ desta pesquisa.
Em um segundo momento prático, consiste em desenvolver um material literário nos moldes do
Mensário de Arte Moderna adaptados para temas da atualidade e construído com materiais autorais
dos alunos em estudo.
4. RESULTADOS PRELIMINARES
4.1 METODOLOGIA PRÁTICA COMO UM DESPERTAR LITERÁRIO
Conforme explanado anteriormente foi sugerido aos alunos-pesquisadores a leitura de um
livro para a promoção de um debate literário em um piquenique. Observou-se que a escolha de
leitura foi diversa, na qual, a maioria optou pela literatura estrangeira e livros do topo da lista dos
mais vendidos em revistas informativas de circulação midiática. Esta escolha de leitura não
interferiu no entendimento do contexto da obra por parte dos alunos e demonstrou que para
conhecer o aluno-leitor em estudo, as obras contemporâneas são um elo primordial na construção
leitora e o uso do entretenimento é uma ferramenta enriquecedora na formação literária deste
indivíduo, pois o diferencial é um ponto chave e didático no interacionismo do leitor vs. obra. O
piquenique literário é um exemplo de metodologia em um ambiente estudantil. Quando os alunos
foram impulsionados a escolherem um livro, cientes do debate interacional sobre suas leituras, a
maioria dos mesmos se sentiram motivados a ler.
A construção da leitura requer a prática pedagógica em situações como esta, ou criando
situações interacionais, tendo em vista de que o indivíduo aprende em conjunto como discutido pela
teoria vigotskiana. A partir deste modelo didático, torna-se possível conhecer o tipo de leitor, o
qual, nos defrontamos no nosso cotidiano. Conhecer os estilos de leitores que rondeiam o ambiente
estudantil é a base para a construção pedagógica do ensino de literatura, seja ele em níveis do
fundamental, médio ou graduação.
Em continuidade e como profundidade à pesquisa, um questionário (anexo 01) acerca dos
conhecimentos literários foi aplicado para descobrir o real entendimento de literatura e crítica
literária nos alunos, com perguntas voltadas ao conhecimento de obras literárias, autores e nível
pessoal de leitura. A partir das respostas coletadas e do desenvolvimento da oficina virtual de
literatura modernista fase I, foi possível identificar que fatores personalíticos influenciam na
formação leitora do indivíduo e que métodos de ensino literário também são um elo para a
motivação dos mesmos, haja vista que muitos alunos neste questionário disseram que aprenderam
as disciplinas de literatura brasileira e literatura portuguesa por métodos tradicionais de aula, ou
seja, os que o professor desenvolve o conceito em sala e o avalia por intermédio de testes sem
consulta, abdicando-se do sociointeraconismo.
4.2 TRAÇOS DA PERSONALIDADE, SOCIEDADE E VOCABULÁRIO INFLUENCIAM
NA ESCOLHA DA LEITURA
Após a aplicação do questionário, foi proposta a leitura de cinco edições da revista klaxon,
mensário artístico e literário publicado antes e durante a semana de arte moderna em 1922 que
culminou no movimento modernista brasileiro e em seguida foi aplicada uma nova proposta de
leitura, na qual, a escolha das obras será de autores pertencentes ao modernismo brasileiro, logo, um
novo debate literário foi proposto para analisar o real entendimento entre autor e obra. No
piquenique literário, acontecido meses antes do desenvolvimento da oficina virtual, a maioria dos
alunos escolheram títulos de livros conducentes à literatura estrangeira e de mídia e no debate,
destacaram que a escolha fora por indicações – informais e de veículos de imprensa – e pelo
vocabulário. Títulos como ―A culpa é das estrelas‖ (John Green), ―Querido John‖ (Nicholas

Sparks), ―Harry Potter (J. K. Rowling) e ―O lado bom da vida‖ (Mathew Quick) foram os mais
discutidos no debate. Em segundo plano, leitores destacaram suas escolhas clássicas da literatura
brasileira, tais como ―Dom Casmurro‖ (Machado de Assis) e ―Capitães da Areia‖ (Jorge Amado),
induzidos por indicações, temas e vocabulário, novamente.
A partir destas escolhas ditas anteriormente, percebe-se que a construção leitora se obtém da
atualialidade a qual as obras são similares aos leitores, ou seja, o amor juvenil melancólico e trágico
pautado por John Green é um mesmo gosto pessoal do leitor que escolhera Nicholas Sparks e a
escolha de Machado de Assis parte pelo mesmo tema, porém, ciente de que a obra machadiana é um
clássico literário e que o vocabulário pode não estar próximo da realidade juvenil. Baseando-se
nestes contextos, há de se compreender que a modernidade é um fator primordial na construção
leitora e que o uso das tecnologias na literatura é uma ferramenta didática para esta construção.
Em termos literários, o modernismo brasileiro se aproxima da literatura contemporânea
em que os indivíduos estão acostumados ou que são de fácil entendimento para os mesmos. Por este
motivo, a inclusão da oficina virtual acerca do modernismo brasileiro – fase I serviu para motivar os
alunos à criticidade literária. A revista Klaxon foi um apoio para a compreensão crítica do período
literário estudado, assim como, a leitura de materiais teóricos e críticos acerca das passagens que
antecipam e fomentam o movimento modernista brasileiro foi de suma importância para a formação
crítica dos alunos-pesquisadores. Como produto final de pesquisa os alunos desenvolverão uma
revista literária digital com a mesma construção crítica e contextual da revista Klaxon, porém com
materiais literários de cunho pessoal para uma análise criativa e reflexiva acerca da formação
literária.
A partir deste desenvolvimento e baseando-se no debate virtual incluído na oficina da
plataforma moodle é possível destacar que a motivação pela leitura perpassa por fatores da
personalidade, uma vez que, a escolha de leitura passa pelo consciente de cada indivíduo. A
exemplo foi a escolha de leitura de ―Os Sertões‖ (Euclides da Cunha) em que uma leitora disse que
o seu gosto pessoal pelo nordeste, a levou ao livro.
5.

CONCLUSÃO

―Encantar-se‖ é uma tarefa que nos confrontamos constantemente durante a nossa trajetória
de vida. Todos se encantam por diversos fatores, motivos ou ações e encantar-se é se sentir
surpreendente com o que julga ser novo. O encantamento pela leitura é a surpresa de se criar um
hábito pela mesma, este o melhor hábito (e mais saudável) de todos, pois a construção do mesmo
fomenta a formação crítica e sensorial do ser humano. Este encantamento aguça a formação
intelectual de todos e deve ser constantemente cultivado. Ler, verbo que agrega conhecimento e
crítica em uma única ação e ao longo da caminhada educacional, os educandos são mediados no
processo de aquisição leitora. Estes mediadores são os professores, em geral, independentemente da
disciplina, porém mais específico aos educadores de Língua Portuguesa e Literatura.
A prática leitora se adquire após a alfabetização e o auxílio da família é primordial para a
formação da criança que começa a ler o mundo através do seu próprio olhar. E o seu olhar será
construído através dos anos, perpassando pela infância motora, infância e adolescência, nesta última
fase, o aluno encontra-se no ensino médio frente à uma disciplina, antes não aprofundada durante o
seu percurso educacional: a literatura.
Sabemos que a ―palavra‖ é a base da literatura, logo, há de se concluir que o ensino da
disciplina de literatura pode ser ministrado a partir dos anos iniciais do ensino fundamental II,
conhecido como ―leitura e produção de texto‖. Haja vista de que há professores que mediaram a
alfabetização dos alunos durante o primeiro ciclo do ensino fundamental, é imprescindivelmente
necessária a continuação deste processo de alfabetização no segundo ciclo do ensino fundamental.
Desta vez compactada à leitura, ou como citei anteriormente, literatura. Por que não discutir
literatura nos anos iniciais do fundamental II? De modo a construir uma abordagem sistemática de

modo com que o aluno aguce o seu gosto pela leitura para no ensino médio, rebuscá-lo com a,
enfim, disciplina de literatura.
Porém a construção crítica se dará a partir do ensino médio, uma vez que diversas disciplinas
se tornarão mais complicadas e complexas, as disciplinas de linguagens, códigos e suas tecnologias
passarão pelo mesmo processo de amadurecimento, mas lidarão com um público de alunos que –
em prática – deverão estar amadurecidos intelectualmente para o envolvimento e desenvolvimento
nas disciplinas. A realidade nem sempre será esta. No momento em que os professores lidarão com
alunos alfabetizados e precisamente aptos aos vestibulares em geral para o crescimento profissional,
a crítica literária se fará presente para construir uma nova visão individual, o aprimoramento
cultural e o auxílio na produção textual.
Estes três últimos itens são os objetivos das disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura no
ensino médio, mas que confrontará com o desinteresse dos discentes e estarão sujeitos às outras
prioridades, por exemplo, o aluno que sonha em ser engenheiro, demonstrará mais facilidade para
as disciplinas de exatas a que humanas. O encantamento pela leitura será notoriamente efetivado
quando estes discentes perceber que o hábito leitor é de suma construção cultural e crítica e o papel
do docente é integrar este encantamento a metodologias inovadoras que saem dos métodos
tradicionais de ensino e se integram à tecnologia, além de, acima de tudo, à intertextualidade. Uma
das bases primordiais para o ensino de literatura é a intertextualidade. Por intermédio da
intertextualidade, a literatura automaticamente agregará a contemporaneidade e a modernidade para
atrair o leitor dependente das tecnologias em sua rotina.
O leitor crítico é, dentre as esferas intelectuais que armazena no seu gosto pela leitura, um
aspirante a escritor, tendo em vista de que a leitura aprimora a produção textual. Eis a necessidade
de agregar a crítica literária às discussões literárias pautadas em sala ou no cotidiano, pois as
opiniões de estudiosos no assunto fomentarão novas visões acerca dos temas em estudo. E estes
estudiosos, são, acima de tudo, leitores críticos encantados pela leitura.
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RESUMO
O profissional da pedagogia consegue destacar através de histórias exemplos que contribuam
na formação de pessoas de quaisquer idades em vários espaços, pois com o seu olhar pedagógico o
mesmo consegue através das histórias, contos e fábulas trabalhar conceitos éticos e morais. Além
disso, ele pode despertar o contador de histórias que existe em cada um de nós, estimulando por
meio de técnicas e utilizando materiais reciclados na produção de fantoche, e considerando que a
contação de histórias proporciona o contato com o leitor, articulando-o para o processo de
integração da linguagem oral e escrita, aproximando o ser humano do mundo real e dos livros. Por
essa razão, para que o contato com esta práxis educativa ofereça ao ser humano uma formação
contínua de aprendizagem e autonomia colaborando com a preservação do meio ambiente através
do uso de materiais reciclados esta pesquisa se justifica.
Palavras-chave: Pedagogo, Espaço não escolar, Contação de Histórias, Materiais Reciclados

ABSTRACT
The professional pedagogy can highlight through examples in the stories that help teach
individuals of all ages in various spaces, as with his teaching the same can look through the stories,
tales and fables work ethic and moral concepts. Moreover, it can awaken the storyteller that exists
in each of us, by means of stimulating techniques and using recycled materials in the production of
puppet, and considering that storytelling provides contact with the reader, linking it to the
integration process of oral and written language approaching humans in the real world and books.
For this reason, so that contact with this educational praxis offer to man a continuous training
learning and autonomy contributing to preserving the environment by using recycled materials this
research is justified.
Key-words: Teacher, not the school space, Storytelling, Recycled Materials

1.

INTRODUÇÃO

A história existe para ser contada, por isso ela é tão importante na vida do ser humano, pois
ela comunica vida e experiências que contribuem para a imaginação, emoção, criatividade e
aprendizado do ser humano, trata-se de um recurso que pode ser utilizado em vários espaços como:
praças, shoppings, bibliotecas, pátios de empresas, hospitais, bosques, clubes, brinquedotecas,
igrejas, entre outros espaços que o pedagogo, segundo as Diretrizes Curriculares para o curso de
Pedagogia aprovada em 2005 destaca que o mesmo deverá desenvolver práticas educativas e de
gestão em espaços não escolares.
A justificativa desta pesquisa se dá mediante a necessidade do ser humano de conviver em
diferentes espaços e na transmissão de valores e atitudes encontrados em muitas histórias, além de
exercitar a autonomia e o compromisso com a sociedade carente de bons leitores.
Não há sociedade sem práticas educativas.
Pedagogia diz respeito a uma reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre
as práticas educativas, para poder ser uma instância orientadora do trabalho educativo. Ou seja,
ela não se refere apenas às práticas escolares, mas a um imenso conjunto de outras práticas.
(LIBÂNEO, 2001, p.6)

Com tantas inovações e modernidades, as formas tradicionais de leitura e escrita parecem não
despertar o interesse da sociedade. Nesse contexto, a proposta do Pedagogo como contador de
história em espaço não escolar é a de apresentar de forma lúdica o gosto pela leitura, utilizando
recursos diversos que estão a sua disposição, transformando o lugar onde vive.
E nesse sentido, entendemos quando Malba Tahan (1961, p.15) cita as palavras da Professora
Cezira Rodrigues, que resgata a importância da contação de histórias a todo e qualquer público:
A criança e o adulto, o rico e o pobre, o sábio e o sem estudo, enfim, todos ouvem com
prazer as histórias - uma vez que essas histórias sejam interessantes, dinâmicas, tenham vida e
possam cativar a atenção. Ela pode ser narrada, lida, filmada ou dramatizada, circula em todos
os meridianos, vive em todos os climas. Não existe povo algum que não se orgulhe de suas
histórias, de suas lendas e de seus contos característicos.

Devemos considerar a importância da história na vida do ser humano, pois esta ação
pedagógica não se resume em sala de aula, ela deve ter como foco o fazer educacional em vários
ambientes, organizando-se na perspectiva de uma ação comprometida com o ser humano, essa
tarefa se faz com urgência social, pois estamos cada vez mais longe do real.
É ouvindo história que as crianças sentem emoções importantes como a tristeza, a raiva,
a irritação, o bem estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade, e tantas
outras mais, e viver profundamente o que as narrativas provocam em quem as ouve, assim,
sentem e enxergam com os olhos do imaginário. (ABRAMOVICH, 1994, p. 17)

A história pode educar e quando apresentada pelo pedagogo que já possui uma visão ampliada
tanto do ambiente escolar como do não escolar, essa relação transborda conhecimento e
aprendizado. Porém, o contador de histórias não deve ser uma pessoa tímida, introvertida, pois
assim as emoções dos personagens passaram desapercebidas. Pelo contrário, o perfeito contador de
história, conforme Malba Tahan (1961, p.29-37) deve possuir as seguintes características e
qualidades:
1° Sentir, ou melhor, viver a história; ter a expressão viva, ardente, sugestiva;
2° Narrar com naturalidade, sem afetação;
3° Conhecer com absoluta segurança o enredo;

4° Dominar o auditório;
5° Contar dramaticamente;
6° Falar com voz adequada, clara e agradável;
7° Evitar ou corrigir os defeitos de dicção;
8° Ser comedido nos gestos;
9° Emociona-se com a própria narrativa.
A partir dessas características o pedagogo pode começar a trabalhar essa ação pedagógica
com seus alunos em sala de aula, e até mesmo extrapolar os muros da escola, aplicando tal ação em
ambientes como asilos, igrejas, shoppings, ONGs, entre outros espaços.
Segundo Libâneo (2001, p.6), o campo do educativo é bastante vasto, uma vez que a
educação ocorre em muitos lugares e sob variadas modalidades: na família, no trabalho, na rua,
na fábrica, nos meios de comunicação, na política, na escola.

Dessa forma, estamos preparando o ser humano para o desenvolvimento dessas características
que serão utilizadas durante a contação de histórias, além de criar vínculos sociais que tenham a sua
origem na sociedade, e resgatar a necessidade do pedagogo de ser um contador de história, com o
olhar de atender os diferentes espaços para uma prática da educação.
Além disso, este trabalho consiste em colaborar com a preservação do meio ambiente, pois
quando utilizamos materiais reciclados na produção de fantoches, estamos mostrando que existem
várias formas simples e de baixo custo de transmitir conhecimento.
Com o aumento do lixo produzido pelo homem diariamente, visando somente à busca pelo
conforto e satisfação a todo custo, a natureza tem sofrido os efeitos por esse bem-estar
individualista. Por essa razão é importante que despertemos em nossos alunos a necessidade da
preservação do Meio Ambiente, para que eles não se transformem em pessoas egoístas que só
pensam no bem próprio.
Na educação contemporânea, o ensino de Ciências Naturais é uma das áreas em que se
pode reconstruir a relação ser humano/natureza em outros termos, contribuindo para o
desenvolvimento de uma consciência social e planetária. (PCN, BRASIL, 1998, p.22)

Dessa forma, essa construção de uma consciência social e planetária deve ser desenvolvida
desde os anos iniciais na vida de uma criança e relembrada durante a vida do ser humano, pois
assim os mesmos aprenderão que os bens naturais são essenciais para sua sobrevivência no mundo e
que o cuidado com os mesmos são indispensáveis para que eles não acabem no futuro.
A educação tem por finalidade a humanização do ser humano e através dela queremos
apresentar um relato de experiências sobre a contação de histórias em espaços não escolares
realizados pelo pedagogo utilizando fantoches reciclados.
2.

METODOLOGIA

Pesquisa de natureza exploratória com delineamento em pesquisa-ação, conforme Gil (2010,
p.42), com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo
mais explícito ou a constituir hipóteses.
Este tipo de pesquisa auxiliou na solução da problemática da observação da mesma, uma vez
que os envolvidos na mesma atuaram para solucioná-la.
A pesquisa esteve estruturada da seguinte forma: escolha de histórias a serem contadas
mediante o perfil de diferentes públicos, organização de como e onde contar histórias, e registro da
contação de histórias.

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a
descoberta de intuições.
Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração
dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas
envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a
compreensão" (SELLTIZ et ai., 1967, p. 63).

Desta forma, buscamos explicitar como se dará a organização e a contação de histórias por
um pedagogo em espaços não escolares.
A pesquisa foi realizada por duas pedagogas que participam de um grupo de estudos de
contadores de histórias em espaços não escolares. A contação de histórias se deu mediante a
solicitação do NEXT - Núcleo de Extensão da IEs em que as pedagogas já atuam. A coleta de dados
se deu por meio dos registros gerados para a contação de histórias: sequência didática, escolha da
história, fotos, relatos dos ouvintes e das contadoras de histórias.
3. RESULTADOS

Figura 1 - História das palavras sábias, em seguida momento lúdico e criativo de um brinquedo feito de embalagem
reciclada em um bosque na cidade de Lorena.

Figura 2 - História do bichinho da maçã, porque é importante cuidar da natureza. Contação de história realizada em um
encontro de catequese.

Figura 3 - Resgatando a história das estrelas da amizade com um grupo da terceira idade.

Figura 4 – Embalagem pet que virou fantoche reciclado.

Figura 5 – Contação de Histórias no Shopping Buriti em Guaratinguetá – SP. Momentos de interação dos pais com
seus filhos.

Quando trabalhamos o lúdico com pessoas de quaisquer idades conseguimos despertar uma
memória da sua infância, fazendo com que ela se lembre de momentos que viveu, ou ainda, faremos
com que no futuro ela se lembre dos momentos de diversão, de brincadeiras que existiram durante
sua infância, e essas são sensações maravilhosas, enriquecedoras e marcantes.
Nos ambientes não escolares, nos quais realizamos a contação de histórias, pessoas de
diversas idades foram marcadas pela conversa, pela troca de experiências, pelos momentos
dinâmicos, pela criatividade na criação de seus fantoches reciclados, pela interação, e tudo isso fez
com que os envolvidos fossem tocados pelo conhecimento e pela aprendizagem, embora não
estivéssemos em ambientes escolares.
Percebemos dessa forma, que a ação e a atuação do pedagogo podem ser realizadas em
vários âmbitos, não exclusivamente na escola. Seu papel é fundamental na formação de pessoas
como seres humanos cidadãos conscientes perante a sociedade. Além disso, em relação à contação

de histórias, é essencial a apresentação do livro e da leitura, pois a cada dia possuímos uma
população carente de bons leitores, e nesses momentos que o pedagogo agiu como contador de
histórias, conseguimos despertar um gosto pela leitura, e levamos crianças, jovens, adultos e idosos
ao mundo da fantasia e da imaginação.
4. DISCUSSÃO
Podemos ver nas fotos que o contar histórias usando materiais variados é uma excelente
ferramenta no desenvolvimento desse momento lúdico e interativo com qualquer publico, sendo
muito útil. Além disso, foi relevante a produção dos fantoches com os materiais reciclados
mostrando aos ouvintes das histórias que eles poderão fazer em casa seus próprios fantoches,
fazendo com que fosse desenvolvida a consciência ambiental de todos contemplados.
O contato da criança com a história em um ambiente não escolar proporciona a eles o
momento de interação, no qual ela passa a agir e atuar, juntamente ao contador, deixa de memorizar
e decorar passando a atuar na história, ela não recebe somente conhecimento, a história auxilia nas
atitudes, favorecendo o contato com várias crianças e com a família que também participou durante
a contação de histórias, pois leram para seus filhos, e também contaram suas histórias preferidas de
infância.
Segundo Dohme (2013, p.14), autora que fala sobre as técnicas de contação de histórias:
Está errado achar que a criança deve conviver com o mundo adulto, tentando entende-lo,
buscando uma maturidade que não tem. O correto é que o adulto vá até o mundo da criança, penetre
nele e assim conviva com elas de igual para igual. É bem mais fácil para os pais, que já foram
crianças, buscar formas de diálogos e brincadeiras para conviverem com os seus filhos do que ao
contrário, uma vez que as crianças nunca foram adultas.
Através dessa reflexão, a autora coloca esse relacionamento entre pais e filhos como algo
essencial para a formação da criança como pessoa, não é pertinente a criança viver o mundo do
adulto e sim o contrário. Contudo, não devemos pensar que os pais não atuarão como educadores e
formadores de seus filhos, permitindo que façam tudo o que eles quiserem. Quando acontece esse
momento de interação das partes envolvidas, o pai ou a mãe já podem estar educando seus filhos,
passando limites e valores éticos e morais, além de transmitir ali seu amor e seu carinho.
Oferecer uma cultura baseada nas histórias, que tem como um dos benefícios o contato social,
permite que o público trabalhado seja bem diversificado conforme o local, e é perceptível nessa
prática, que o fazer esse trabalho pedagógico nesses lugares, possibilita a prática da leitura,
reconstruindo um saber diferente, com autonomia.
A pesquisa mostra os variados lugares para contar histórias vivenciadas pelas pessoas,
demonstrando que é possível o pedagogo atuar em lugares diferenciados.
Percebemos nessa pesquisa, que o contar histórias vai além do ―Era uma vez...‖ e do
―Viveram felizes para sempre‖. A contribuição da história na vida de uma criança, jovem, adulto ou
idoso é extremamente significativa, fazendo com que eles levem memórias e recordações para a
vida.
5. CONCLUSÃO
Com essa pesquisa, percebemos a necessidade do pedagogo de contar ou narrar uma história
para crianças, adolescentes, adultos e idosos em espaços não escolares, pois a contação de histórias
também pode ser utilizada como um dos recursos para educar. Quando bem escolhida e bem
orientada, a mesma pode servir como viga-mestra na grande obra educacional.
Educar as pessoas para que estas venham a ter um pensamento lúdico, fará com que elas
reflitam sobre o conhecimento adquirido e também despertará sua imaginação e criatividade para o
novo, independente da sua faixa etária.

Acreditamos que o contato da criança com a história em um ambiente não escolar proporciona
a ela um momento de interação, no qual ela passa a agir e atuar, juntamente ao contador, deixando
de memorizar e decorar, passando a atuar na história. Ela não recebe somente conhecimento, a
história auxilia nas atitudes, favorecendo o contato com várias crianças e com a família que também
participa durante a contação de histórias, pois esta lê para seus filhos, e também conta suas histórias
preferidas de infância.
Esta vivência proporcionada pelo contador oferece uma cultura baseada nas histórias, que tem
como um dos benefícios o contato social, permitindo que o público trabalhado seja bem
diversificado conforme o local, e é perceptível nessa prática, que o fazer esse trabalho pedagógico
nesses lugares, possibilita a prática da leitura, reconstruindo um saber diferente, com autonomia.
Desta forma, confiamos que a prática do pedagogo como contador de histórias é uma ação
formativa dos ouvintes envolvidos durante essa contação, pois ela não deixa de ser educativa em
sua essência, já que ela é um grito de amor à infância, à juventude e à melhor idade, priorizando o
acolhimento dos mesmos na nossa sociedade quando trabalhamos valores e atitudes por meio das
histórias.
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ANÁLISE DO DOCUMENTÁRIO “O CORPO HUMANO – O PODER DO CÉREBRO”:
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RESUMO
Em estudos feitos em cima do documentário ―O Corpo Humano – O Poder do Cérebro‖, de
Robert Winston, percebemos como é difícil uma pessoa entender sua total capacidade intelectual,
afetiva e emocional de superar seus limites. Após o convívio com alunos de uma escola pública
situada em um bairro de periferia, compreendemos que eles não acreditam em seu potencial a ser
desenvolvido, por isso utilizar o documentário como estratégia motivacional, reflexivo para
melhorarem sua autoestima. Depois de utilizar o tema, esperamos que eles façam uma reflexão a
respeito de sua vida, futuro e planos. Temos, como objetivo, aguçar uma curiosidade a respeito do
que o Cérebro de cada um é capaz. De certa forma, o desenvolvimento de habilidades proporciona
ao estudante oportunidades em âmbito pessoal, profissional e cultural. Nota-se o crescimento de
jovens que não veem na área educacional um caminho para abrir novas possibilidades no mercado
de trabalho. A pesquisa indica que muitos aspectos do desenvolvimento cognitivo que estão
relacionados estreitamente com o desenvolvimento do cérebro não continuam a expandir-se após o
final da infância, apesar dos esforços da educação atual, exemplos são: a inteligência geral, a
independência de campo e o desenvolvimento do ego.
Palavras-chave: Cérebro; Neurociência; Ensino-aprendizagem; Inteligência; Ego.

ABSTRACT
On studies done about the documentary "The Human Body - The Power of the Brain" by
Robert Winston, we realize how difficult is for a person to understand their full intellectual,
affective and emotional capacity to overcome their limits. After the familiarity with the students
from a public school located in a low-income neighborhood, we understood that they don't believe
in their potential to be developed, that's why using the documentary as motivational and reflexive
strategy to improve their self-esteem. After studying the theme, we hope they are able to reflect
about life, future and plans. As our goal, we want to awaken the curiosity about what each one's
brain is capable of. Somehow, the development of abilities provides the student opportunities in
personal, professional and cultural range. It is noticed the growth of young people that don't see in
the educational area a way to open new possibilities in the job market. The research points that
many aspects of the cognitive development that are strictly related to the development of the brain
don't keep expanding after the end of the childhood, besides the efforts of the current education, for
instance: general intelligence, field independence and ego development.
Key-words: Brain; Neuroscience; Teaching-Learning; Intelligence; Ego.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem, como foco, orientar e dar caminhos ao aluno de uma maneira mais ligada
as realidades em que convivem. É nítida a decadência da Educação Brasileira, muitas vezes por
parte dos alunos, mas também de muitos profissionais na área que não se importam realmente com
a causa, que é ensinar. Para educar os jovens é necessário trabalho árduo, constantemente.
Queremos, como objetivo, mostrar às comunidades acadêmicas, profissionais da área e
sociedade em geral a importância do conhecimento e aplicação dos dados sobre o cérebro para a
formação de seres humanos.
Durante a convivência em uma Escola Pública situada em um bairro de periferia, notamos
enquanto pesquisadores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) como
se tornou difícil para os educadores estarem em uma sala de aula. Nota-se também o quanto a
carência afetiva muitas vezes desestabiliza o psicológico de uma criança. Entender o que acontece
com o estudante desmotivado e buscar estratégias motivacionais, reflexivas é necessário parar
tornar o ambiente de ensino e aprendizagem significativo para ambos. Analisando os estudantes,
muitos se fecham por experiências negativas que vivenciaram ao longo de sua infância, tratando-se
de diversos problemas. Estas experiências negativas acarretam muitas vezes comportamentos
inadequados para se viver em sociedade, sendo estes comportamentos motivos de exclusão social.
Segundo Winston (1999), essas experiências ficam marcadas no cérebro, impedindo o
funcionamento perfeito do mesmo. Tudo começa nele, o principal órgão e o mais misterioso,
responsável pelo funcionamento de todo o corpo. Movimentos, respirar, um bocejar ou até mesmo
um piscar de olhos. Ele é capaz de armazenar centenas de informações durante todo o tempo de
vida. Tudo o que somos, compreendemos, vemos está guardado nesse pequeno ―recipiente‖, toda a
história de uma pessoa está trancada em um cofre de segurança máxima, impossível de ser
entendida ou penetrada por alguém. Nossa identidade, nosso ―eu‖, é quem realmente somos. E, para
conhecê-lo, precisamos saber de onde ele veio e como evoluiu. É o milagre da evolução. O Cérebro
progrediu como uma casa antiga, só foi acrescentados mais cômodos, mais salas com escadarias e
conexões. Capacidades fundamentais, tais como a inteligência, estão relacionadas estreitamente
com a efetividade do funcionamento cerebral. Por exemplo, um aspecto da inteligência denominado
―inteligência fluida‖, que é a habilidade de raciocinar e de perceber relações complexas
independentemente da experiência passada e da educação.
Pois, tratando-se de alunos carentes, eles necessitam ter o apoio necessário para continuar.
Utilizando tais métodos, acredita-se no desenvolvimento cerebral, de tal modo que se sintam
motivados, buscando por meio de estudos uma melhoria de vida, pensando no futuro, planejar e
reorganizar seus ideais, seus sonhos. Temos como objetivo fazer com que eles acreditem que, o
mundo em que estão inseridos oferece uma gama de oportunidades em que respostas a problemas
tanto pessoais como sociais, passa pelo aspecto cognitivo.
Refletindo sobre este cenário, pretendemos, por meio dessas reflexões, atingir o entendimento
de cada aluno a respeito do verdadeiro sentido e o valor de um cérebro. Assim como a identidade é
única, o cérebro também é único. Ninguém pensa igual ao outro, fala igual ao outro, age igual ao
outro, porém, é claro, que existem as exceções.
De tal forma, alcançar a emoção, motivação, atenção, plasticidade cerebral e a memória.
Quanto mais emoções contenham em determinada atividade, mais será gravado no cérebro.
Segundo NOVA ESCOLA (2012), estudos comprovam que no cérebro existe um sistema dedicado
à motivação e à recompensa. Quando o sujeito é afetado positivamente por algo, a região
responsável pelos centros de prazer produz uma substância chamada dopamina. A ativação desse
elemento gera bem-estar, que mobiliza a atenção da pessoa e reforça o comportamento dela em
relação ao objeto que o afetou. Segundo Piaget, prestamos atenção porque entendemos, ou seja,
porque o que está sendo apresentado tem significado e representa uma novidade. Se há um desafio e
se for possível estabelecer uma relação entre esse elemento novo e o que já se sabe, a atenção é

despertada. O cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida. Assim, mudam
dependendo das experiências pelas quais se passa.
Ativando, assim, a memória, que tem uma grande facilidade de reter ideias, sensações,
impressões adquiridas anteriormente.
O objetivo deste estudo então é: conscientizar o aluno sobre suas competências e
habilidades por meio da análise do documentário. O futuro deles depende do esforço, dedicação e
disciplina; sendo capazes de planejar e programar seus projetos de vida.
2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 FUNCIONAMENTO CEREBRAL
De fato, o cérebro raramente mantém uma atenção contínua e de alto nível. Assim, essa
verdadeira atenção externa só pode ser considerada em um nível alto e constante só por um curto
tempo, em geral mais ou menos 10 minutos. Isso demonstra o valor de uma aprendizagem focada
em atividades difusas, tal como uma reflexão.
Há quem compare o cérebro a um computador, essa comparação revela as diferenças e as
analogias. O computador e o Cérebro são duas máquinas, mas uma é produzida, fabricada,
organizada pela mente humana ligada a uma máquina cerebral dependente de um ser dotado de
sensibilidade, afetividade e autoconsciência. Nenhum espírito vem de um computador, mesmo em
uma cultura; já o cérebro tem a capacidade, pela mente, reconhecer-se como máquina e tem a plena
consciência de que é muito mais do que uma, conta Robert Winston em seu documentário.
Segundo a psicóloga Marisa Pinto (2012), mestrado em Estudantes Universitários, ela
confirma que o Cérebro é a parte do corpo que mais fascina. O nosso Cérebro é composto por um
vasto conjunto de partes onde, cada uma delas tem a sua função e interligação com as demais.
Jean Piaget (Fazer e compreender, 1968) e Lev Vygotsky (A formação social da mente, 1991)
consideram que o conhecimento não está nem no sujeito e nem no objeto, mas nas interações
ocorridas entre os mesmos. A aprendizagem e o desenvolvimento acontecem, então, na medida em
que o sujeito age sobre o objeto e na medida em que possui estruturas previamente construídas ou
em processo de construção. Nessa concepção, o professor oportuniza o acesso às informações para
que o aluno se aproprie de seu conhecimento.
Em Neurociência e educação – como o cérebro aprende (Artmed, 2011), de Ramon M.
Cosenza e Leonor B. Guerra, os autores trazem uma visão sobre o funcionamento do cérebro,
abordando temas como memória, atenção, emoção e outros aspectos neurológicos envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem. O Cérebro é responsável pela forma como processamos as
informações, armazenamos o conhecimento e selecionamos nosso comportamento, dessa forma
compreender seu funcionamento, seu potencial e as melhores estratégias de favorecer seu pleno
desenvolvimento é foco principal.
3.

METODOLOGIA

Esse estudo propõe uma sequência didática para se trabalhar com o documentário em sala de
aula inicialmente. Em uma segunda etapa, será apresentada a sequência didática à Escola Estadual
situada no município de Lorena/SP, para ser aplicada aos alunos de ensino médio.
Educar requer criatividade, autonomia, paixão, motivação, dedicação, empatia, paciência,
inovação, tempo, trabalho, energia. Saber como o Cérebro Humano pode ajudar e muito na
aprendizagem dos estudantes.
A regra de ouro é usar diferentes formas de ensinar, mudar os alunos de lugar na sala de aula
ou permitir que eles caminhem ao redor da sala e possam conversar sobre sua aprendizagem. Uma
mudança no tom, ritmo e volume da voz concentra a atenção. Sempre que possível usar o humor.

Entre os eleitos positivos que podem mencionar: mais oxigênio para o cérebro; surge a endorfina; a
pessoa aproveita o momento; concentra a atenção; cria um clima positivo; quando as pessoas riem
juntas, se unem e surge um espírito de comunidade; melhora a saúde mental de cada um; é uma
efetiva ferramenta disciplinar. Ao praticar um ensino multissensorial, como tocar música em algum
momento, assistir um filme, praticar uma dinâmica, durante o tempo de aprendizagem é de grande
valor para chamar a atenção do estudante.
Durante essa aula, iremos levantar conhecimentos prévios sobre o desenvolvimento do
cérebro. Em seguida, haverá a exibição do documentário ―O Corpo Humano, O poder do Cérebro‖
para que eles entendam a função do cérebro. Nossos olhos são apenas uma janela para o mundo,
pois na verdade nós enxergamos com o Cérebro. Neste momento será feito uma discussão entre os
alunos, mediado por um educador e por um profissional formado em psicologia.
A partir das discussões e interferências será proposto um questionário aos alunos contendo
sete perguntas abertas, como: 1- Você tem projeto de vida? 2- Você se sente motivado a colocá-lo
em prática? Como? 3- Em sua família, há alguém que o incentiva a continuar os estudos? Se sim,
quem? 4- Você conhece alguém que melhorou de vida devido a ter estudado? 5- Escreva três
motivos pelos quais você não gosta da escola. 6- Quais seriam os pontos positivos em se frequentar
a escola? 7-Por que você frequenta a escola?
Portanto, algumas estratégias de ensino baseadas na neurociência são muito importantes para
o desenvolvimento pedagógico.
Estratégias de ensino para a memória semântica:
O ensino de pares: o ensino de pares ou duplas é uma grande maneira de construir habilidades
interpessoais e para repassar a matéria.
Estratégia de perguntar: as perguntas ressaltam importantes conexões da informação
semântica. Uma maneira de abordá-la é fazer perguntas abertas que dão a todos os níveis de
estudantes a oportunidade de responder ―corretamente‖. Outra maneira é dar as respostas e deixar
que os estudantes deem as perguntas.
Resumo: os estudantes podem fazer resumo. Pode-se pedir resumos até de uma simples frase.
Desempenho de papel: no meio acadêmico, sua limitação de tempo o torna quase impraticável
depois que seja apresentada a informação de uma aula. Portanto, organizar os estudantes em grupos
para um desempenho de papéis pode resolver o problema.
Debates: muitos estudantes gostam de praticar e ouvir debates. Isso não pode se aplicar a
qualquer matéria, porém é uma estratégia sólida que trabalha a informação semântica.
Parafrasear: o parafrasear é uma estratégia que será um desafio para alguns estudantes e
ajudará a muitos. Tomar as palavras de um autor e transformá-las em outra linguagem pode ajudar
muito a aprender a matéria. Os estudantes podem fazer isso individualmente, em pares ou em
pequenos grupos.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio de reflexão e motivação, esperamos conquistar a confiança de cada um,
fazendo com que eles se sintam capazes. Assim, mostrar com testemunho concreto que quem vem
de uma periferia também pode ser alguém. E isso, com muito esforço, pode-se obter um retorno
surpreendente e rápido.
A compreensão dos estudantes sobre o Cérebro fará com eles pensem a respeito do que estão
fazendo com sua vida, tempo, sonhos. Motivados, sintam-se capazes e mudem radicalmente de
mentalidade, buscando um conhecimento mais profundo. Assim, de modo em que os façam praticar
algumas reflexões durante momentos do dia.
O Neurocientista António Damásio, em uma entrevista para O GLOBO, defende que o
cérebro é, antes de tudo, um órgão moldado socialmente e a onda de manifestações de Rua do
Brasil vive são exemplos disso. Há coisas que fazem sentido. É evidente que hoje em dia nossa

sobrevida é muito longa, mas também há dentro dos nossos próprios grupos sociais o crescimento
de doenças neurológicas, como Alzheimer e outros tipos de complicações. É uma realidade
preocupante. Vencemos desafios enormes, como nos tratamos para doenças do coração e alguns
tipos de câncer.
A emoção interfere no processo de retenção de informação. É preciso motivação para
aprender. A atenção é fundamental na aprendizagem. O Cérebro se transforma com contato com o
meio onde se convive durante toda a vida. A formação da memória é mais concreta quando a nova
informação é associada a um conhecimento antecipado.
Quando o assunto torna-se mais profundo, nota-se que tudo engloba um único órgão. Visamos
uma falta de atenção que, há séculos, foi o domínio da psicologia. Porém, na última década as
pesquisas demostraram uma poderosa tese em favor dos fatores biológicos na atenção e na
aprendizagem. Agora sabemos que o propósito da atenção parece ser: 1. Promover a sobrevivência;
2. Estender os estados da alegria.
Por exemplo, as pesquisas revelaram que:
Os sistemas de atenção estão localizados através do cérebro. Os diferentes movimentos, sons
e emoções (como ameaças consomem muita atenção).
Portanto, nossa atenção é regulada pela entrada sensorial (tal como uma ameaça ou algo que
chame a atenção) e o químico cerebral, visto que, os professores constantemente estão encontrando
alunos com esse tipo de problema e para chamar a atenção do aluno à aprendizagem de seu
conteúdo faz o famoso: xiuuu! Esse estímulo sensorial, captado pela visão e audição do aluno,
realmente surte efeito no cérebro, quando ele por alguns minutos ou mais presta atenção à aula do
professor.
Aprendizagem depende da saúde de cada sujeito e não só do funcionamento cerebral.
Depende também de fatores relacionados à comunidade, família, escola, meio ambiente em que
vive o aprendiz e à sua história de vida. Professores e pais devem compartilhar as observações
acerca das etapas e características do processo de ensino e aprendizagem do aluno e, se necessário,
encaminhar a profissionais de saúde. A dificuldade de aprendizagem tem fundamento multifatorial
e, portanto, a abordagem deve ser multidisciplinar.
5.

CONCLUSÃO

Portanto, é preciso um olhar mais atento, voltado para trabalhar mais o real, a realidade,
buscar a atenção em cima do que se quer tratar, de forma concreta, em um diálogo informal, sem
pressão. A procura pela aprendizagem existe, o interesse também, mas muitas vezes está bloqueado
ou ainda escondido. É preciso fazer um esforço para trazer ao campo pedagógico as inovações e
conclusões mais importantes dos últimos anos na área da ciência e da sociedade.
Ao professor, compete buscar conhecimento e se alimentar das informações que surgem,
buscando fontes seguras, e não acreditar em fórmulas para a sala de aula criada sem base na ciência.
O educador precisa fortalecer essa interação por parte dos alunos.
―Conhecer a organização do cérebro, suas funções, períodos críticos, as habilidades cognitivas
e emocionais, as potencialidades e limitações do sistema nervoso pode tornar o trabalho do mais
significativo e eficiente, contribuindo para o seu entendimento sobre as dificuldades de
aprendizagem e para sua orientação em relação as intervenções.‖ Doutora Leonor Bezerra Guerra.
Após análises das correntes de pensamentos que apoiam a neurociência e a educação,
averiguou-se que o conhecimento e aplicação dos dados dos estudos sobre o cérebro na formação de
alunos é fundamental à formação pessoal, mesmo existindo correntes que rejeitam essa teoria.
Logo, alguns desses que desprezam a união da neurociência à educação não descartam a
probabilidade de que ela ainda possa contribuir com a sala de aula. De tal modo, analisou-se que as
correntes de pensamentos positivos superaram as negativas.

Então, diante do que foi apresentado, obtivemos como resultado que a neurociência
cognitiva está claramente relacionada com a compreensão dos processos cognitivos verificou-se que
estes dados comprovam a importância de tais ciências nos processos educativos.
Portanto, as aplicações do conhecimento e a aplicação dos dados dos estudos sobre o
cérebro na formação dos alunos é de suma importância ao seu currículo de formação. Fazendo com
que eles consigam enxergar que além das limitações, dificuldades, indiferenças que existem, um
mundo onde elas consigam chegar onde sonham. Mostrar a cada jovem que as barreiras que existem
podem ser de grande ensinamento no futuro.
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RESUMO
Nota-se a grande importância de saber identificar e como utilizar estratégias linguísticas em
anúncios e propagandas para que consiga persuadir o consumidor. Estas estratégias foram bem
descritas pelo autor Adilson Xavier em seu livro Deus da Criação. O Banco Itaú é uma das marcas
mais conceituadas no mercado financeiro, e se destaca no aspecto de persuasão junto ao
consumidor. Visando isto este trabalho tem como objetivo, identificar se há o uso das teorias do
livro O Deus da Criação e quais são elas, em quatro anúncios veiculados na revista Veja em 2013.
Essa pesquisa se justifica pelos anúncios virem chamando a atenção pelo tipo de estratégia utilizada
na produção de seus anúncios para persuadir o público-alvo. A metodologia será por meio de
pesquisas bibliográficas. A fundamentação teórica será à luz de Xavier (2007).
Palavras-chave: Itaú; Anúncio; Veja; Estratégias; Suasórias.

ABSTRACT
Note the great importance of knowing how to identify and use language strategies in
advertising and advertising that can persuade consumers. These strategies were well described by
the author Adilson Xavier in his book God of Creation. Banco Itaú is one of the most respected
brands in the financial market, and stands in the aspect of persuasion with the consumer. Aiming
that this study aims to identify whether there is the use of the theories of the book The God of
Creation and what are they in four ads running in Veja magazine in 2013. This research is justified
by the ads come calling attention to the type of strategy used to produce their ads to persuade the
target audience. The methodology will be through literature searches. The theoretical basis is the
light of Xavier (2007).
Key-words: Itaú; Ad; Veja; Strategies; Suasórias.

1.

INTRODUÇÃO

Constata-se que o Banco Itaú tem investido muito em publicidade, criando cada vez mais
peças que ficam na memória do consumidor. Utilizando de muitas estratégias linguísticas para
persuadir o consumidor.
O Livro O Deus da Criação é um dos livros que tratam sobre a linguagem publicitária,
trazendo várias teorias de como atingir o público-alvo de uma maneira eficiente e inteligente, além
de possui também uma linguagem fácil para o leitor.
Sendo assim percebe-se a necessidade de analisar se há teorias do livro Deus da Criação
aplicadas nos anúncios do Banco Itaú, publicados nas edições de 2013 na revista Veja e se os
estudantes de comunicação das faculdades Integradas Teresa D'Ávila identificam as teorias nos
anúncios.
2. REFERENCIAIS TEÓRICOS
A redação publicitária é algo que vem aprimorando desde os primeiros anúncios de
publicidade, ela pode se dividir em três fases: a primeira é a fase do reclame, que aconteceu em
1824. Os reclames eram uma área reservada nos jornais para anúncios de vendas; a segunda fase é a
dos intelectuais no qual escritores de literatura contribuíam com as agências para a construção de
anúncios; a terceira fase é a dos profissionais no qual são formados em comunicação, sendo assim
são mais preparados para esse mercado, esta fase é a que está acontecendo nos dias atuais.
(MATINS,1997)
O texto publicitário tem como principal intuito persuadir seu público-alvo levando-o a
adquirir o produto anunciado. Para atingir este objetivo podem usar vários recursos de linguagem
como: figuras de linguagem, funções de linguagem, literatura (escrevendo de formas diversificadas
como haicai, soneto, quadra, dístico) entre outros.
Na publicidade uma das coisas mais importantes é identificar o seu público. E para redigir um
anúncio é necessário utilizar uma linguagem persuasiva, atraindo o consumidor. Como afirma
Betercomeu; ―No texto publicitário é fundamental falar-se na linguagem do consumidor. Na
literatura, fala-se a linguagem do escritor e, no jornalismo, utiliza-se a linguagem da notícia.‖
(2006).
Um anúncio publicitário é composto por elementos que auxiliam alcançar o objetivo do
mesmo. Mas não necessariamente eles estão presentes em todos os anúncios e não há uma ordem
correta para que eles apareçam. São eles: Título, Imagem, Corpo do texto e assinatura, que
normalmente é a logo do produto (DUARTE, 2014).
Para que os redatores e publicitários entendam sobre redação publicitária e criem bons
anúncios, foram escritos diversos livros sobre este mesmo tema, porém cada um com uma
peculiaridade na forma de escrever. Um dos livros sobre este tema é o Livro Deus da Criação de
Adilson Xavier e é uma obra bem peculiar.
O Livro Deus da Criação é um exemplo prático de como a metáfora pode ser bem utilizada
para o entendimento de diversas informações, ele ensina teorias de redação publicitária
apresentando sempre como exemplo a vida de Jesus Cristo, citado por Xavier como o melhor
comunicador já existente na face da Terra (2007).
Xavier ainda divide seu livro em dez mandamentos para ser aplicado na vida diária do
publicitário e também nas redações de anúncios de diversos produtos. Os mandamentos são:

Flexibilizarás: no qual ele redige que os profissionais precisam ser flexíveis em tudo,
não criar uma marca e acreditar que não precisará de mudanças nunca mais, e toda marca é preciso
se adaptar ao meio e o profissional também. Veja exemplo abaixo:

Figura 1 – Mudança da logo dos Correios
Fonte: 96 FM Bauru


Focarás: ter sempre foco no objetivo do anúncio, não colocando mais do que o
necessário.

Simplificarás: muitas vezes pouco é melhor do que muito, buscar ser simples com as
palavras de forma que o consumidor entenda.

Subverterás: tentar fugir do padrão, pois tudo o que é padrão não é memorizado, muitos
anúncios que se divergem o texto, da imagem são fixado na mente com mais facilidade. Veja
exemplo abaixo:

Figura 2 – Anúncio de Cigarro
Fonte: Humor Pardo


Rirás: o humor é uma das fortes ferramentas para persuadir o consumidor. Veja
exemplo abaixo:

Figura 3 – Anúncio do Axe
Fonte: Tecno Geek


Encantarás: anúncios que encante, cative e emocione o consumidor, pode-se utilizar
cenas no qual o consumidor lembre-se de algo de sua vida. Veja exemplo abaixo:

Figura 4 – Anúncio da Imobiliária Francisco Rocha
Fonte: Spottifolio


Questionarás: perguntas que questione o consumidor de uma forma que o faça pensar.

Confiarás: confiar em si mesmo faz muita diferença para que você consiga transmitir
seus pensamentos, confiar que seu consumidor irá entender a proposta do anúncio fará com os
anúncios sejam mais bem elaborados. Veja exemplo abaixo:

Figura 5 – Anúncio da Ford
Fonte: Designals


Exagerarás: um exemplo de exagero é a figura de linguagem hipérbole, no qual usa do
exagero para persuadir. Veja exemplo abaixo:

Figura 5 – Anúncio da Pedigree
Fonte: Criatives


Persistirás: para que consiga criar algo bom, é preciso persistir; não será com a primeira
ideia que vier a cabeça que será a melhor.
Além dos mandamentos Xavier discorre sobre a campanha e a marca de Jesus Cristo ambos
grandes exemplos de persuasão e criação.
Tendo este conhecimento foi notado a forma peculiar de persuasão que o Banco Itaú utiliza
nos seus anúncios, sendo ele um banco brasileiro que surgiu quando o Brasil entrou na segunda
Guerra Mundial e por meio de medidas de represálias contra os alemães e italianos determinou o
fechamento de filiais bancárias, cujas as matrizes dos bancos estivessem nos países inimigos,
provocando assim o cancelamento das atividades de diversos bancos conceituados em São Paulo, e
nesta oportunidade surge o Banco Itaú (MUNDO DAS MARCAS,2012). Fundado na pequena
cidade de Pratápolis, no distrito de Itaú Minas Gerais, por Alfredo Egydeo de souza aranha,
empresário empreendedor e advogado fundou no dia trinta de dezembro de 1943, o Banco Central
de Crédito. No ano de 1944 após organização administrativa do banco, Souza Aranha obtém as
primeiras cartas patentes de crédito pela Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária, com isso
conseguindo a autorização para o banco realizar operações bancárias e em seguida abrindo quatro
agências em locais diferentes.
Segundo Mundo das Marcas (2012), no final da década o banco já possuía onze agências,
sendo três na cidade de São Paulo e oito no interior. Em 1951, foi inaugurada a agência de Santos,
intensificando assim a atuação do banco frente as companhias de exportação de café. No ano de
1952, o governo solicitou a mudança da razão social do Central de Crédito, com o objetivo de usar
essa denominação para a instituição que passaria a ser o Banco Central do Brasil. Contudo a razão
social foi mudada para Banco Federal de Crédito e três anos mais tarde, completando dez anos de
funcionamento o banco já contava com vinte quatro agências e cento e treze funcionários. Nos anos
60 e 70 a história do banco foi marcada por incorporações, aquisições e fusões que proporcionaram
um crescimento ainda maior ao banco.
A primeira aquisição foi com o Banco Paulista de Comércio no ano de 1961, logo no ano
seguinte ocorreu a inauguração da primeira agência fora do Estado de São Paulo, está agência foi
inaugurada no Rio de Janeiro. Neste período a modernização nos sistemas de processamento de
dados começava. Em 1964, foi adquirido o primeiro computador IBM com isso foi possível acelerar
o desenvolvimento de sistema de processamento de dados, que no entanto ainda era lento e a única
alternativa no momento para crescimento mais rápido foi a fusão com outro banco. Este banco foi o
Banco Itaú S.A, o mesmo era ligado a empresários mineiros, e com a fusão dos dois bancos, surgi o
banco Federal Itaú S.A. Funcionando perfeitamente no ano seguinte já administrava uma rede de
cento e doze agências, e ampliando-se por mais seis estados brasileiros, sendo eles São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Guanabara, e Paraná (MUNDO DAS MARCAS, 2012). No entanto em
1966, com a lei da Reforma Bancaria que aconteceu em 1964, os bancos foram autorizados a
criarem bancos de investimentos no Brasil. Sendo pioneiro na iniciativa o Banco Federal Itaú
obteve a primeira carta patente para um banco de investimentos do país, conseguintemente surgindo
uma nova oportunidade de fusão, e desta vez com o Banco Sul Americano do Brasil, conquistando
assim a nova denominação, Banco Federal Itaú Sul Americano S.A.
Embora a citação, seja longa, é importante saber que nos anos 70 o rápido crescimento
permitiu a expansão interna como também sucessivas aquisições dos bancos Aliança, União
Comercial e Português do Brasil. Já no ano de 1973 o nome Itaú estava consolidado na mente das
pessoas, sendo este um nome simples, de fácil memorização e original, possuindo apenas 4 letras
que representava bem a imagem desejada de ser um banco que possuí solidez e simplicidade. Com
isso, o nome da razão social do banco foi alterado para Banco Itaú S.A. O nome Itaú, vem do tupiguarani, que significa pedra escura que é originária da cor do clinquer, um mineral utilizado para a
fabricação do cimento. A essa consideração, acrescenta Mundo das Marcas as seguintes
informações, Itaú ainda continuou a expandir dando seus primeiros passos para atuar
internacionalmente, abrindo agências em Nova York e Buenos Aires, contudo este período foi

difícil por consequência do ambiente político e econômico da década de 80 que demonstrava ser
melhor investir no crescimento interno.
Como medida o Itaú adquiriu o Pinto Magalhães um banco de pequeno porte e no decorrer do
final da década, foi um dos primeiros a se tornar um banco de múltiplas atividades. Ainda nesta
década, estabeleceu-se definitivamente como ―Banco eletrônico‖.
A estrutura do Banco Itaú segue, o seguimento de varejo de banco, sendo o de maior
visibilidade, oferecendo serviços diversificados a todo o tipo de público. A marca Itaú está presente
em diversas cidades brasileiras, e atualmente é uma das marcas de maior valor do mercado, com
mais de 4.000 agências espalhadas pelo Brasil.
3. METODOLOGIA
Por meio de análise sobre quatro anúncios do Itaú publicados na revista Veja, busca-se
identificar a linguagem abordada nos anúncios e compará-los com alguns dos dez mandamentos
citados no livro ―O Deus da criação‖ de Adilson Xavier.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise foi realizada em quatro anúncios veiculados na revista Veja no ano 2013, percebe-se
que ambos os anúncios escolhidos são emocionais, as cores institucionais são harmonizadas com o
tema abordado.
Confira á baixo a anúncio veiculado em março de 2013, que tem como produto seguro de
vida:

Figura 6: Anúncio de Seguro do Banco Itaú
Fonte: Revista Veja

Pode se considerar que este anúncio utilizou-se do mandamento focarás, pois o título do
contém um foco bem específico, passando sua mensagem de forma clara ao leitor, traz também um
texto de apoio onde suas palavras são exemplificadas com a imagem. Como pode-se observar com a
utilização da palavra adaptar no texto e a imagem de uma criança apreendendo a andar de bicicleta,
o que não deixa de ser uma adaptação ao meio locomotivo. O segundo anúncio utiliza-se do
mandamento encantarás, pois a junção do título, texto e imagem faz com o público se encante com
o anúncio e produto.
O anúncio foi veiculado em abril de 2013, e oferece o serviço Itaú Uniclass, observe-o abaixo:

Figura 7: Anúncio do Itaú Uniclass.
Fonte: Revista Veja

O segundo anúncio é demonstração clara do mandamento simplificarás, pois no livro Xavier
relata que deve-se sempre pensar no público-alvo escrevendo de acordo com seu estilo de vida, para
que o mesmo consiga entender facilmente a mensagem. Sabendo então que o público-alvo do Itaú
Uniclass são pessoas físicas que possuem uma renda mensal mínima de quatro mil reais e que
desejam ter uma assessoria financeira (DIAS, 2012), pode-se concluir que um anúncio com
números irá chamar atenção deste perfil de consumidor. Observa-se que os números foram bem
utilizados no meio das palavras, falando literalmente na linguagem do público alvo e chamando
atenção até mesmo de quem não é público. O anúncio passa uma tranquilidade, mostrando que se a
pessoa for cliente do Itaú Uniclass não terá com que se preocupar.
O terceiro anúncio tem como produto o Programa Itaú Criança, ela foi veiculada em julho de
2013, veja abaixo:

Figura 8: Anúncio do Programa Itaú Criança.
Fonte: Revista Veja

Nota-se que este anúncio utiliza como ferramenta persuassiva o mandamento encantarás, pois
utiliza da imagem para chamar atenção, uma imagem lúdica e que meche com a imaginação de
adultos e crianças. Este mandamento é descrito por Xavier como algo que enfeitiça, retém a
atenção, atrai e cativa o leitor. Este mandado desperta sentidos diferentes, que se entrelaçam
perfeitamente e ao mesmo tempo diferentes entre si, mas que almeja o mesmo objetivo que é
provocar emoções. Percebe-se também que o público alvo são os pais, porém esta imagem chama
atenção até mesmo de uma criança que foleia a revista. Seu título alcança o emocional dos pais ao
lerem, pois todos os pais querem um futuro melhor para seus filhos. Além de passar uma imagem
institucional confiavel para o Itaú, pois a mensagem transmite de que o Itaú é uma banco que se
preocupa com as crianças.
O quarto anúncio veiculado na revista Veja em agosto de 2013, que tem como produto
Microcrédito:

Figura 9: Anúncio de Microcrédito.
Fonte: Revista Veja

Observa-se que este anúncio é simples e objetivo, o que faz com que ele se encaixe nos
mandamentos simplificarás e focarás. Com um título que chama a atenção do leitor, além de ser
grande, ele exprime um desejo da maioria das pessoas, que é mudar o mundo de alguma forma.
Com o título ele entra dentro do mandamento focarás por ser objetivo. Já sua imagem é um mundo
feito por trabalhos artesanais ou seja ele mais uma vez consegue passar a mensagem de uma forma
simplificada, expressando sua mensagem da forma com que o público alvo entenda.
Logo percebe-se nos anúncios do Banco do Itaú, a utilização de pelo menos quatro dos 10
mandamentos que Xavier apresenta em seu livro, e a forma harmoniosa de título, cores
institucionais, mensagem e apelo sempre alinhados esteticamente. A persuação aplicada de forma
sutil, transmitindo segurança e clareza ao cliente e ao mesmo tempo alcançando o público em
potencial.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa teve como propósito, analisar e identificar se há o uso das teorias do livro ―O Deus
da Criação de Adilson Xavier, nos quatro anúncios do Banco Itaú veiculados na revista Veja no ano
de 2013.
Tendo resultados satisfatórios na análise percebe-se que a persuasão nos anúncios pode
determinar a decisão final do público alvo em adquirir um produto, o que consequentemente
satisfaz os objetivos das empresas, observa-se que o Banco Itaú utiliza-se muito bem das
ferramentas persuasivas em especial algumas dos 10 mandamentos de Xavier.
Tendo em vista a importância de formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho,
é essencial atualização e novos títulos de livros para fundamentação de futuros trabalhos
acadêmicos, juntamente com profissionais que atuam no mercado como parte do corpo docente da
Faculdades Teresa D‘Àvila. Proporcionando assim aos alunos oportunidade de estarem
acompanhando a dinâmica do mercado de trabalho.
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RESUMO
Estamos em um período educacional que a didática clássica deixa espaço para a didática
baseada no socio-interacionismo e construtivismo. Deste modo o trabalha objetiva comparar os dois
meios de abordar os alunos em sala de aula e de certo modo qualificar o aprendizado dos alunos.
Assim em uma escola estadual da periferia de Taubaté dentre duas salas de 1º ano foi escolhida uma
aleatoriamente para instituir o Projeto Kaplan para educação sexual nos moldes do construtivismo e
sócio-interacionismo e em outra sala foi instituído o mesmo projeto, contudo usando a didática
tradicional. Foram realizadas três oficinas em cada sala obedecendo o tempo de aprendizagem
exigido e durante estas foram produzidas pelo alunos redações sobre o tema. Na sala que estávamos
usando o construtivismo as redações e discussões espelhavam uma aprendizagem significativa. Na
sala que usávamos a didática clássica poucos alunos realmente demonstraram nas redações
aprendizagem significativa. Ao final do processo foi aplicado um questionário com perguntas que
avaliam competências exigidas nas matrizes do Saresp/Enem. Ate o momento do experimento
podemos qualificar que habilidades três habilidades que os alunos não dominam integralmente na
sala onde trabalhou-se o construtivismo, a avaliação da segunda sala ainda será feita nas próximas
semanas. Ate o momento podemos inferir com base nas outras atividades desenvolvidas com os
alunos a eficiências da abordagem construtivista sobre a didática clássica, entretanto o tema não se
esgota aqui pois o desafio de uma educação para todos de qualidade é complexa por si só e não
resolve-se por meio de um artigo somente.
Palavras-chave: ensino médio, educação sexual, didatica, construtivismo.
We are in an educational period that classical teaching leaves room for a teaching based on sociointeractionism and constructivism. Thus the work aims to compare the two means of addressing the
students in the classroom and in a way qualify the student learning. So in a state school in the
outskirts of Taubate from two rooms of 1 year was chosen one randomly to establish the Kaplan
Project for sex education in constructivism templates and socio-interactionism and in another room
was set up the same project, but using the traditional didactic . Three workshops were held in each
room obeying the learning time required and during these essays were produced by students on the
subject. In the room we were using constructivism newsrooms and discussions mirrored a
meaningful learning. In the room we used the classic didactic few students actually showed
significant learning in newsrooms. At the end of the process was a questionnaire with questions that
assess skills required in the headquarters of Saresp / Enem. To date the experiment can qualify three
skills skills that students do not fully dominate the room where we worked constructivism, the
evaluation of the second room will still be made in the coming weeks. To date we can infer on the
basis of other activities with students the efficiencies of the constructivist approach to teaching

classical, but the theme does not end here because the challenge of education for all quality is
complex in itself and not resolve- by means of an article only.
Keywords: high school , sex education, didactic , constructivism.
1. INTRODUÇÃO
Com base em URBANETZ ST. e Melo, A (2008) a didática é o instrumento do bom
professor, sendo que o bom professor precisa dominar três aspectos do ensino: o conteúdo a ensinar,
o saber ensinar e as relações situacionais. Segundo os autores, pode-se inferir que o ato de ensinar
não se baseia simplesmente em passar o conteúdo, mas em utilizar o conteúdo a ser ensinado como
instrumento. Um instrumento que tem o objetivo de socializar o aluno, ou melhor, de humanizar o
aluno. Para o autor o pensamento sobre uma educação como uma instituição destinada a formar
trabalhadores obedientes e competentes é fato proscrito. Porque a nova corrente que tem se
difundido é a de que o professor escreve na lousa com uma mão e com a outra ele humaniza o
aluno.
Assim este trabalho compara abordagem da didática que ensina para construção de
trabalhadores obedientes, que chamamos de didática clássica e a abordagem construtivista e sóciointeracionista que constroem cidadãos humanizados e conscientes do mundo que os cerca. A
comparação foi qualificativa no sentido de qualificar a aprendizagem dos alunos e quantitativa em
quantificar quantos alunos apreenderam o conteúdo de modo significativo.

1.1. ATIVIDADE PRÁTICA
No currículo do Estado de São Paulo a Educação Sexual esta inserida no ensino fundamental
e no ensino médio, aonde tem-se um aprofundamento. No período de setembro a novembro de 2014
duas salas de primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Felix Guisard foram escolhidas para
a atividade. Como componente do currículo o Projeto Vale Sonhar do instituto Kaplan deveria ser
instituído. Contudo em vistas a aceitação da sala ao método em uma sala foi realizado (1 ano B) o
projeto nos moldes construtivista e em outra sala (1 ano A) os alunos não se encaixaram na proposta
do projeto de modo que foi adotada um abordagem didática clássica.
Em ambas as salas foi realizada as oficinas do projeto Kaplan. Sendo que as dinâmicas e
jogos foram feitos no 1B e no 1A as atividades foram explanação do professor e textos-resumo em
lousa. As oficinas realizadas com o 1B foram feitas em sala de aula e no jardim da escola, onde os
alunos faziam um semi-circulo com o professor ao centro onde havia discussões sobre a temática, e
após cada discussão havia uma competição entre grupos com perguntas e respostas.
As oficinas do Projeto Kaplan foram seguidas como descrito em seu manual e com o seu
material. Na primeira oficina chamada despertar para um sonho, os alunos são levados a pensar em
como estarão no futuro. Em seguida há um sorteio dede fichas onde os alunos são surpreendidos ao
saber que as fichas são testes de gravidez e que eles agora deveram pensar como estarão em seu
futuro com um filho. Desta forma a aula segue com debates e conscientizações.
Na segunda oficina, chamada despertar para um sonho, os alunos são levados a pensar sobre o
que esta mudando em seu corpo e a aula segue com a discussão do professor com a sala, de modo
que a primeira discussão é sobre o corpo do menino. Ao final da discussão os alunos são desafiados
a responder perguntas sobre o tema. O mesmo é feito sobre a puberdade na menina e ao final há um
jogo de perguntas e respostas entre os grupos; todas oficinas saão realizadas com imagens e
maquetes dos órgãos masculino e feminino. Na ultima oficina com auxilio de cartões com imagens
dos métodos contraceptivos é discutido com os alunos os métodos para prevenir gravidez e doenças
sexualmente transmissíveis.

Na sala (1 A) o conteúdo foi transmitido em resumos na lousa e em explicações em sala de
aula com a participação de poucos alunos. As atividades do projeto foram dadas como exercícios
escritos simples.
2.

DISCUSSÃO

Durante as primeiras oficinas os alunos precisaram compor uma redação com o tema: ―Riscos
da gravidez na Adolescencia‖, porque uma das habilidades que o aluno precisa adquirir é a H44, das
competências do grupo I (competências para observar) onde o aluno precisa saber incluir a gravidez
na adolescência entre os fatores de risco a saúde materna. Na sala (1B) construtivista as redações
(ANEXO I) trouxeram frases e idéias tiradas do pensamento dos alunos e um forte posicionamento
sobre a gravidez na adolescência ser um risco a saúde e ao projeto de vida da menina e do menino.
Na sala (1A) de abordagem didática clássica podemos notar respostas prontas nas redações
(ANEXO I) e ate copias de pesquisa realizada na internet.
No primeiro estagio podemos inferir que a sala construtivista conseguiu atingir todas as
competências propostas em uma avaliação aplicada ao final das oficinas, como segue no gráfico
(figura 1).

Figura 1 – Habilidades aferidas na sala de aula construtivista. O universo de pesquisa foi de 29 alunos.

Conforme as Matrizes de referencia para avaliação Saresp as habilidades aferidas são
divididas em grupos e em series, as habilidades H 16, H 05 e H 04 são integrantes do 9 ano e as
duas ultimas estão inseridas no currículo do 1 ano. Como o currículo preconiza que as habilidades
anteriores devem ser repassadas em anos posteriores aferir todas as habilidades do conteúdo:
educação sexual tem total justificativa.
As habilidades assim como seus grupos são descritos abaixo:
H 16 - (grupo III – competências para compreender) Julgar a pertinência de argumentos que
defendem a eficácia de métodos contraceptivos e de proteção contra DST.
H 05 - (grupo II – competências para realizar) Estabelecer a correspondencia entre os
principais hormônios que atuam na puberdade de meninos e meninas.
H 04 – (grupo II – competências para realizar) Associar o papel dos principais hormônios
hipofisarios ao tipo de regulação que exercem sobre as glândulas em que atuam.
H 35 – (grupo I – competências para observar) Identificar o principio básico de
funcionamento dos métodos anticoncepcionais mais disseminados.

H 44 – (grupo I – competências para observar) Incluir a gravidez na adolescência entre os
fatores de risco à saúde materna.
(São Paulo (Estado) Secretaria de Educação. Matrizes de referencia para avaliação
Saresp:documento básico/Secretaria da Educação; coordenação geral, Maria Ines Fini. – São
Paulo: SEE, 2009.)

As atividades com realizadas com o 1 A serão desenvolvidas ainda esta semana, e os
resultados definitivos estarão prontos ate a apresentação deste estudo.
3. CONCLUSÃO
Até o momento o método construtivista mostrou-se mais eficaz que o método tradicional,
contudo o trabalho surgiu por falta de adesão da sala (1ª) ao método construtivista. Assim inferimos
que o método construtivista é muito eficaz com alunos que aderem ao método. E o método
tradicional não tem eficiência com alunos sem expectativas e desejo de aprender, assim é preciso
mais estudos para este publico de alunos que estão não escola e são apáticos a qualquer estimulo.
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RESUMO
A inserção de recursos visuais e de jogos didáticos no ensino de Biologia possibilita um
ensino diferenciado e mais significativo. Desse modo, o presente trabalho tratará das contribuições
advindas dos mencionados recursos, os quais foram empregados em explanações das áreas de
embriologia e histologia na II Feira de Biociências realizada na instituição de ensino FATEA. Tais
disciplinas, quando ensinadas unicamente pelo método tradicional, tornam-se menos significativas
e, muitas vezes, enfadonhas. As atividades lúdicas consistem em um caminho para a popularização
do conhecimento científico, à medida desmistificam o ideário segundo o qual aprender ciências é
difícil, bem como apresentam a linguagem cientifica de modo acessível, o que contribui para a
compreensão do conteúdo e permite um maior desenvolvimento do aluno. O trabalho surgiu da
necessidade de inovar na forma de ensinar, a fim de obter uma participação mais efetiva dos alunos
nas aulas, não apenas no que tange a mantê-los atentos às aulas, mas mais do que isso, buscou-se
instigá-los a querer saber mais sobre o conteúdo. Assim, as disciplinas acima foram apresentadas
em formato de jogos didáticos, maquetes e moldes. Tudo isso elaborado com materiais de baixo
custo, como pedaços de madeira, massa de biscuit e impressos. Salienta-se que o material foi
preparado com base no conteúdo estudado por alunos dos ensinos fundamental II e médio. Por fim,
os resultados advindos da aplicação de um questionário na II Feira de Biociências da FATEA
apontaram que alunos e demais visitantes aprovaram a dinâmica aplicada na explanação dos
conteúdos, o que evidencia que o formato lúdico acrescido de modo complementar ao ensino
tradicional só tende a contribuir.
Palavras chave: Recursos visuais, jogos didáticos, biologia, embriologia, histologia.
ABSTRACT
The inclusion of visual resources and educational games in teaching Biology provides a
different and more meaningful education. Thus, this paper will address the contributions coming
from the mentioned features, which were used in explanations of embryology and histology areas of
the Biosciences II Fair held at the educational institution FATEA. Such subjects, only when taught
by the traditional method, become less significant, and often troublesome. The recreational
activities consist of a path to the popularization of scientific knowledge, as demystify the ideas that
learning is hard sciences, as well as present the scientific language accessible manner, which
contributes to the understanding of the content and allows for greater development the student. The
work arose from the need to innovate in the way of teaching in order to obtain a more effective

participation of students in classes, not just when it comes to keeping them attentive to the lessons,
but more than that, we tried to encourage them wanting to know more about the content. Thus, the
above disciplines were presented in didactic games, models and molds format. All this made with
low cost materials, such as wood chips, biscuit dough and printed. It is noted that the material has
been prepared based on the content studied by students of primary and secondary education II.
Finally, the results derived from the application of a questionnaire in the Biosciences II Fair
FATEA indicated that students and other visitors approved the dynamics applied to the explanation
of the contents, which highlights the playful format plus complement to traditional teaching mode
only tends to contribute.
Key words: Visual aids, educational games, biology, embryology, histology.

1. INTRODUÇÃO
Percebendo a dificuldade no ensino de alguns conteúdos de Biologia em sala de aula, a
utilização de jogos didáticos e materiais visuais tornam-se uma alternativa para melhor a
compreensão desses conteúdos. Um exemplo disso é o ensino de embriologia que contém grande
quantidade de termos técnicos, difícil compreensão e visualização das fases embrionárias e a
escassez de materiais que possam fornecer esse suporte.
O modelo tradicional de ensino trata o conhecimento como um conjunto de informações
transmitidas pelos professores aos alunos, em que o professor fala e o aluno anota. Entretanto, os
alunos evoluíram e para que os professores possam acompanhar essa evolução é necessário que
ocorra uma inovação na forma de transmitir conhecimento, de modo que o estudante seja induzido a
pensar ―fora da caixa‖, desenvolver soluções para problemas apresentados, estimulando a
necessidade do saber. Segundo CUNHA (2001) apud FREITAS (2013), ―o bom professor é aquele
que não é fixo quanto a seu estilo e a sua prática docente, mas é aquele que se modifica conforme as
necessidades de aprendizagem de seus alunos‖.
Os jogos didáticos possuem um caráter desafiador e aguçam a criatividade dos alunos fazendo
com que os mesmos participem de forma ativa do seu próprio aprendizado, despertando o interesse
pelo conteúdo, antes mostrado apenas na teoria, podendo apresentar-se de forma desinteressante e
de difícil entendimento. KRASILCHIK (2008) afirma que, ―a biologia pode ser uma das disciplinas
mais relevantes e merecedoras de atenção dos alunos, ou uma das disciplinas mais insignificantes e
pouco atraentes dependendo do que for ensinado e de como isso for feito‖.
Segundo FERNANDES (1998), a maioria dos alunos vê a biologia apresentada em sala, como
uma disciplina cheia de nomes, ciclos e tabelas a serem decorados, enfim, uma disciplina ―chata‖.
Sendo assim, o trabalho apresentado destaca métodos dinâmicos para facilitar a compreensão
do aluno no estudo de Embriologia e Histologia, contribuindo para que a disciplina se torne mais
prática e interessante. Para que esse avanço ocorra de forma dinâmica, foram apresentados:
maquetes, desenhos e brincadeiras, que mostram o desenvolvimento das fases embrionárias, e a
estrutura de tecidos histológicos. Cada fase embrionária foi representada com massinha de modelar
em maquetes separadamente, reforçando com jogos de memória, exposição de fetos e um panfleto
com curiosidades relacionadas à área. Tecidos histológicos humanos e ratos foram expostos em
microscópicos para representar a estrutura epitelial de órgãos como: testículo, pâncreas e pele
humana, além ser exibido o espermatozoide humano e um quebra-cabeça esquematizando um corte
histológico de um tecido epitelial.
Por fim, aplicou-se um questionário para coletar a opinião dos alunos sobre o projeto
apresentado.

2. OBJETIVOS
A proposta pedagógica da metodologia lúdica e materiais visuais no ensino da Embriologia e
Histologia tem como objetivo enaltecer a necessidade de aperfeiçoamento no ensino e
aprendizagem, ligando a relação teoria-prática, através da associação do conteúdo pedagógico com
as disciplinas de Histologia e Embriologia. E com isso somar na formação de professores e do
ensino nesta área por meio dos recursos visuais e desta maneira estimular práticas educativas
diferenciadas. Sendo assim acredita-se que seja preciso rever as metodologias tradicionais de se
ensinar e aprender para que haja uma melhor adequação a esse novo tipo de aluno. Surgiu assim a
ideia de elaboração dos materiais visuais e atividades lúdicas que facilitassem a compreensão do
conteúdo de forma didática e divertida. Esse material foi apresentado na II Feira de Biociências,
realizada pela instituição de ensino FATEA.

3. METODOLOGIA
A apresentação do trabalho deu-se em formato lúdico e visual. Assim, foram criados dois
jogos, visando uma aprendizagem diferenciada e mais significativa. O primeiro consistiu em um
jogo da memória, auxiliando na aprendizagem da Embriologia; já o segundo, um quebra-cabeça
viabilizou a apresentação do conteúdo de histologia. Ambos foram desenvolvidos pelo grupo,
embasados no conteúdo estudado por alunos dos ensinos fundamental II e médio.
3.1 O JOGO DA MEMÓRIA
Este jogo foi desenvolvido com o intuito de apresentar aos alunos um pouco sobre os
gametas, fecundação e as fases posteriores a ela até o surgimento da mórula, de uma forma
diferenciada e divertida. Foram impressos nas cartas imagens dos gametas masculinos e femininos,
zigoto e os estágios da mórula.

Figura 01. Cartas do baralho dispostas sobre a mesa. Tamanho das cartas: 7 cm X 5 cm.

Figura 02. Cartas do baralho. Tamanho das cartas: 7 cm X 5 cm

Os alunos deveriam achar os pares correspondentes às figuras. No final, o participante que
tivesse menos pares perdia, ou seja, quem tivesse o menor número de cartas na mão deveria
recolher uma figura de cada fase de todo o baralho e montar uma sequência correta desde a
fecundação até a formação da mórula.
Componentes:
- Baralho contendo 18 cartas;
- Dois jogadores.
3.2 QUEBRA-CABEÇA
Esse jogo foi preparado para que os alunos desenvolvessem sua capacidade de raciocínio. O
jogo consiste em uma representação das várias estruturas de nossa pele. Com isso, os alunos
deveriam montar o quebra-cabeça para que, ao ser finalizado, pudessem observar as estruturas
internas que constituem a pele humana.

Figura.03. Jogo didático: quebra-cabeça. (Camadas da pele e suas estruturas).

3.3 REPRESENTAÇÃO DAS FASES EMBRIONÁRIAS
Essas maquetes foram desenvolvidas com a finalidade de representar de forma visual e
didática as fases embrionárias, ilustrando desde a fecundação até a nêurula. As maquetes foram
montadas sobre uma base de madeira e modeladas com massa de biscuit.

Figura 04. Representação em biscuit das fases embrionárias, aqui sendo mostrado o período de clivagem.

Durante a Feira de Ciências, foi disponibilizada uma sala para a apresentação dos trabalhos.
Na sala, além dos jogos e das maquetes, também foram apresentados moldes exibindo cada mês da
gestação, fetos humanos e de animais conservados em formol, microscópios com os cortes
histológicos de tecido de ratos e humanos e um vídeo sobre o desenvolvimento gestacional,
exibindo a fecundação, formação do embrião, formação e desenvolvimento do feto e nascimento.

Figura 05. Corte histológico apresentado no microscópio.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Viu-se que os alunos que interagiram e visualizaram o trabalho mostraram-se mais dispostos a
aprender o assunto apresentado, bem como questionar o que antes não era possível sem uma visão
clara e concreta. Os alunos de ambos os níveis escolares, fundamental II e médio, adquiriram novos
conhecimentos e entraram em contato com materiais que são ferramentas para formação intelectual
deles.

4.1 PESQUISA COM OS ALUNOS
A Feira de Biociências realizada pelas Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila - FATEA, nos
dias 2, 3 e 4 de Setembro de 2014, recebeu a presença de diversas escolas com alunos do ensino
médio e fundamental. Realizou-se uma pesquisa com estes alunos com intuito de obter uma
avaliação sobre o conteúdo apresentado no stand de Embriologia e Histologia. Abordou-se 63
alunos, que foram submetidos a um questionário rápido sobre sua opinião e entendimento do
material demonstrado no trabalho. Assim, foi possível avaliar o grau de interesse e de compreensão
por parte dos mesmos em relação ao que foi proposto.

Figura 06: Avaliação de Conteúdo pelos alunos
Gráfico 01. Dados com base no questionário aplicado após os alunos terem visualizado todo o conteúdo da exposição
do trabalho. A porcentagem aplicada é em relação aos alunos dentro de seu próprio nível de escolaridade. Participaram
10 alunos de Ensino Fundamental (série 1), 45 alunos de Ensino Médio (série 2) e 7 outros visitantes da comunidade
(série 3).

Esta avaliação foi feita para gerar uma visão do quão relevante foram os materiais e métodos
apresentados. Conforme mostra o Gráfico 01, atentou-se que os alunos em sua grande maioria
absorveram muito bem o conteúdo abordado, auxiliando posteriormente em um bom
desenvolvimento na sala de aula.
No gráfico 02, logo abaixo, podem-se analisar as notas atribuídas pelos alunos que
participaram e aprenderam com os recursos utilizados.

Figura 07: Notas dadas pelos alunos ao material apresentado
Gráfico 02. Notas atribuídas dos alunos em escala de 0 a 10 (não foram relatadas na pesquisa notas inferiores a 8),
vendo que a porcentagem é de alunos dentro do mesmo grau de escolaridade. (Ver dados da legenda do gráfico 01)

5.

CONCLUSÕES

Após a realização do trabalho pode-se dizer que educar não é somente ensinar a ler e escrever.
É principalmente atender as necessidades do desenvolvimento da criança, facilitando um bom
entendimento e ajudando na maneira de pensar de forma pratica e interessante.
Através da metodologia lúdica e materiais visuais, a aprendizagem é ativa, dinâmica e
contínua gerando a capacidade de facilitar a fixação e compreensão do conteúdo de maneira mais
simples e didática e com entretenimento. Esses métodos desenvolvem no aluno a atenção,
memorização, imaginação, sendo todos os aspectos básicos para o processo da aprendizagem.
Tornando-se uma pessoa mais produtiva, criativa e com capacidade de resolver problemas.
Valorizando o trabalho com jogos e brinquedos, os professores terão uma ferramenta
indispensável para seu trabalho cotidiano, tendo a possibilidade de conquistar mais atenção de seus
alunos.
Com o resultado do questionário conclui-se que com essa alternativa de aprendizagem no
conteúdo de Histologia e Embriologia obteve-se mais resultados satisfatórios, aonde os alunos
apresentaram mais interesse e demonstraram mais atenção ao que estava sendo explicado e exposto.
Sendo assim, a escola e principalmente o professor deveriam considerar o lúdico como parceiro e
utilizá-lo amplamente para atuar no desenvolvimento e na aprendizagem escolar.
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RESUMO
Este trabalho traz, humildemente, a herança deixada por Truman Capote após o lançamento
de seu primordial A Sangue Frio. Inspirado nesta obra, considerada um marco importante para o
Jornalismo de Literatura, o estudo deste projeto lança um olhar alternativo aos novos jornalistas que
estão deixando as academias de formação superior e também aos profissionais que desejam uma
nova maneira de colocar em prática os três pilares principais do comunicador responsável: resgatar,
informar e transformar. Estão neste relatório, as origens do Jornalismo Literário e as características
de um livro-reportagem. O retrato da realidade está presente nos desenhos de cada frase, floreado
pelo estilo único de narrar humanizando.
Palavras-chave: Jornalismo; Jornalismo literário; Livro-reportagem

ABSTRACT
This work brings humbly, the legacy of Truman Capote after launching its primary In Cold
Blood. Inspired by this work, considered as a milestone for New Journalism, the study of this
project throws an alternative look for new journalists who are leaving the academies of higher
education and also for professionals who want a new way to put into practice the three main pillars
the communicator's responsibility: to rescue, inform and transform. Are in this report, the origins of
the New Journalism and the characteristics of a book-report. The picture of reality is present in the
drawings of each sentence, flourish by the sole humanizing style of narration.
Key-words: Journalism; New journalism, Book-report

1.

INTRODUÇÃO

Desde o lançamento de A Sangue Frio, do escritor americano Truman Capote, o conceito de
novo jornalismo se modificou. A criação do gênero ―romance não ficcional‖ após a publicação da
obra, figura hoje como um tema a ser discutido por alunos e profissionais da área da Comunicação
Social. Ainda que controversa e polêmica, A Sangue Frio propõe uma maneira ousada de escrever.
A narrativa mistura elementos típicos da ficção, embora tudo seja real. O leitor merece um texto
gostoso de ler, além de informar de forma natural.
O professor, pesquisador e fundador da Academia Brasileira de Jornalismo Literário, Edvaldo
Pereira Lima, acredita que o texto precisa ter cor, movimento, ritmo, vibração. Mais do que
profissionais que levam a notícia para a população, os jornalistas devem ser, antes de tudo,
especialistas da escrita. Às avessas do método convencionado pelos norte-americanos de pirâmide
invertida, a produção literária quer explorar muitos detalhes de uma história, e não se limitar apenas
ao lead.
1.1 LIVRO-REPORTAGEM – O FORMATO
Para realização de uma reportagem é necessária muita investigação e interpretação. A
reportagem é, segundo Edvaldo Pereira Lima:
[...] a expressão do jornalismo interpretativo, que busca preencher os vazios informativos
deixados pela notícia por meio de uma narrativa multiangular composta por ingredientes como
contexto a rede de forças que atuam sobre o fato - antecedentes, projeção no futuro, suporte
especializado - quem possui conhecimento sobre o fato - e perfil dos personagens relacionados
ao fato. (LIMA, 2004, p. 20)

Como características marcantes, a reportagem busca atender a necessidade de ampliar cada
fato para uma dimensão contextual e colocar o principal envolvido, o receptor, a uma compreensão
de maior alcance; objetivo este melhor alcançado na prática da grande-reportagem, que possibilita
ao seu autor liberdade para fugir de padrões e fórmulas convencionais tratadas na notícia e ainda faz
um estudo mais detalhado sobre os fatos e o contexto da história.
No século XX, pode-se relacionar os Estados Unidos como principal cenário de eclosão para a
reportagem que conhecemos hoje. Com o decorrer da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), fez
com que a mesma fosse testada de forma inédita, no que se faz pensar nas dificuldades em informar
as pessoas de um evento com proporções mundiais, com apenas alguns recursos, mesmo em
crescente profissionalização da imprensa.
A partir de 1920, a reportagem ganhou espaço não só nos jornais, mas se atrelou à revista
semanal de informação geral. Criado em 1923, o modelo da revista Time (EUA), é tão bemsucedido que influenciou filiais em diversos lugares do mundo, destacando-se na Europa e no
Brasil. No segundo, vale ressaltar a Revista Veja, no mercado desde 1968. A década de 1960, aliás,
foi a responsável por um momento de grande destaque na história da reportagem, com a influência
do new journalism nos Estados Unidos e a grande-reportagem no Brasil, em revistas periódicas
como a revista Realidade e o Jornal da Tarde.
O livro-reportagem pode ser proveniente de um simples conjunto de reportagens já publicadas
(coletânea) ou de um trabalho específico para livro, baseado em termos jornalísticos.
Livro-reportagem é o veículo de comunicação impressa não-periódico que apresenta
reportagens em grau de amplitude superior ao tratamento costumeiro nos meios de comunicação
jornalística periódicos. Por grau de amplitude superior, se entende maior ênfase ao tratamento do
tema em foco nos aspectos extensivo e intensivo. (LIMA, 2004, p. 26).

O livro-reportagem se diferencia dos demais tipos de livros por três características essenciais:
conteúdo, tratamento e função. No que diz respeito ao conteúdo, sua abordagem corresponde
necessariamente ao provido do real, veracidade e verossimilhança, seja de uma ocasião social já
estabelecida ou uma situação mais ou menos perene, no qual um aglomerado de fatores acontece
sem um tópico central.
Quanto à sua linguagem, o tratamento deve ser inteiramente jornalístico, relacionado com um
perfeito equilíbrio entre a comunicação eficiente (registro formal) e a aceitação social (registro
coloquial), porém fica claramente comprovado que através da exposição mais clara das marcas
autorais, a flexibilidade do livro-reportagem se torna maior do que se vê nos demais veículos
periódicos.
E por fim, o livro-reportagem serve a distintas finalidades que se desdobram dos objetivos
básicos de informar, orientar e explicar, seguido pelos diversos gêneros jornalísticos existentes:
jornalismo informativo arredondado (aprofundamento apenas extensivo), jornalismo interpretativo
(aprofundamentos extensivo e intensivo), jornalismo opinativo (postura unilateral para defender um
conjunto de princípios), jornalismo investigativo (tom de denúncia) e jornalismo diversional
(voltado para o lazer).
A função particular do livro-reportagem é informar e orientar em profundidade sobre
ocorrências sociais, episódios factuais, acontecimentos duradouros, situações, ideias e figuras
humanas, de modo que ofereça ao leitor um quadro da contemporaneidade capaz de situá-lo
diante de suas múltiplas realidades, de lhe mostrar o sentido, o significado do mundo
contemporâneo. (LIMA, 2004, p. 39)

No livro-reportagem se faz necessário o estudo no tempo histórico de cada assunto,
restabelecendo uma junção do que já havia ocorrido com o que ainda está por vir, dando assim
sobrevida aos fatos para o desenvolvimento da história, aproximando também o jornalismo
praticado no livro-reportagem da história, não de forma acidental, mas de maneira consciente, já
que o exercício do jornalismo estampado no livro está sempre aberto ao diálogo e apropriação de
recursos das ciências humanas e sociais. Soma-se à atualidade a periodicidade (período
estabelecido), tida como lei na imprensa comum e na qual o livro-reportagem escapa.
Por característica única, o livro-reportagem contraria radicalmente a temática de uma notícia,
pois, destaca-se de autonomia de extensão e conteúdo, já que não necessita de publicidade e nem
possui concorrentes que interfiram no conteúdo e nas temáticas a serem abordadas.
Outro fator que influencia diretamente na migração da reportagem do veículo convencional
para o livro é o investimento inicial que ela demanda e os resultados que pode gerar, como relatado
no livro de Ricardo Kotscho, jornalista com vasta experiência na prática da reportagem:
[...] grandes reportagens exigem investimento de dinheiro e de tempo e por isso
estão desaparecendo dos jornais. Ou deixaram de ser interessantes para os
veículos e público interessado, por motivo de editoriais ou de audiência.
(KOTSCHO, 1989, p. 69)
Jornalistas impedidos de colocarem em suas reportagens o ponto de vista desejado, inquietos
com a situação e motivados a relatar verdades, retiram da mídia periódica as reportagens e as levam
para o livro-reportagem. Um exemplo é o jornalista Caco Barcellos, autor de Rota 66 e Abusado – o
Dono do Morro Dona Marta, livros-reportagens referências no mercado editorial brasileiro,
partindo de investigações e narração oriundas do próprio repórter.
Embora o livro-reportagem seja uma obra jornalística e não-ficcional, a aproximação com a
literatura é inegável. "Quando uma história se mantém no foco do interesse público, é quase
certo virar uma reportagem-novela. Reproduz-se, então, a mesma fórmula do folhetim, que

veio a dar no romance e surge o livro-reportagem‖. (SODRÉ, 1986, p. 94 apud PESSA, 2010,
p. 3).

Pauta, captação, redação e edição, estes são os requisitos jornalísticos utilizados para a criação
de um livro-reportagem, assim como em outras produções jornalísticas. Diferencia-se o fato de cada
uma possuir características próprias que conjuntas, chegarão a um produto, o livro-reportagem.
No processo de escrita, o livro-reportagem insere o estilo do autor, ficando caracterizado pela
sua forma de narrar e desencadear descrições e cenas, juntamente com os recursos provenientes da
literatura em que achar conveniente para somar e tornar a narrativa mais interessante e viva para
apreciação do leitor. Ao ser finalizado, o livro-reportagem como produto, deve demonstrar com
clareza, as tarefas de informar e orientar com profundidade, objetivos esses provenientes de uma
boa edição.
Edvaldo Pereira Lima afirma que o livro-reportagem pode assumir diferentes aspectos, de
acordo com os objetivos abordados pelo tema proposto. Em Páginas Ampliadas, o jornalista
desenvolveu uma classificação e identificou 13 tipos de livros-reportagens, ressaltando que não se
trata de uma argumentação definitiva, levando o fato de que mais de uma vertente pode ser
encontrada em uma mesma obra.
A partir da década de 70, obras como A Ilha, de Fernando Morais, impulsionam a entrada do
livro-reportagem no mercado brasileiro, conquistando um grande número de leitores.
Outro fato contribuinte é o término da ditadura militar que, proporcionou a diversos
jornalistas renomados relatar o que presenciaram nos dias de luta, em livros-reportagens, dando
destaque para algumas obras dessa linha, como 1968 – o ano que não acabou, de Zuenir Ventura, e
os dois primeiros volumes da série Ilusões Armadas, de Elio Gaspari, esse bastante consistente no
que diz respeito à documentação dos fatos.
Embora haja grandes obras no Brasil nos últimos anos, principalmente com a entrada de
jornalistas como Gilberto Dimenstein, Caco Barcellos, Ricardo Kotscho e Ruy Castro, responsáveis
pela produção de livros-reportagens de qualidade elevada, este é um veículo que ainda precisa de
um enorme amadurecimento no país. Para Lima, ―já existe uma grande quantidade de exemplares
publicados, porém nem todos conseguem ser ao mesmo tempo rigorosos na apuração e
diversificados na temática.‖ (LIMA, 2004, p. 238). O que de acordo com o autor, demonstra a
grande necessidade de se aumentar e ampliar os horizontes no sentido de estudos sobre o tema.
1.2 JORNALISMO LITERÁRIO – O GÊNERO
Não só nos jornais, mas também nos diversos meios de comunicação, o Jornalismo Literário é
um gênero que se apropria das técnicas da literatura para dar sabor, ritmo e movimento aos textos
jornalísticos. Informação com qualidade, elegância e interesse: o jornalista precisa fisgar o leitor de
maneiras não difundidas no jornalismo tradicional para trazê-lo ao cerne da história contada. Gay
Talese, escritor norte-americano e praticante do Jornalismo Literário, confirma que a junção da
narrativa literária com o jornalismo resulta em:
[...] um texto literário que não é inventado, não é ficção, mas que é narrado como um conto,
como uma sequência de filme. É como um enredo dramático digno de ser levado aos palcos e
não apenas um amontoado de fatos, fácil de ser digerido. (TALESE, 2000, p. 64 apud ALVES,
2006, p. 36)

Ainda que pouco difundido nas academias de comunicação, o Jornalismo Literário aliado ao livroreportagem, figura como a elite da produção jornalística, onde o autor se vê livre das amarras do
lead. Antonio Olinto defende:

[...] O Jornalismo Literário, embora possa ser lido como ficção, não é ficção. Permite uma
abordagem mais imaginativa da reportagem e consente que o escritor se intrometa na narrativa
se o desejar. Tentando absorver todo o cenário, o diálogo, a atmosfera, a tensão, o drama, o
conflito. (OLINTO, 1995 apud ALVES, 2006, p. 24)

O escritor Felipe Pena acredita que o Jornalismo Literário é uma alternativa ao jornalista que
se sente preso dentro das redações que produzem jornais diários. Mas também, há outros propósitos.
Assim, em seu livro Jornalismo Literário, ele define como:
Não se trata apenas de fugir das amarras da redação ou de exercitar a veia literária em um
livro-reportagem. O conceito é muito mais amplo. Significa potencializar os recursos do
Jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas
da realidade, exercer plenamente a cidadania, romper as correntes burocráticas do lead, evitar
os definidores primários e, principalmente, garantir perenidade e profundidade aos relatos. No
dia seguinte, o texto deve servir para algo mais do que simplesmente embrulhar o peixe na
feira. (PENA, 2006, p. 13)

O texto em que o repórter participa e mostra sua importância na história proposta: o autor da
obra literária sente a necessidade de transmitir suas emoções ao longo da escrita. Essa atitude não só
mostra como o fato aconteceu na realidade, mas também enfatiza o lado humano do jornalista. É a
sensibilidade do repórter tocando a emoção do leitor. No Brasil, o romancista Euclides da Cunha
lançou em 1902, Os sertões, a história da Guerra de Canudos, que faz o retrato da vida do sertanejo,
com riqueza de vocabulário e estilo únicos da literatura. Hoje a obra é reconhecida como clássica na
literatura nacional.
Em Páginas Ampliadas, Edvaldo Pereira Lima traça a importância das fronteiras entre
jornalismo e literatura, e confirma que elas ganharam espaço e valor no mercado impresso a partir
do século XIX, quando a imprensa se industrializou.
[...] À medida que o texto jornalístico evolui da notícia para a reportagem, surge a necessidade
de aperfeiçoamento das técnicas de tratamento da mensagem. Por uma condição de
proximidade, estabelecida pelo elo comum da escrita, é natural compreender que, mesmo
intuitivamente ou sem maior rigor metodológico, os jornalistas sentiam-se então inclinados a se
inspirar na arte literária para encontrar os seus próprios caminhos de narrar o real. (LIMA,
2009, p. 173-174)

Em sua monografia de conclusão de curso em Jornalismo em 2006, Daniela Espíndola Alves
lançou olhar ao gênero que ―humaniza e sensibiliza‖, definição que ela mesma pontuou. Defensora
do Jornalismo Literário, Daniela reporta a importância do estilo como objeto de estudo de
jornalistas e estudantes:
Além de publicar os fatos, estes têm de permanecer na cabeça das pessoas. Este
vínculo com a mente acontece quando há uma impressão muito forte, ou seja, a
maneira como o Jornalismo Literário trabalha, envolve a pessoa e a faz
imaginar da forma em que aconteceu. Isso é variável para cada pessoa, depende
de suas experiências, crenças e filosofia de vida. (ALVES, 2006, p. 17)
Unidos, jornalismo e literatura formam a dupla capaz de trazer a riqueza de informações
sensibilizada com o poder das palavras: ―O jornalismo tem dado maior vivacidade à literatura
moderna. Qualquer reportagem bem feita tem elementos literários. Porque o literário não é apenas o
ornamento‖. (LIMA, 1995, p. 139 apud ALVES, 2006, p. 18). É o jornalismo se inspirando na
literatura e a literatura alimentando-se do jornalismo.
Ao repórter-autor, a narrativa encontra-se humanizada, não só por sua participação, mas pela
preocupação em não ser superficial. O olhar apurado que encontra o mais ínfimo dos detalhes, por

meio da observação, serve para contar e descrever ato a ato, cena a cena. A forma que o jornalista
escolhe para narrar define seu estilo. Felipe Pena, afirma que o Jornalismo Literário é a ―linguagem
musical de transformação expressiva e informacional‖. (PENA, 2006, p. 21). O autor continua a
viagem pela definição do conceito se utilizando de metáforas musicais:
Ao juntar os elementos presentes em dois gêneros diferentes, transformo-os permanentemente
em seus domínios específicos, além de formar um terceiro gênero, que também segue pelo
inevitável caminho da infinita metamorfose. [...] Não se trata da oposição entre informar ou
entreter, mas sim de uma atitude narrativa em que ambos estão misturados. Não se trata nem de
Jornalismo, nem de Literatura, mas sim de melodia. (PENA, 2006, p. 21)

O Jornalismo Literário se firma como uma alternativa para que o jornalista possa também,
explorar sua criatividade e lançar novas técnicas de narrar sua história. Como os jornais diários
impressos, o rádio e a televisão não abrem espaço para esse tipo de produção, o livro-reportagem, é
hoje, o melhor espaço para se produzir as obras de cunho literário-jornalístico. Mas o profissional
carece de instrução: o jornalista não encontra suporte na empresa em que trabalha e nem as
faculdades incentivam o estilo. Resultado: a produção massificada de notícia aliada à rápida
divulgação pela Internet promoveu o ―quase‖ abandono do Jornalismo Literário.
A data de nascimento do Jornalismo Literário é definida nos Estados Unidos nos anos 40,
precisamente em 1946, após a publicação de Hiroshima, do autor John Hersey. Mas foi ao longo da
década de 60, que o gênero se firmou e conquistou os jornalistas, que se propuseram a noticiar com
recursos de literatura. É nesta época que se dá o conceito de new journalism, ou, novo jornalismo, a
arte de escrever o grande romance, considerado o auge da literatura. A reportagem ganha então,
tons de ficção, embora não seja, e cativa os jornalistas que queriam ousar quanto à forma de
escrever. Edvaldo Pereira Lima explica:
[...] O novo jornalismo traz à luz dos holofotes o mesmo timbre comum de sensualidade, de
mergulho completo, corpo e mente, na realidade, como acontecia em todas as formas de
expressão da contracultura. [...] o new journalism focalizava-os com calor, vivamente. À
objetividade da captação linear, lógica, somava-se a subjetividade impregnada de impressões
do repórter, imerso dos pés à cabeça no real. [...] (LIMA, 2009, p. 195)

Sobre o romance-reportagem, Felipe Pena credita ao gênero o poder de se usar adereços
literários visando aprofundar a abordagem sobre os fatos reais:
[...] quem faz romance-reportagem busca a representação direta do real por meio da
contextualização e interpretação de determinados acontecimentos. Não há preocupação apenas
em informar, mas também em explicar, orientar e opinar, sempre com base na realidade.
(PENA, 2006, p. 103)

O conceito de Jornalismo Literário nasce dessa maneira, numa época em que a tecnologia já
era empregada para dar suporte ao trabalho do jornalista. Para Ciro Marcondes Filho, a confluência
entre jornalismo e literatura se deu na 4ª fase de um quadro que o autor traçou em seu livro
Comunicação e jornalismo: a saga dos cães perdidos. A partir de 1960, chegando até os dias atuais,
o jornalismo é marcado pela informação eletrônica, interativa e ágil.
Unir a imprensa e os escritores foi a forma encontrada de aumentar a produção de jornais e
conquistar o leitor, fazendo o comprá-lo no dia seguinte:
O casamento entre imprensa e escritores era perfeito. Os jornais precisavam vender e os
autores queriam ser lidos. Só que os livros eram muito caros e não podiam ser adquiridos pelo
público assalariado. A solução parecia óbvia: publicar romances em capítulos na imprensa
diária [...]. (PENA, 2006, p. 32)

A construção de personagens e a situação do ambiente também são características do gênero
Jornalismo Literário. Em 1962, Gay Talese publicou Joe Louis: o Rei como Homem de Meia Idade,
onde aprofundou a história do lutador de boxe que dá título à narrativa. Tanto Hiroshima quanto
Joe Louis foram publicados em revistas, assim como A Sangue Frio, mas este alçou voos ainda
maiores.
Em 1966, após cinco anos investigando o assassinato de uma família de fazendeiros do
Kansas, nos Estados Unidos, o escritor Truman Capote publicou a obra considerada o marco do new
journalism. Para A Sangue Frio, Capote acompanhou de perto as investigações da barbárie,
conversou com autoridades, entrevistou os assassinos confessos e acompanhou todos os
desdobramentos. O resultado foi um livro que reconstrói passo a passo, desde o planejamento do
crime até a punição dos culpados. No meio disso, Capote seduz o leitor se utilizando de recursos e
técnicas psicológicas.
Assim como no modelo de Capote, o texto narrado pelo jornalista ganha atrativos se ele
deixar de lado a objetividade e a superficialidade, e denotar importância e mérito aos seus
personagens. Como fios de condução da história, as pessoas, dentro da reportagem literária, se
tornam seres com vida, ou, se transformam em perfis humanizados. Quanto à isso, Edvaldo Pereira
Lima acredita que:
Toda boa narrativa do real só se justifica se nela encontramos protagonistas e personagens
humanos tratados com o devido cuidado, com a extensão necessária e com a lucidez
equilibrada onde nem os endeusamos nem os vilipendiamos. Queremos antes de tudo descobrir
o nosso semelhante em sua dimensão humana real, com suas virtudes e fraquezas, grandezas e
limitações. [...] (LIMA, 2009, p. 359)

Edvaldo Pereira Lima faz questão de frisar a importância do domínio da narração por parte do
jornalista. Visando garantir o interesse do leitor e mostrar a realidade, a variedade de recursos deve
ser utilizada:
Quando o texto está estruturado em apenas um fundamento, corre o risco de se tornar
enfadonho e do leitor perder o interesse. Ao alternar os recursos, porém, o autor tem melhor
chance de evitar essa tendência natural, típica do comportamento humano. Nossa atenção tende
a diminuir, quando somos receptores num processo de comunicação, se a mensagem nos é
entregue de um modo só, num ritmo só. (LIMA, 2005, p. 2 apud ALVES, 2006, p. 43)

O jornalista é, pois, o profissional que tem o dom de traduzir em palavras os acontecimentos
que merecem ser reportados. O jornalista literário tem o feeling de saber escolher cada palavra e
encaixá-lo no seu melhor contexto, como numa arte, assim como afirma Daniela Espíndola Alves:
Sem arte é impossível escrever um bom texto. Radicalismo? Sim. Seja ele curto, diferente,
incompreensível, formador, romântico, a forma quem determina é o autor, gosto não se discute.
Mas o que ilumina e transforma o texto é esta arte, que é própria, individual e independente.
(ALVES, 2006, p. 45)

Em terras tupiniquins, o gênero só começou a ser difundido em 1966, quando a revista
Realidade abraçou o Jornalismo Literário e permitiu que o repórter fizesse parte da história. Foi
assim com José Hamilton Ribeiro, jornalista que ficou conhecido pelo trabalho de detalhar,
aprofundar e observar durante suas coberturas de guerra.
A revista Realidade talvez seja, no Brasil, a publicação que mais deu espaço e promoveu o
hábito de textos literários aliados à reportagem. Realidade foi na verdade, a grande escola da
reportagem moderna. A publicação do grupo Abril teve seu número experimental publicado em
1965 – nota-se, durante a Ditadura Militar – e rapidamente tornou-se um sucesso comercial, e
incrivelmente popular. Com o objetivo de mostrar o Brasil em suas múltiplas facetas, Realidade

abordava diversos assuntos. Economia, arte, comportamento humano, religião, política, esporte,
dentre outros. Hoje o conceito de reality show anda em evidência nas emissoras de TV, mas
Realidade lançou mão do recurso ainda nos anos 60, ao mostrar os ―bastidores‖ de suas próprias
produções.
Uma proposta marcada, a um só tempo, pela horizontalidade e pela verticalidade, no sentido de
que situava o leitor no âmbito universal dos problemas do seu tempo, mas não o fazia de forma
acanhada ou apenas plástica; fazia isso desnudando a crise do contemporâneo. A revista
procurava dar ao público a dimensão essencial de suas indagações através de uma
extraordinária variedade temática. Mas numa pauta nada aleatória, muito menos um universo
de situações que não guardavam relação entre si. (FARO, 1999, p. 172 apud ALVES, 2006, p.
63)

Realidade não contentava em apenas noticiar o factual, era preciso ir mais a fundo e mostrar o
panorama para os leitores. A construção e a contextualização da notícia eram itens essenciais nas
matérias da revista.
[...] o interesse não é noticiar que o preço dos legumes aumentou semana passada e por quê,
mas mostrar como se movimenta a máquina do abastecimento da grande cidade 24 horas por
dia, mês após mês; não é contar como o juiz foi vaiado no Maracanã, lotado no clássico do
domingo, mas debulhar, num quadro contextual, as realidades duradouras da atividade desse
profissional. (LIMA, 2009, p. 226)

Em Realidade, o jornalista assume a função de militante de seu tempo. Desenvolvendo
necessidades políticas e pessoais, o Jornalismo Literário organiza e dá crédito à profissão, como
conta Daniela Alves:
Como referência para o Jornalismo Literário, na prática a revista Realidade atingiu, em pouco
tempo, mais que suas expectativas. Os profissionais tiveram a oportunidade de crescer e ser o
impulso para uma grande transformação na mídia. Fazer um jornalismo que prioriza o ser
humano e é fiel a profissão de jornalista [...] (ALVES, 2006, p. 70)

O poder da literatura sob os cuidados do jornalismo: as experiências de cada autor/ jornalista
levam o texto ao cume da produção noticiosa. Daniela Espíndola Alves marca a importância da
revista para o jornalismo nacional:
A revista Realidade representou o ápice da liberdade estética na história do jornalismo
brasileiro. Até mesmo a falta de unidade de estilo contribuía para que cada profissional pudesse
explorar sua expressão pessoal mais adequada a cada circunstância [...] (ALVES, 2006, p. 61)

A revista, sucesso de vendas, teve seu auge durante os anos de 1966, 1967 e 1968.
Desapareceu do mercado editorial no início dos anos 70, quando a editora debruçou sobre o seu
mais novo projeto, a revista Veja. Pode-se justificar a vida curta da revista, o fato de a mesma não
ter conseguido atingir dois de seus propósitos: não aprofundar o assunto como o tema merecia e
adotar o formato de conto dentro de um magazine. A ascensão da televisão também contribuiu para
o declínio de Realidade; não se comparava os custos de impressão de uma revista (mensal) com o
gasto mínimo (energia elétrica) de uma televisão. Mas a revista deixou o maior legado de seu
projeto: não havia estilo uniforme padrão; o que conferia maior liberdade ao repórter que se
expressava conforme o tema abordado; além, é claro, de ratificar sua expressão literária própria.
Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, atualmente, a prática disseminada por Realidade
está em desuso, e o Jornalismo Literário enfrenta resistência e briga por mais espaço no meio
jornalístico. No entanto, nas universidades, o assunto volta a ser questionado ultimamente.
O gênero ganhou destaque no meio acadêmico. Hoje, Jornalismo Literário é também curso de
pós-graduação lato sensu, mantido pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, a ABJL. À

frente do curso está o professor Edvaldo Pereira Lima. Aliás, ele junto de Celso Falachi, Sérgio
Vilas Boas e Rodrigo Stucchi, fundou a ABJL, que discute as aplicações do Jornalismo Literário.
No mercado atual, está disponível a revista Piauí, conduzida pelo documentarista João
Moreira Salles. A publicação promete reacender a antiga Realidade, ainda que os tempos sejam
outros. O compromisso com o real associado ao texto que dá ênfase à narrativa, precisa ser estudado
e praticado por jornalistas, antes que ele deixe de ser um gênero compatível com a liberdade de
criação que ele propõe.
2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Almeja-se com este estudo promover o interesse e aprendizagem do gênero Jornalismo
Literário, hoje pouco utilizado como forma alternativa de informação. A reportagem humanizada
tende a atrair o interesse do leitor regional e se torna uma opção aos tradicionais veículos de
comunicação. Baseado nesta linha de pesquisa, nasceu junto a este estudo, o livro Sutilmente, e a
produção prova que o livro-reportagem associado ao Jornalismo Literário promete aguçar a
imaginação do leitor ao mostrar histórias da vida real com o tema superação, assunto recorrente em
nosso cotidiano.
Com base nas observações realizadas na produção deste trabalho e nas pesquisas analisadas
para dar suporte a este estudo, espera-se aguçar nos profissionais do Jornalismo, o desafio em
depositar ao repórter o desejo de um olhar diferenciado em suas produções profissionais.
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RESUMO
Muitos associam a palavra ―química‖ com poluição, desastres ambientais e periculosidade de
seus reagentes. Atualmente, existe uma preocupação com os impactos das atividades químicas no
meio ambiente e, consequentemente, na sociedade. Um dos desafios que os professores de qualquer
nível de ensino enfrentam é explicar o novo paradigma de desenvolvimento sustentável, que
valoriza e respeita o meio ambiente, contrapondo as tecnologias de vanguarda com o uso do
desenvolvimento de métodos limpos, que evitem formação de resíduos e diminuam custos. Dentro
desse contexto, a preocupação com a diminuição e gerenciamento de resíduos gerados pelas aulas
práticas realizadas no âmbito acadêmico são mecanismos efetivos para que os estudantes possam
desenvolver uma atitude responsável quando se trabalha com produtos químicos, a fim de gerenciar
o descarte de substâncias nocivas para o ser humano e o meio ambiente.
Palavras chave: resíduos, ensino-aprendizagem, química analítica.
ABSTRACT
Many people associate the word "chemistry" with pollution, environmental disasters and
dangerousness of their reagents. Nowadays, there is concern about the impacts of chemical
activities in the environment and consequently in society. One of the challenges that teachers of any
grade level face is to explain the new paradigm of sustainable development that values and respects
the environment, countering the cutting edge technologies with the use of the clean development
methods that avoid formation of deposits and decrease costs. Within this context, the concern with
the reduction and management of waste generated by practical classes conducted by academics are
effective mechanisms for students to develop a responsible attitude when working with chemicals in
order to manage the disposal of harmful substances humans and the environment.
Key words: waste, teaching-learning, analytical chemistry.

1.

INTRODUÇÃO

É fundamental que a filosofia do ensino de química inicie uma mudança capaz de gerar
profissionais com princípios voltados a sustentabilidade do planeta. Dentro de um curso técnico em
química isso se torna essencial e vital. ―A escola prepara, instrumentaliza e proporciona condições
para construção da cidadania, para a formação do cidadão crítico, sujeito de sua própria história‖.
(LIBÂNEO, 1993, p.33).
Segundo Duarte (2001), a educação escolar deve desenvolver no indivíduo a capacidade e a
iniciativa de buscar por si mesmo novos conhecimentos, a autonomia intelectual, a liberdade de
pensamento e a expressão. Tem a escola, especificamente o curso do Ensino Médio, o intuito de
formar seus alunos qualificando-os com conhecimento necessário para um aprendizado permanente,
capacitando-o para a vida. Para tanto, necessário se faz promover a compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos, contribuindo para o raciocínio crítico e ético.
A Química deve possuir um caráter multidisciplinar, voltado para um futuro sustentável e
integrado com a economia e o meio ambiente. No caso de gerenciamento de resíduos dentro de um
laboratório de ensino é necessário expor aos alunos temas relacionados à Sustentabilidade no
sentido de diminuir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado dos resíduos, além de
buscar na prática a diminuição da geração de possíveis rejeitos, bem como o uso de reagentes
alternativos durante as aulas experimentais e descarte correto daquilo que foi gerado. Como os
alunos estão se preparando para o mercado de trabalho, visto que devem cumprir um estágio
supervisionado de no mínimo 1100 horas se faz importante a formação de técnicos críticos e
responsáveis por aquilo que produzem dentro de uma indústria química.
2.

OBJETIVOS

Buscar durante as práticas laboratoriais, a adequação e a diminuição dos resíduos químicos
gerados, especialmente na aplicação da Macroanálise durante os processos de precipitação,
identificação e confirmação dos cátions, segundo VOGEL, dentro dos laboratórios acadêmicos da
Escola de Engenharia de Lorena. Aplicar a utilização das Marchas Qualitativas de
Semimicroanálise nas práticas de Análise Química Qualitativa, buscando assim uma diminuição
significativa dos resíduos gerados e reagentes consumidos, facilitando, portanto, o tratamento, o
descarte e viabilizando os custos da instituição quanto a este processo.
3.

METODOLOGIA

Realizaram-se pesquisas em artigos científicos, livros específicos sobre os temas
correlacionados ao Gerenciamento de Resíduos e uma ampla revisão em projetos desenvolvidos por
escolas, ligados a sustentabilidade e adequação de metodologias de ensino. Salienta-se que essa
pesquisa foi realizada na Biblioteca da Escola de Engenharia de Lorena- Área I.
Como etapa posterior, identificou-se nos diversos laboratórios da instituição a possibilidade
de inserção de novas metodologias, visando a menor geração de resíduos, diminuição significativa
do uso de reagentes ou substituição dos mesmos por outros com menor toxicidade e pesquisou-se
sobre o descarte de resíduos gerados após as aulas práticas.
Aliados ao conhecimento teórico realizaram-se testes na busca de novas alternativas para
melhoria das aulas práticas dentro da Química Qualitativa, atuando de maneira direta e responsável
no gerenciamento dos resíduos gerados.

3.1 ANÁLISE DOS PRECIPITADOS DE ANÁLISE QUALITATIVA

- Transferir 20 gotas da solução da amostra para um tubo de centrifuga;
- Adicione cuidadosamente HCl 2 eq/L até que haja a precipitação completa
dos cátions (2 a 3 gotas aprox. verificando sempre se ainda há a formação de
precipitado por alguns segundos)
- Centrifugar e testar, no sobrenadante, se a precipitação foi quantitativa. Para
isso adicionando 1 gota de HCl 2 eq/L e verifique se a solução permanece
límpida, indicando a ausência de cátions do grupo I.
Sobrenadante: Pode conter
cátions dos demais grupos
(reserve-os.)

Precipitado

- O precipitado pode conter AgCl, PbCl2, Hg2Cl2.
-Lave o precipitado com 2 gotas de HCl 2 eq/L e então com 5 gotas de água fria e
rejeite o produto da lavagem. Adicione 10 gotas de água fervendo, centrifugue e
separe o sobrenadante imediatamente.

Precipitado

Sobrenadante

Pode conter: Hg2Cl2 e AgCl. Lave o ppt. várias vezes
com água quente até que as águas de lavagem não
produzam nenhum ppt. Ao adicionar K2CrO4 o que
garante a completa remoção do Pb++.
- Adicione 10 gotas de solução de NH4OH quente
diluída sobre o ppt. e centrifugue.

Pode conter PbCl2:

Precipitado
SE for preto, consiste em
Hg(NH2)Cl + Hg0.
Portanto, Hg2++ está
presente.

Sobrenadante
Pode conter
[Ag(NH3)2]+. Divida em
2 partes:
1) Acidifique com
HNO3 diluído.
Precipitado branco de
AgCl.
2) Adicione algumas
gotas de solução de KI.
Precipitado amamelo
pálido de AgI.

- Esfrie uma porção da
solução:
Um ppt. branco, cristalino,
de PbCl2 pode ser obtido.
Divida-o em três partes:
(caso não obtenha um
precipitado, continue o
procedimento com o
sobrenadante).
1) Adicione solução de
K2CrO4 - precipitará
PbCrO4 (amarelo) que é
insolúvel em ácido acético
diluído.
2) Adicione solução de KI.
Precipitará PbI2 que é
solúvel em água fervendo,
levando a uma solução
incolor que deposita cristais
amarelos brilhantes por
resfriamento.
3) Adicione H2SO4 diluído,
que precipitará PbSO4 que é
solúvel em solução de
acetato de amônio.

As práticas laboratoriais se utilizam das operações e equipamentos segundo os métodos da
Semimicroanálise segundo Arthur Vogel, que separa a análise de cátions em cinco grupos: o
Primeiro Grupo de Cátions – corresponde aos cátions Chumbo (Pb2+), Prata (Ag+) e Mercúrio I
(Hg22+); o Segundo Grupo de Cátions, que se subdivide em duas partes, - Parte A, os cátions
Chumbo (Pb2+), Mercúrio II (Hg22+), Cobre (Cu2+) e Bismuto (Bi3+) e a Parte B, correspondente aos
cátions Arsênio III (As3+) e V (As5+), Antimônio III (Sb3+) e V (Sb5+), e Estanho III (Sn3+) e IV
(Sn+4); Terceiro Grupo de Cátions, igualmente subdividido em dois – Parte A, cujos cátions são o
Ferro (Fe3+), Cromo (Cr3+) e Alumínio (Al3+) e os da Parte B, Níquel (Ni2+), Cobalto (Co2+),
Manganês II (Mn2+) e VII e Zinco (Zn2+); O Quarto Grupo de Cátions, composto por Bário (Ba2+),
Estrôncio (Sr2+) e Cálcio (Ca2+); por último, o Quinto Grupo de Cátions, representado pelo
Magnésio (Mg2+), Sódio (Na+), Potássio (K+) e Amônio (NH4+) (VOGEL, 1981).
Nas práticas realizadas pelo Colégio Técnico nos laboratórios de Química, não se realiza as
correspondentes à segunda parte do Segundo Grupo de Cátions - devido sua alta toxicidade,
expondo, em consequência, os alunos –e Quinto Grupo de Cátions, devido sua alta especificidade
química, o que acarreta uma análise minuciosamente longa, tomando grande quantidade de tempo
dos estudantes. Além disso, possuem exceções em quantidade significativa quando comparados aos
demais grupos.
3.2 MARCHA QUALITATIVA SISTEMÁTICA DE SEPARAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E
CONFIRMAÇÃO
Quanto ao processo de separação desses cátions presentes na mistura inicial, utiliza-se a
Marcha Qualitativa Sistemática, baseada agora na Semimicroanálise, para a realização completa do
processo completo, iniciando-se pela precipitação, pela separação, identificação e confirmação
destes. Cada grupo catiônico possui sua respectiva marcha, abaixo descriminada de acordo com o
grupo a qual pertence.
Realizou-se, desta maneira, estudos com enfoque o Primeiro Grupo de Cátions segundo Vogel
para a melhoria nas técnicas analíticas, visto que os cátions que o compõe são de extrema utilidade
na indústria – como na metalurgia, para o chumbo, e a Prata, nos revestimentos metálicos nobres – e
a o mercúrio, na utilização de métodos de pesquisa.
3.3 MARCHA QUALITATIVA SISTEMÁTICA DOS CÁTIONS DO GRUPO I
3.3.1 Precipitados Obtidos
Em decorrência da sequência de etapas estabelecidas pelas Marchas Qualitativas, encontra-se os
seguintes precipitados, de acordo com o grupo a qual pertence:

Figura 01: Precipitado preto confirmando presença do Hg22+

Figura 02: Precipitado branco de AgCl

Figura 03: Precipitado amarelo pálido de AgI

Figura 04: Precipitado amarelo de PbCrO4

Figura 05: Precipitado amarelo de PbI

Figura 06: Precipitado branco de PbSO4

3.4 UTILIZAÇÃO DO CLORETO DE SÓDIO PARA PRECIPITAÇÃO DOS CÁTIONS DO
PRIMEIRO GRUPO
Observada a necessidade de redução dos resíduos gerados pela análise laboratorial diária dos
alunos da instituição, utilizou-se como primeira ação redutiva a substituição do Ácido Clorídrico 2
mol/L – agente precipitante do Primeiro Grupo de Cátions – pelo Cloreto de Sódio, já que fora
observado, anteriormente, que era somente necessária a presença do Cloreto (Cl-) para a
precipitação dos cátions do Primeiro Grupo.
Analisou-se, então, a utilização de 3 amostras precipitantes de cloreto de sódio – a primeira,
com 5,00 mol/L, a segunda com 3,00 mol/L e a terceira com 1,50 mol/L. Após realizados triplicata
dos testes com as soluções, observou-se que a solução de 5,00 mol/L possuía precipitação
quantitativa aparente a da solução de 3,0 mol/L, enquanto que a de 1,50 mol/L havia precipitado
pouca quantidade de cátions, sendo necessário realizar por vezes o teste de precipitação para
alcançar quantidades aproximadas das amostras anteriores.
Por meio dessas considerações, realizou-se uma quarta triplicata de experimentos, desta vez
com uma solução de cloreto de sódio a 2,50 mol/L. A precipitação desta vez, assemelhou-se com os
resultados da precipitação da segunda solução, ficando, portanto, escolhida como agente
precipitante para análises do Primeiro grupo, podendo substituir o Ácido Clorídrico em análises
voltadas apenas para este grupo.

3.5 RECUPERAÇÃO
ESPECÍFICOS

DA

PRATA

E

DE

OUTROS

METAIS

POR

MÉTODOS

É possível recuperar a Prata e demais metais de acordo com métodos específicos, aplicandose conceitos desde a dissolução e a reutilização como mistura secundária, podendo ser aplicada para
reações em aulas de Química Experimental, desde que seu sobrenadante esteja em pH neutro para
que não ocorra interferência de íons nas precipitações. As técnicas de recuperação da Prata e outros
metais oferecem, a partir da reunião de artigos de recuperação analisados, uma gama de escolha de
processos com média de 99,5% de recuperação do cátion, além de metais como Cromo e Mercúrio,
segundo a artigo da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões, publicado em
2008.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A utilização da Macroanálise é, portanto, inviável quanto o descarte e tratamento dos resíduos
químicos gerados, especialmente no recolhimento destes, visto que, por exemplo, a utilização de
metais pesados e reagentes em altas concentrações torna o meio de descarte inviável, atacando e
prejudicando o destino final, muitas vezes relacionados ao meio aquoso que transformam a
potabilidade da água, o pH do solo, bem como contamina as biotas aquáticas e terrestres, podendo
gerar casos como bioacumulação, além da emissão de gases presentes durante as análises que, de
maneira indireta, compõem graves pontos de ataque ao meio ambiente e a saúde dos alunos e
laboratoristas presentes dentro do processo.
Para isso então, aplicou-se a utilização das Marchas Qualitativas de Semimicroanálise nas
práticas de Análise Química Qualitativa, que resultaram numa diminuição significativa dos resíduos
gerados e reagentes consumidos, facilitando, portanto, o tratamento, o descarte e viabilizando os
custos da instituição quanto a este processo. Facilidade esta demonstrada com as fotos dos
precipitados recolhidos das análises durantes as experimentações realizadas.
Mesmo com a aplicação da Semimicroanálise, quando realizado um levantamento do número
de aulas de Análise Química Qualitativa, torna-se significativo o valor de resíduos a serem
inutilizados. Levando ainda em consideração, situações em que alunos por negligência, realizam
descarte em pias que, por sua vez, acabam por alcançar um horizonte distante, contribuindo para a
desestruturação dos habitats e dos ecossistemas, consequentemente.
Estipulando uma quantidade média de resíduos gerados pelos alunos, buscou-se novos
métodos de aplicação quanto aos resíduos gerados. Em relação as aplicações do cloreto de sódio, de
concentrações iguais a 5,00 mol/L, 3,00 mols/L, 1,50 mol/L e 2,5 mol/L – esta definida como
solução precipitante padrão para análises de cátions do Primeiro Grupo. A Tabela I, localizada
abaixo, demostra o resultado qualitativo da precipitação em triplicata de experiências destas 4
soluções precipitantes, com 20 gotas da solução catiônica:
Tabela 1: os valores na cor bege representam os satisfatórios e que podem ser aplicados em análises do Primeiro
Grupo. Em verde apresentam-se como aqueles que podem ser aplicados, embora não sejam a melhor opção; já o valor
em azul representa a melhor solução que poderia ser selecionada para a precipitação.

Concentração da Experimento 1
Solução de NaCl

5,00 mol/L

Satisfatório
(precipitação
quantitativa
aproximadamente

Experimento 2

Experimento 3

Satisfatório

Satisfatório

(Precipitação
– quantitativa
0,42

(Precipitação quantitativa
– – aproximadamente 0,44

mL de precipitado)

3,00 mol/L

1,5 mol/L

2,5 mol/L
(solução
selecionada)

aproximadamente
mL de precipitado)
0,38
mL
de
precipitado)

Satisfatório
Satisfatório
(precipitação
(precipitação
quantitativa
– quantitativa
–
aproximadamente 0,38 aproximadamente
mL de precipitado)
0,43
mL
de
precipitado)

Satisfatório (precipitação
quantitativa
–
aproximadamente
0,42
mL de precipitado)

Insatisfatório no início
(precipitação
ocorreu
apenas em 0,13 mL.
Necessitou-se de adição
de gotas da solução para
alcançar
o
valor
satisfatório)

Insatisfatório
no
início(precipitação
ocorreu apenas em
0,10 mL. Necessitouse de adição de
solução precipitante
para alcançar valores
satisfatórios)

Insatisfatório no início
(precipitação ocorreu em
apenas
0,15
mL.
Necessitou-se de adição
da solução precipitante
para alcançar valores
satisfatores)

Satisfatório(precipitação
quantitativa
–
aproximadamente 0,37
mL de precipitado)

Satisfatório
(precipitação
quantitativa
–
aproximadamente
0,40
mL
de
precipitado)

Satisfatório(precipitação
quantitativa
–
aproximadamente
0,41
mL de precipitado)

A solução de NaCl 2,50 mol/L demonstra-se como a melhor visto que, quando ocorrer a
precipitação completa dos cátions, a quantidade de íons Na+ e Cl- presentes no sobrenadante estarão
em menores quantidades que em soluções mais concentradas, como, por exemplo, a de 5,00 mol/L.
Isto ajuda a interromper reações paralelas no sobrenadante, que acabam interferindo no produto
final por co-precipitação ou reprecipitação, de acordo com a etapa na qual esta impureza é formada.
É importante ressaltar que a aplicação do NaCl seria de grande lucro visto que este se caracteriza
como um sal neutro e, realizando a separação da solução salina do precipitado de cátions, ainda
pode-se utilizar tal eletrólito para realização de outros eventuais trabalhos dentro do laboratório. Já
a aplicação do HCl, um ácido forte, se descartado de maneira incorreta, pode acabar prejudicando
seu local final, transformando o pH, realizando reações que impeçam ou mudem o equilíbrio dos
sistemas e, por fim, causando uma perturbação na esfera das partículas que compõem a realidade
natural das coisas.
Quanto aos metais como prata, cromo, chumbo, estes podem ser recuperados a partir de
métodos por eletrólise ou por reações químicas, reagindo-os de acordo com a especificidade
química de cada um. O artigo da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões,
publicado em 2008, demonstra alguns métodos de separação por reações químicas, utilizando-se
dos valores de Kps dos respectivos cátions. Pode-se, ainda, utilizando-se dos conceitos de Kps,
trabalhar com a dissolução destes compostos em outros tipos de solvente, realizando um processo
de separação de misturas que, no mais tardar, poderiam ser reutilizadas dentro da própria
instituição. Esta reutilização pode ser confirmada no artigo apresentado pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (2000), que realizou um cadastramento dos resíduos, estes eram levados para

processos de separação e, em consequência, podiam ser usados após a realização completa do
processo.
Tais processos podem sofrer modificações para a realidade desta instituição e, se possível,
serem aplicados de acordo com os laboratórios com a qual a faculdade trabalha, reduzindo custos
com manutenção no transporte, redução de desperdício e redução nas compras dos reagentes
excessivas.
5.

CONCLUSÕES

A instalação das práticas semimicroanalíticas colaborou nas esferas mais amplas da
instituição, visto que atualizou a maneira com a qual se trabalhava e, em consequência, reduziu para
um valor significativo o número de resíduos gerados. Visando ainda a redução maior destes
resíduos já aplicados na Semimicroanálise, buscou-se métodos que reduzem de maneira
significativa possíveis gastos e riscos no que tange aos ambientais, visto que e sobreponham o ideal
de sustentabilidade, repassando-os para os presentes e futuros alunos da instituição.
Os métodos de aplicação para redução de resíduos são muitos, visto que os reagentes
utilizados apresentam, em geral, especificidades químicas com diversas substâncias, o que garante
um escopo de melhoramento no controle residual ainda maior. Por isso, apresentou-se aqui apenas
ideias de transformação dos métodos atuais para tornar a quantidade produzida dessas substâncias
ainda maior.
As aplicações para os resultados encontrados são diversas e deve-se manter o ideal da
continuidade desta mentalidade, movimentando ações que permeiem os processos químicos em
laboratórios e indústrias com a máxima de sustentabilidade, buscando um equilíbrio não só nos
gastos e questões monetárias, mas de nosso planeta como uma reação completa, que precisa estar,
de maneira clara e necessária, em equilíbrio com valores e ações corretas.
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ALTERAÇÕES MICROESTRUTURAIS E DE MICRODUREZA CAUSADAS POR
TRATAMENTO TÉRMICO E DEFORMAÇÃO PLÁSTICA EM AÇO PARA TUBOS API
5CT
Mayara de Oliveira Alves
Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila - FATEA
RESUMO
O desenvolvimento da indústria petroleira mostrou grandes avanços nos últimos anos, e com
as possibilidades de exploração se esgotando, são necessárias construções de poços mais profundos,
e esses são submetidos a grandes pressões, portanto o material para sua produção deve ser bastante
resistente e, como para qualquer indústria, economicamente viável. Usando amostras de metal,
advindas de uma mesma peça, utilizado para produção de tubos conforme as normas API 5CT, esse
estudo visa compreender as mudanças dos componentes estruturais e microestruturais resultantes
das alterações de temperatura, tempo e estrutura atômica do aço e, ainda, analisar as alterações
causadas na resistência do material. Serão comparadas as diferenças resultantes de tratamento
térmico e deformação plástica, tanto as diferenças estruturais quanto as durezas. Os resultados
mostrarão a viabilidade do processo de têmpera, pois as diferenças de dureza são discrepantes, e a
aplicação exige um material mais resistente.
Palavras chave: Têmpera; Revenimento; Martensita; Deformação Plástica; Microdureza.
ABSTRACT
The development of the oil industry showed great evolution in the last years, and by depleting
the exploration possibilities, it is necessary construction of deeper oil well, and those ones are
subjected to huge pressures, therefore the material used for its production must be really resistant
and, as for any industry, economically viable. Using metal samples, come from a unique piece, used
for pipes production according to the API 5CT standards, this study aims to understand the changes
of the structural and microstructural components resulting from alterations of temperature, time and
atomic structure of steel, and even analyze alterations caused in the material resistance.it will be
compared the differences of heat treatment and plastic deformation results, both the structural
differences and hardness. The results will show the viability of quench process, for the differences
of hardness are really big, and the use requires a more resistant material.
Key Words: Quench; Tempering; Martensite; Plastic Deformation; Microhardness.

1.

INTRODUÇÃO

Hoje, com o crescimento da demanda de petróleo, e com o aumento das exigências das
indústrias petroleiras, o ramo de produção de tubos para o transporte da matéria prima tem crescido,
e com ele suas normas e condições (SALANI e AMORIN, 2006).
O tubo sem costura é uma excelente opção para trabalho em que haja pressão, pois não há
chance de romper-se na área da solda. Os tubos que obedecem à norma API 5CT são produzidos
encruados ou com tratamento térmico, o que define suas propriedades mecânicas. São aplicados em
revestimento e produção de poços terrestres e marítimos (APOLO TUBULARS, 2013).
Atualmente, os poços de petróleo chegam a atingir profundidades superiores a seis mil
metros, e as condições, cada vez mais severas devido às altas pressões, exigem maior resistência
mecânica do material (SALANI e AMORIN, 2006).
Para atingir essas propriedades, estão sendo utilizados os processos de têmpera, que são de
custo relativamente baixo e alcançam resistência suficiente mesmo sem adição de ligas de maior
custo (TENARIS CONFAB, 2004).
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 DIAGRAMA FERRO-CEMENTITA
O diagrama Ferro-Cementita é usado na produção do aço, já que suas transformações ocorrem
em velocidade superior à necessária para que os equilíbrios termodinâmicos possam ser alcançados
(SILVA e MEI, 1988).

Figura 9 – Diagrama de Fases Ferro-Cementita
Fonte: Costa e Mei, 1988

Combinados, o ferro e a cementita, formam diferentes fases em diversas temperaturas.
Representados no diagrama Ferro-Cementita, construído em temperatura versus concentração de C,
sendo de interesse apenas o trecho em que o elemento é considerado um aço (SILVA e MEI, 1988).
A ferrita é uma solução solida de carbono em ferro, que em temperatura ambiente possui
solubilidade de 0,008% na matriz, teor mínimo para que seja uma ferrita alfa, se com menos
carbono o ferro é considerado puro (SILVA e MEI, 1988).
Até a temperatura de aproximadamente 727°C o aço é formado basicamente por ferrita e
cementita, sendo cementita carboneto de ferro (Fe3C) (SILVA e MEI, 1988).
Inicia-se na linha A1, com o teor máximo de 0,77% de carbono, a formação de austenita, que
é uma solução sólida de carbono em ferro, com maior teor de carbono se comparado à ferrita. E essa
austenitização ocorre a aproximadamente 900°C (SILVA e MEI, 1988).
A linha A3 representa o resfriamento lento a partir do ponto de autenitização, e assim a
estrutura volta a ser formada por ferrita e cementita. A linha Acm representa a adição de carbono
combinada a elevação da temperatura, para que a austenita se transforme em cementita. A
combinação delas formará perlita (ferrita e cementita) (SILVA e MEI, 1988).
A linha A4 define o início da transformação de austenita em ferrita, mas dessa vez chamada
de delta, em temperaturas elevadas (SILVA e MEI, 1988).

A linha solidus mostra o ponto em que o aço começa a se liquefazer, o que ocorre até a linha
liquidus (SILVA e MEI, 1988).
2.2. DIAGRAMA ITT (ISOTHERMAL TIME TRANSFORMATION)
Viu-se no diagrama de fases Fe-Cementita que, chegando à temperatura crítica, ou seja, a de
austenização, com o resfriamento lento volta-se a formar perlita, mas suas propriedades mecânicas
são intermediárias às da ferrita e da cementita, portanto com dureza e ductilidade insuficientes para
determinadas aplicações. Assim, para obter uma estrutura granular com maior dureza é necessária
uma transformação isotérmica, que no caso apresentado será a têmpera (CHIAVERINI, 2007).
A temperatura de austenitização é crucial para as transformações isotérmicas, pois tendo a
austenita, pode-se formar perlita, bainita ou martensita, dependendo da velocidade de resfriamento
(CHIAVERINI, 2007).
A têmpera consiste no aquecimento do aço até sua temperatura crítica (temperatura de
austenitização) seguido de resfriamento rápido o suficiente para formar estrutura martensítica. O
resfriamento pode ser feito em salmoura, água, óleo ou ar, em ordem de velocidade (CHIAVERINI,
2007).

Figura 10- Diagrama TTT
Fonte: Chiaverini, 2007

O diagrama ITT representa as transformações da austenita. Observa-se a linha A1, a mesma
do diagrama de fases, que representa a temperatura de austenitização, e acima dela está localizada a
temperatura em que se inicia o resfriamento (CHIAVERINI, 2007).
A curva A representa um resfriamento lento, portanto com formação de perlita com grãos
grosseiros e baixa dureza. A curva B representa um resfriamento pouco mais rápido, então formará
perlita mais fina com dureza mais elevada. A curva C aumenta a velocidade de resfriamento,
formando perlita ainda mais fina com dureza ainda maior. A curva D, com resfriamento ainda mais
rápido, não toca a linha de fim de transformação de Perlita, portanto a austenita não se torna
totalmente perlita, apenas iniciando seu processo de formação, a austenita restante transforma-se em

martensita, resultando em uma estrutura com ambas presentes. A curva E representa um
resfriamento muitíssimo rápido, não tocando as curvas de transformação, a austenita não forma
estrutura lamelar, logo é formado diretamente a martensita (CHIAVERINI, 2007).
2.3 TEMPERABILIDADE
A temperabilidade do aço consiste na facilidade de formação de martensita, e é definida pela
composição química. Os elementos capazes de melhorar a temperabilidade são carbono, manganês,
cromo, vanádio e molibdênio (CHIAVERINI, 2007).
Resulta do processo de têmpera a formação de martensita, que é uma fase de ferro
supersaturada de carbono devido ao resfriamento rápido, o que impede a difusão do carbono.
Assim, ocorre aumento do limite de resistência à tração e dureza, reduzindo a ductilidade,
propriedade que é parcialmente recuperada através do revenimento (CHIAVERINI, 2007).
2.4 REVENIMENTO
O revenimento é um tratamento térmico, que geralmente segue a têmpera, e elimina parte das
tensões causadas pelo processo anterior, além de corrigir o excesso de dureza e fragilidade,
tornando o material mais dúctil e resistente ao choque, sem perdas significativas de resistência
mecânica (CHIAVERINI, 2007).
2.5 DEFORMAÇÃO PLÁSTICA
A deformação plástica ocorre quando as tensões ultrapassam o limite de elasticidade e o
deslocamento dos átomos é irreversível (CALLISTER, 2010).
Há vários tipos de mecanismos que provocam a deformação plástica, mas o de interesse atual
é a laminação a frio (CALLISTER, 2010).
A laminação a frio consiste em forçar a passagem de um material entre dois cilindros girando
em direções opostas, fazendo com que haja redução de sua espessura, portanto uma deformação
plástica (CALLISTER, 2010).
Esse tipo de deformação consiste em mover os átomos. O fator determinante é a mobilidade
das discordâncias, que são átomos desalinhados com relação à rede cristalina, considerados defeitos
desejáveis. A capacidade de um material de se deformar depende crucialmente da capacidade de
suas discordâncias se moverem. Após o processo, quanto mais bem sucedida for a imobilização das
discordâncias, maior será a dureza e força do material (CALLISTER, 2010).
O resultado da deformação plástica é o encruamento dos grãos, ou seja, passam a ser
alongados e direcionados longitudinalmente, gerando tensões residuais, o que leva a um aumento
significativo na resistência mecânica e a diminuição da ductilidade (CALLISTER, 2010).
2.6 MICRODUREZA VICKERS
O teste de Microdureza Vickers consiste em um diamante muito pequeno de forma piramidal
forçado com uma carga de 1kgf sobre a superfície do material, imprimindo sobre ele uma cavidade.
Os equipamentos utilizados atualmente possuem um software de análise automática dessa cavidade,
e indica diretamente os valores em HV (hardness Vickers). O teste deve ser realizado mais de uma
vez na superfície da mesma amostra, e assim ter uma média dos valores para ter maior precisão.
(CALLISTER, 2010).

Figura 11 – Diamante de Formato Piramidal
Fonte: Callister, 2010

3. METODOLOGIA
3.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA
As amostras analisadas foram obtidas de material empregado na produção de tubos sem
costura, segundo a norma API 5CT, utilizados para revestimento e produção de poços marítimos e
terrestres. A composição química do aço em porcentagem de massa é de 0,2700% de Carbono;
0,0030% de Enxofre; 0,0072% de Nitrogênio; 0,0440% de Alumínio; 0,2200% de Silício; 0,0160%
de Fósforo; 0,0320% de Titânio; 0,0030 de Vanádio; 0,0200% de Cromo; 1,1900% de Manganês;
0,01600% de Níquel; 0,0100% de Cobre; 0,0010% de Nióbio; 0,0020% de Molibdênio; 0,0016% de
Boro.
3.2 TRATAMENTO DAS AMOSTRAS
A primeira amostra passou pelo tratamento térmico de Têmpera, realizado elevando a
temperatura do metal a 900ºC, por tempo suficiente para que ocorresse a austenitização do material.
O resfriamento brusco foi feito em água, e foi o fator mais influente nas propriedades do metal
tratado, o qual passou a ter maior resistência mecânica, porém passou a ter também maior
fragilidade. Após a têmpera foi realizado o revenimento, em temperatura de 650ºC seguido de
resfriamento em temperatura ambiente, necessário para recuperar parte da ductilidade.
A segunda amostra passou por um processo de laminação a frio, ocorrendo assim uma alteração
em sua microestrutura, aumentando ligeiramente sua resistência mecânica.
3.3 MEDIÇÃO MICRODUREZA VICKERS
Ambas as amostras tiveram suas microestruturas analisadas por micrografia óptica e
microdureza Vickers. A micrografia óptica consiste em observar a microestrutura do material e a
microdureza Vickers consiste em medir a resistência a penetração do material, no caso utilizando a
carga de 1kgF.
3.4 ANÁLISE POR MICROGRAFIA ÓPTICA
A análise micrográfica óptica tem como objetivo observar e registrar a estrutura granular da
amostra, podendo determinar os tipos de elementos estruturais presentes.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 ANÁLISE QUÍMICA
Calcula-se o Carbono equivalente para obter a importância da atuação dos demais elementos na
solução.

Resultando em um Carbono equivalente de 0,475%, portanto um aço hipoeutetóide.
4.2 ANÁLISE ESTRUTURAL DOS GRÃOS
A micrografia óptica mostrou a diferença clara entre a microestrutura das amostras.
A primeira amostra apresentou uma microestrutura martensítica bem definida, advinda da
têmpera.

Figura 12 – Estrutura Martensítica Vista por Micrografia Óptica (Aumento de 200x)
Fonte: Acervo Pessoal

Na segunda amostra foi possível observar uma matriz ferrítica com a presença de perlita, e
grãos alongados devido à deformação plástica.

Figura 13 – Estrutura Encruada de Ferrita e Perlita Vista por Macrografia Óptica (200x)
Fonte: Acervo Pessoal

4.3. MICRODUREZA VICKERS
A análise de microdureza forneceu os seguintes valores:
Quadro 1 – Resultado dos Testes de Microdureza Vickers em HV

Medição Microdureza Vickers
1ª
2ª
3ª
208
183
205
529
495
484

Laminado
Temperado

4ª
205
469

5ª
170
508

6ª
167
508

Média
190
499

Observa-se que os valores de dureza do aço temperado foram significativamente maiores que
os valores do aço encruado, o que se observa com mais clareza no gráfico.
600
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200
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0
Gráfico 1 – Relação dos Resultados dos Testes de Microdureza

Os resultados mostram que as tensões internas causadas pelo resfriamento rápido superam as
tensões causadas pelo deslocamento dos átomos, portanto a resistência alcançada pelo encruamento
não se equipara à resistência obtida através da têmpera.
5. CONCLUSÃO
Os resultados mostraram diferenças muito grandes entre a amostra do material após o
encruamento e a amostra do material após a têmpera. Essa dureza excessiva do material temperado
é devido à formação de uma estrutura martensítica, a qual confere ao aço uma resistência muito
grande com relação às estruturas formadas em outros processos.
A estrutura do aço encruada possui dureza suficiente para certas aplicações, mas, para o caso
estudado, o uso mais adequado seria do material temperado, pois é um processo economicamente
viável e rápido.
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RESUMO
O ensino de embriologia humana, por muitas vezes é de difícil compreensão para os alunos,
por conter em sua disciplina termos científicos e estágios microscópicos, que na maioria das vezes
são explicados aos estudantes apenas de uma forma teórica, tornando quase que impossível o seu
entendimento. Propondo facilitar esse ensino, o trabalho apresentado evidencia as fases da
Gastrulação e Neurulação do embrião, expostas de maneira mais simples, sendo em forma de slides,
com imagens do que ocorre em cada processo da gastrulação e neurulação, e agregando analogias
com objetos do dia-a-dia do aluno na apresentação. Para auxiliar ainda mais na compreensão da
matéria, foi aplicado um jogo de palavras cruzadas, para termos dimensão do quanto do conteúdo
apresentado o aluno absorveu. Com o resultado dos exercícios observou-se mais disposição e
assimilação do conteúdo, o que tornou o ensino da disciplina Embriologia mais objetivo, de fácil
entendimento e mais atraente para os estudantes.
Palavras chave: Gastrulação, neurulação, ensino-aprendizagem, embriologia humana.
ABSTRACT
The teaching of human embryology, for it is often difficult to understand for the students in
your discipline to contain scientific terms and microscopic stages, which in most cases are
explained to students only in a theoretical way, making it almost impossible for your understanding.
Proposing that facilitate teaching, the work presented demonstrates the phases of Gastrulation and
neurulation the embryo, exposed more simply, being in the form of slides with images of what
occurs in each process of gastrulation and neurulation, and adding analogies with everyday objects a-day student in the presentation. To further assist in the understanding of the matter, it was applied
a crossword puzzle to terms dimension of the content presented as the student has absorbed. With
the outcome of the exercise was observed more willingness and assimilation of content, which
made the teaching of the discipline Embryology more objective, easy to understand and more
attractive to students.
Key words: gastrulation, neurulation, understanding of matter, human embryology.

1. INTRODUÇÃO
A disciplina de embriologia humana, responsável pelo estudo do embrião, exige do aluno o
entendimento de uma série de mudanças que ocorrem simultaneamente em uma escala macro e
microscópica. Os estudantes têm dificuldade em compreender os conceitos apresentados e criar
mentalmente imagens tridimensionais dos processos envolvidos, portanto, visando melhorar o
entendimento dos alunos, foram apresentados vários seminários com diferentes temas dentro da
área de embriologia.
Segundo Knowlton (2003) ―Modelos tradicionais de aprendizagem em salas de aula
geralmente caracterizados pela memorização de informação e aceitação do ponto de vista do
professor, não preparam o aluno para o tipo de aprendizagem que eles encontrarão na vida real‖.
Com isso, a adoção de metodologias mais didáticas e que possam ajudar o aluno a desenvolver
melhor sua criatividade e seu senso critico devem ser mais utilizadas.
Sendo assim, espera-se que o estudante seja capaz de assumir o papel de construtor do seu
próprio conhecimento, na busca de alternativas sensatas para o ensino-aprendizagem.
Dessa forma, os futuros professores precisam reavaliar seu papel, que não deve ser somente o
de transmitir conhecimento, mas instigar o aluno a ser mais participativo, criando métodos para que
o conteúdo seja transmitido de uma forma mais interessante. A ciência deve fazer parte do dia a dia
dos estudantes de maneira mais real e dinâmica.
A utilização de slides que, apesar de parecer um recurso ―fora de moda‖ nestes tempos de
grandes inovações tecnológicas é defendida por FERNANDES (1998). Segundo ele, os slides
permitem uma projeção de alta resolução, enfatizando cores, beleza e detalhes, visíveis de qualquer
ponto de uma sala de aula.
As apresentações dos seminários de embriologia foram divididas em duas etapas. Na primeira
foram apresentados slides contendo a explicação sobre as fases embrionárias da Gástrula e Neurula,
utilizando-se de esquemas, imagens e vídeos explicativos. Na segunda etapa, aplicou-se uma
atividade que consistia em um jogo de palavras cruzadas, popularmente conhecido como
―cruzadinha‖ para comprovar o grau de entendimento dos alunos.
A Gastrulação, resumidamente, é a formação das camadas germinativas: ectoderma,
endoderma e mesoderma. Será neste período que o disco embrionário bilaminar se transformará em
um disco embrionário trilaminar. Neste período o embrião também pode ser chamado de gástrula. A
fase da Gástrula se inicia com a formação da linha primitiva na superfície do epibalsto. Cada uma
das três camadas germinativas formada na gastrulação dá origem a tecidos e órgãos específicos.
Já na fase da neurulação ocorre a formação do tubo nervoso, estrutura de fundamental
importância no desenvolvimento embrionário. A neurulação é constituída pelos processos
envolvidos na formação da placa neural, das pregas neurais e o fechamento destas pregas levando a
formação do tubo neural. Nesse período o embrião é denominado Neurula.
Sendo assim, no trabalho apresentado destaca-se a importância da apresentação de seminários
no ensino de Embriologia, contribuindo para que a disciplina tenha um melhor entendimento e que
os processos que ocorrem em cada fase tenham uma melhor visualização.
A ―cruzadinha‖ com perguntas sobre o tema foi proposta para que os alunos aplicassem o que foi
explicado logo após a apresentação dos temas.
2.

OBJETIVOS

A proposta de utilizar seminários no ensino de embriologia tem como objetivo fazer com que
a matéria seja melhor compreendida pelos alunos. E com isso somar no ensino desta disciplina de
tão difícil compreensão pela maior parte dos estudantes, por meio dos recursos visuais e exercícios
diferenciados. Sendo assim, foram apresentados seminários das fases da Gástrula e da Neurula para
os alunos do segundo ano de Licenciatura em Biologia, da instituição de ensino Faculdades

Integradas Teresa D‘Ávila - FATEA, com a supervisão do professor responsável pela disciplina de
Histologia e Embriologia, Mateus Gomes.
3.

METODOLOGIA

A apresentação do trabalho deu-se em forma de seminário, com apresentação de slides,
imagens e vídeos sobre as fases da Gástrula e da Neurula. Elas foram dividas em dois dias. No
primeiro dia foi apresentada a fase da Gástrula, destacando os principais acontecimentos ocorridos
com muitas imagens e alguns vídeos destacando como ocorre cada processo e, posteriormente, foi
aplicado um exercício em forma de ―cruzadinha‖ para que os alunos testassem seus conhecimentos
na área. No segundo dia foi apresentada a fase da Neurula baseada no mesmo modelo da Gástrula.
Ambos os seminários foram desenvolvidos pelo grupo, embasados no conteúdo teórico apresentado
pelo professor da disciplina.
3.1 O SEMINÁRIO SOBRE A GÁSTRULA
Este seminário foi desenvolvido na forma de slides com o intuito de explicar aos alunos um
pouco dos fenômenos ocorridos na gastrulação. Os temas abordados foram: o aparecimento da linha
primitiva, a formação do processo notocordal e a diferenciação das camadas germinativas das quais
se formam os tecidos e os órgãos do embrião. Abordou-se também doenças que podem ser causadas
durante esta fase.

Figura 01. Seminário sobre a Gástrula: Slides apresentados em sala de aula

Figura 02. Seminário sobre a Gástrula: Slides apresentados em sala de aula

Figura 03. Palavra cruzada produzida pelos alunos sobre a gastrulação.

As perguntas utilizadas para resolver a ―cruzadinha‖ foram:

HORIZONTAL
1
2
3
4
5

– Como é conhecido o início da gastrulação?
– Qual o nome da superfície onde se forma a linha primitiva?
– O processo notocordal da origem a qual estrutura?
– Qual a primeira formação no inicio da gastrulação?
– Qual estrutura da origem aos tecidos de sustentação do embrião?

VERTICAL
1 – Como se chama o embrião no estagio da gastrulação?
2 – Qual o folheto embrionário forma o sistema cardiovascular?
3 – Qual o folheto embrionário da origem a epiderme, pelos e unhas?
4 – Qual o nome do tumor que pode ser gerado através de resquícios de linha primitiva?
5– Qual o folheto embrionário da origem ao sistema respiratório, fígado e pâncreas?
3.2 O SEMINÁRIO SOBRE A NEURULA
Esse seminário foi apresentado posteriormente ao da Gástrula e também em forma de slides,
evidenciando os processos ocorridos nesta fase, como: a formação da placa neural e do tubo neural,
o desenvolvimento dos somitos e a formação do celoma e também o desenvolvimento do sistema
cardiovascular do embrião e a sua formação.

Figura.04. Seminário sobre a Neurula: Slide de apresentação

Figura 05. Seminário sobre a Neurula: Alunos apresentando o seminário.

Figura 06. Palavra cruzada produzida pelos alunos sobre a neurulação

As perguntas utilizadas para resolver a ―cruzadinha‖ foram:
HORIZONTAL
1- Qual nome se da a cavidade formada no mesoderme lateral?
2– Em qual estrutura se diferencia o mesoderme paraxial?
3– A camada Visceral que divide o mesoderme lateral, também leva o nome de?
4– Como se chama a formação dos vasos sanguíneos?
VERTICAL
1 – Que nome recebe as células sanguíneas primitivas?
2 – A coluna vertebral é formada por estruturas que são originadas dos somitos. Qual o nome
dessas estruturas?
3 – Como se chama a invaginação que surge na placa neural?
4 – As células que formam as ilhotas sanguíneas recebem qual nome?
5– A camada parietal que divide o mesoderme lateral, também é conhecida como?
6 - Que estrutura se origina quando as pregas neurais se fundem?
Os alunos responderam a ―cruzadinha‖ de acordo com as informações contidas nos slides
apresentados pelo grupo.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pode-se perceber que os alunos que visualizaram o trabalho mostraram-se mais dispostos a
aprender o assunto exposto pelo grupo no seminário. Dessa forma, pode-se visualizar imagens
tridimensionais de cada fenômeno ocorrido nas fases apresentadas e com isso, demonstraram um
maior interesse pela embriologia, que antes era vista como uma disciplina de difícil compreensão e
assimilação.
O exercício aplicado em forma de ―cruzadinha‖ foi respondido com base nas informações
apresentadas nos slides e causou um impacto positivo nos alunos. Eles puderam aplicar o que foi
assimilado nos seminários de forma dinâmica e divertida.
Outros tipos de exercícios que podem ser desenvolvidos para deixar a aula mais divertida,
dinâmica e menos cansativa são: caça – palavras, quebra cabeças, jogos de perguntas, entre outros.
Essas atividades lúdicas podem se tornar grandes aliadas para o professor, pois através delas
os alunos tornam-se mais propensos a realizar os exercícios, testando assim os conhecimentos
adquiridos em aula de forma participativa e eficiente.
5. CONCLUSÕES
Após a realização dos seminários pode-se dizer que a inserção de diferentes materiais para
facilitar a compreensão dos alunos foi bem avaliada e aceita pela classe.
A disciplina que antes era vista como de difícil assimilação tornou-se mais próxima da
realidade dos estudantes, que serão futuros professores do ensino de Biologia. Conclui-se que a
utilização dos seminários auxilia de forma positiva no ensino de Embriologia, ajudando os alunos a
assimilarem melhor o conteúdo.
Esses métodos visuais, como a utilização de slides, prendem a atenção do aluno, melhoram a
visualização de imagens tridimensionais, facilitam a memorização e imaginação dos processos
ocorridos na embriologia, fazendo com que a aula seja mais produtiva e melhor compreendida.
Diante disso, pode-se concluir que o ensino-aprendizagem por meio de recursos visuais
aplicados à Biologia tem grande influência na assimilação e na compreensão de conteúdos. Assim,
faz-se necessária a dinamização das aulas para despertar o interesse e a maior participação dos
alunos.
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INCIDÊNCIA DO PROTOZOÁRIO EM ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL I.
Paula Maria dos Santos Cordeiro
Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila - FATEA
RESUMO
Relata pesquisa de campo sobre giardíase e as principais enteroparasitoses que tem afetado
crianças em idade escolar cursando o Ensino Fundamental I de determinadas escolas municipais de
Guaratinguetá/SP. Através da pesquisa realiza um trabalho de conscientização, levando informação
e conhecimento aos alunos. Os passos seguintes se dão pela coleta e análise de material fecal,
seguidos por diagnóstico e tratamento. Revela números antes inexistentes sobre a contaminação por
enteroparasitas nessa faixa etária, complementando um programa da Secretaria Municipal de Saúde
que combate geo-helmintoses.
Palavras-chave: Giardia lamblia, giardíase, enteroparasitoses.
ABSTRACT
Reports field research on giardiasis and major intestinal parasites that have affected school
children attending the elementary school of certain municipal schools in Guaratinguetá \ SP.
Through research, performs awareness work, bringing information and knowledge to students. The
following steps provide for the collection and analysis of fecal material, followed by diagnosis and
treatment. The research reveals previously nonexistent numbers on contamination by intestinal
parasites in this age group, complementing a program of the City Health Department to combat geohelminths.
Keywords: Giardia lamblia, giardiasis, parasitic infections.

1.

INTRODUÇÃO

A Giardia lamblia é um protozoário cosmopolita que atinge ambos os sexos, e de grande
participação no número de enteroparasitados em todo o mundo.
Este parasita pode ser encontrado em todo o intestino delgado, preferindo as partes mais altas,
como o duodeno.
O cisto possui forma ovalada, com parede cística incolor e, em seu interior, possui dois
núcleos, corpos parabasais e axonemas. O trofozoíto possui forma de pêra, tendo a parte posterior
afilada e a anterior dilatada, com flagelos.
As formas infectantes da doença são os cistos. Portanto, estes são os responsáveis pela
disseminação da parasitose.
São muito resistentes, muitas vezes nem a cloração da água ou seu aquecimento a 60º são
suficiente para exterminá-los.
Eclodem ao chegar ao duodeno, perdendo a membrana cística e se transformando em
trofozoítos, que podem viver livres a luz intestinal ou fixarem-se nas paredes do duodeno.
Essa forma se reproduz ativamente por divisão binária, originando assim novos parasitas em
pouco tempo. Após certo período, e por motivos ainda desconhecidos, os trofozoítos secretam uma
membrana e se encistam, estando assim prontos para infectarem novos indivíduos.
Os exames parasitológicos podem ser falsos negativos, pois a eliminação de cistos nas fezes
não é contínua. Estima-se que em infecções de média intensidade, cerca de 300 milhões a 14
bilhões de cistos sejam eliminados por dia, mostrando então quanto importante o tratamento dos
infectados é para a diminuição de novos casos.
Como os cistos são eliminados através das fezes, a transmissão se dá pelo consumo de água,
verduras, legumes e frutas cruas contaminadas e mal higienizadas. Outra forma de contaminação é
pelo mecanismo mão-boca, principalmente em creches, escolas, asilos e clínicas psiquiátricas. É
possível se contaminar também através de pessoa a pessoa pelo sexo anal-oral. O fato de pessoas
poderem se contaminar também em riachos visitados por animais contaminados levou a OMS a
considerar a giardíase uma zoonose.
As pessoas contaminadas podem apresentar diarréia aguda com cólicas intestinais difusas.
Pode haver esteatorréia e má absorção de vitaminas, nutrientes e ácidos graxos devido à grande
quantidade de trofozoítos que podem atapetar o duodeno e causar uma barreira. São também
sintomas expressivos constipação intestinal, inapetência, sensação de plenitude gástrica, anorexia,
meteorismo, náuseas e vômitos, digestão difícil, azia e dor epigástrica, podendo até resultar em uma
úlcera duodenal. Todos esses sintomas, principalmente em crianças, afetam sua saúde física e
mental e podem mudar totalmente sua rotina, levando, por exemplo, ao mau desempenho escolar,
que está diretamente ligado ao bem estar e a boa qualidade de vida.
Vários exames laboratoriais podem identificar a presença de Giardia lamblia no indivíduo,
mas testes realizados em fezes, buscando-se os cistos, são a melhor maneira de se fazer o
diagnóstico.
O tratamento adequado é prescrito após a realização dos exames e a confirmação da moléstia,
podendo ser usadas drogas como quinacrina, furazolidona, albendazol, nimorazol, ornidazol,
metronidazol, tinidazol e secnidazol.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o presente estudo foram utilizados os seguintes materiais:




Coletor para fezes;
Cálice;
Palito de sorvete;












Gaze;
Lugol;
Lâmina;
Lamínula;
Luvas;
Máscara;
Microscópio;
Copo descartável;
Canudo plástico;
Água.

Após a abordagem nas escolas participantes do estudo e autorização dos responsáveis pelas
crianças envolvidas neste, foi realizada a coleta do material necessário, no caso amostra de fezes, e
o encaminhamento para o laboratório da Fatea, onde os exames foram realizados. O trabalho segue
os preceitos éticos e passou pela aprovação do CEP, sob o Número do Parecer 715.212. Antes de
qualquer coisa, se faz necessário um ambiente limpo, esterilizado e organizado, com todos os
materiais e vidrarias que serão utilizados já dispostos na bancada.

Figura 14: Bancada preparada para a realização dos exames

Para a realização destes, foi utilizado o método de Hoffman, Pons e Janer, comumente
utilizado por detectar a presença de ovos, cistos de protozoários e até mesmo larvas de helmintos,
após a coloração por lugol.
Também conhecido como método da sedimentação espontânea, consiste em misturar cerca de
3 g de fezes com água, filtrar com o auxílio da gaze, completar com 200 ml de água e esperar a
sedimentação no fundo do cálice.

Figura 15: Preparo das amostras

Figura 16: Amostra decantando

Após uma hora, faz-se a lavagem do sedimento com água, aguardando então mais uma hora.

Figura 17: Amostras lavadas decantando

Feito isso, descarta-se o sobrenadante adequadamente, deixando no fundo do cálice apenas o
material decantado.

Figura 18: Material decantado

O sedimento decantado no fundo dos cálices é então transferido para lâminas, com o auxílio
de canudos plásticos, e corado com lugol.

Figura 19: Lâminas preparadas

Realizado esse processo, finaliza-se a análise com a varredura das lâminas em microscópio.

Figura 20: Análise

Após a realização dos exames parasitológicos foi realizado o estudo dos resultados, que são
base desse trabalho, e o tratamento das crianças participantes da pesquisa, infectadas ou não, como
forma de prevenção.
Terminado o tratamento, novos exames foram realizados, apenas nas crianças que se
encontravam infectadas, seguindo o mesmo processo, para certificação de que o medicamento
eliminou o parasita.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ABORDAGEM
De acordo com os objetivos e justificativas definidos para a realização do presente trabalho, o
primeiro passo dado foi elaborar técnicas para a abordagem das crianças discentes das escolas
participantes. A abordagem precisaria seguir uma linguagem de fácil entendimento e ao mesmo
tempo expor a importância do trabalho de pesquisa e prevenção, diante dos problemas que as
enteroparasitoses podem acarretar.
Para isso, foi elaborado um panfleto informativo, que continha de modo simples e dinâmico
informações importantes sobre giardíase, como meios de contaminação, sintomas, prejuízos a saúde
e formas de prevenção e profilaxia.
O panfleto foi entregue aos alunos, após uma aula rápida sobre giardíase e outras parasitoses
intestinais. O objetivo da aula foi alertá-los e deixá-los conscientes, visto que o contato com os pais
seria feito apenas através deles. Juntamente com o panfleto, levaram para casa um comunicado,

explicando o porquê do trabalho, e também a autorização oficial, que precisou ser preenchida e
assinada pelos responsáveis, para que o aluno então pudesse participar do trabalho.
3.2 COLETA DO MATERIAL
Após a abordagem, foi então realizada a segunda etapa do trabalho, a coleta do material.
Essa etapa teve início após o recolhimento das autorizações devidamente assinadas, com
todos os dados preenchidos.
Foi entregue então, para cada aluno autorizado, um coletor de plástico para fezes, já
etiquetado com o nome e a série do participante, para evitar qualquer problema futuro. No momento
da entrega dos coletores, foi realizada a explicação do procedimento e do acondicionamento do
material.
Mais uma vez, um comunicado foi enviado aos pais e responsáveis, para que tudo ficasse
claro e objetivo. Foi evidenciado que os nomes nos coletores eram apenas para o controle das
análises, e que nenhum aluno teria sua identidade revelada.
Nos quatro dias que seguiram o dia da entrega dos coletores, foi feita a coleta do material. Foi
um estágio um pouco demorado visto que é dependente de um processo biológico, e o organismo
varia de pessoa a pessoa.
As amostras de fezes recolhidas foram acondicionadas em caixa de isopor para manter a
temperatura e levadas diretamente ao Laboratório de Microbiologia e Parasitologia da Fatea, onde
foram conservadas em geladeira.
3.3 REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES.
De acordo com a metodologia já citada no início deste artigo, os exames foram realizados no
Laboratório de Microbiologia e Parasitologia da Fatea. Foram utilizados os materiais que a
faculdade disponibiliza para uso dos alunos e professores, sendo que os que estavam em falta, ou a
faculdade não possuía, foram prontamente providenciados.
As amostras de todos os participantes foram devidamente descritas em um caderno-controle,
mas a identidade dos participantes não será revelada nesse artigo.
4.

RESULTADOS.

Os dados trabalhados aqui correspondem ao total de alunos das duas escolas juntas, embora o
trabalho tenha sido executado em cada uma separadamente. Na EMEF Profª Alcina Soares Novaes
o total de alunos corresponde a todas as turmas do 1º ao 4º ano fundamental, enquanto na EMEF
Profª Maria Aparecida Broca Meirelles, corresponde a todas as turmas do 1º ao 3º ano também do
fundamental. No total foram abordadas 473 crianças.
A porcentagem do total de alunos relacionada com os alunos participantes do trabalho pode
ser vista no gráfico a seguir:

Figura 8: Participantes da pesquisa

Diante do número de participantes envolvidos no trabalho, e do número de amostras
analisadas, tinha-se a princípio a expectativa de que pelo menos 30% do total dessas amostras
estaria contaminado. Mas esse número foi expressivamente menor, o que chamou muito a atenção
para o resultado obtido.

Figura 9: Resultado da análise das amostras

Do número de alunos contaminados, houve a presença de três agentes diferentes.
A Giardia lamblia foi encontrada em duas amostras e, como já discutido anteriormente, é
responsável por trazer problemas a saúde física e mental dos contaminados, causando mais
corriqueiramente cólicas intestinais com diarréia aguda e esteatorréia, além de indisposição que
afeta a rotina e a vida social.
O Trichocephalus trichiurus foi encontrado em minoria, apenas uma amostra. Esse
nematelminto pode causar, entre outros problemas, lesões na mucosa intestinal e diarréia.
Dependendo do grau de infestação, pode levar ao relaxamento do esfíncter e prolapso retal.

Figura 10: Ovo de T. trichiurus fotografado pelo microscópio durante a análise

Por fim foram encontradas cinco amostras com Entamoeba coli, um protozoário comensal que habita
o trato intestinal de determinadas pessoas. Nutre-se de bactérias e detritos de alimentos.

Figura 11: Diversidade de parasitas encontrados

4.1 TRATAMENTO
Tendo como base os resultados obtidos a partir das análises realizadas, deu-se início então ao
processo de tratamento.
As oito crianças que apresentaram organismos invasores levaram para casa um comunicado,
cada qual descrevendo o respectivo microorganismo e alguns dos principais sintomas, de forma
objetiva e clara. Constava também nesse comunicado a realização do tratamento, indispensável para
esses casos, com um comprimido de Albendazol 400mg..
As outras crianças que participaram, mas que tiveram a análise das amostras isenta de
parasitas intestinais, também levaram um comunicado para casa, assim como as crianças que
entregaram a autorização assinada e não levaram as amostras para análise. Tendo em vista o
programa da Secretaria Municipal de Saúde, todas as crianças isentas e as autorizadas a participar
que não participaram, também tomaram um comprimido de Albendazol 400mg, como forma de
profilaxia.
5.

CONCLUSÃO

Após a realização do trabalho, em todas as suas etapas, pode-se concluir que os objetivos
propostos foram alcançados.
O número de contaminados detectados foi estatisticamente baixo, o que não correspondeu às
expectativas iniciais do trabalho.
Porém, esse número vem nos indicar que a saúde da população está relativamente boa. As
escolas participantes, embora públicas e atingindo uma população de baixa renda, estão localizadas
no perímetro urbano da cidade. Podemos então concluir que essa população tem realizado hábitos
de higiene pessoal adequados e com mais frequência, de forma eficaz.
A água que chega até essas pessoas tem sido tratada e o esgoto tem sido destinado de forma
correta.
Conclui-se também que a eficácia do programa é grande, e agora concreta através de
números. As etapas da campanha que vão desde informar a população, investigar possíveis casos de
enteroparasitoses e disponibilizar a medicação, como forma de tratamento e medida profilática,
tendem a eliminar progressivamente os geo-helmintos e outros protozoários causadores de doenças,
fazendo com que deixem de ser um problema de saúde pública.
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DETERMINAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES EM AGUA DE
COCO COMERCIALIZADA POR VENDEDORES AMBULANTES DE UMA CIDADE DO
VALE DO PARAIBA, SP
Taline Mendes da Silva Reis Sant’Anna
Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila - FATEA
RESUMO
Entre os aspectos mais importantes que determinam a qualidade de um alimento, sem dúvida
estão aqueles que definem as suas características microbiológicas, o que permite avaliá-lo quanto às
condições de processamento, armazenamento, distribuição para consumo, vida útil e riscos à saúde
da população. A comercialização informal da água de coco tem crescido bastante, pensando nisso, o
presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica, quanto à presença de
coliformes totais e termotolerantes, de diferentes amostras de água de coco vendidas por ambulantes
de uma Cidade do Vale do Paraíba. As bactérias do grupo coliforme habitam o intestino de
animais mamíferos, como o homem, e são largamente utilizadas na avaliação da qualidade de água
e alimentos, servindo de parâmetro microbiológico básico às leis de consumo criadas pelos
governos e empresas fornecedoras que se utilizam desse número para garantir a qualidade da água e
alimentos para o consumo humano. Para as análises foi utilizada a técnica dos tubos múltiplos. O
caldo Lauryl Sulfato Triptose foi utilizado para a prova presuntiva de coliformes totais, o caldo
Verde Bile Brilhante para a prova confirmativa de coliformes totais e o caldo Escherichia coli para
prova confirmativa para coliformes termotolerantes, respeitando o tempo de 24 a 48hs para o
resultado do processo. Os resultados obtidos foram lidos e representados numericamente segundo a
tabela de Número Mais Provável. Todas as cinco amostras coletadas deram positivo para coliformes
totais e três amostras apresentaram resultado positivo para coliformes termotolerantes. Sendo assim,
as cinco amostras apresentam contaminação para coliformes totais, contudo o resultado não indica a
quantidade de coliformes termotolerantes provando somente sua presença.
Palavras-chave: Água de coco, Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes, Técnica de Tubos
Múltiplos, Número Mais Provável.
ABSTRACT
Among the most important aspects that determine the quality of food, undoubtedly there are
those who define their microbiological characteristics, which allow evaluating it as its processing
conditions, storage, distribution for consumption, lifespan and risks to population‘s health. The
coconut water informal commercialization has grown enough, thinking about it, this study has as an
objective to evaluate the microbiological quality, as the presence of total and thermotolerant
coliforms, from different coconut water samples sold by hawkers from a City in Paraíba‘s Valley.
The bacteria from coliform group live in the intestine of mammals, like the man, and they are
largely used in the water and food evaluation, serving as basic microbiological parameters to the
consumption laws created by the government and suppliers that base themselves in this number to
guarantee the quality of the water and food to human consumption. To these analysis was used the
multiple tubes technic. The Lauryl Sulfate Typtose broth was used to the presumptive evidence of
total coliforms, the Green Brilliant Bile broth as a confirmative evidence of total coliforms and the
Escherichia coli broth as confirmative to thermotolerant coliforms, respecting the time of 24 to 48
hours to the result of the process. The obtained results were read and numerically represented
following the chart of Most Likely Number. All the five collected samples were positive to total
coliforms and three samples presented positive result to thermotolerant coliforms. Therefore, the

five samples show contamination to total coliforms, however, the result doesn‘t indicate the
quantity of thermotolerant coliforms proving only its presence.
Key-words: Coconut water, Total Coliforms, Termotolerant Coliforms, Multiple Tubes Technic,
Most Likey Number.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente o Brasil ocupa 4° posição no ranking mundial da produção de coqueiros. O
mercado de coco verde no Brasil tem crescido não só na área destinada ao plantio do coco Anão
verde, mas também no consumo cada vez maior da bebida pelos brasileiros que visão uma mudança
de hábitos para uma vida mais saudável (SEBRAE...,2012, pág. 02).
A bebida, além de refrescante e deliciosa, é rica em sais minerais e nutrientes. A água de
coco é um líquido do endosperma, e corresponde a 25% do peso do fruto, onde a quantidade de
água pode variar de 300 a 600 ml/coco. Possui uma variedade de nutrientes, incluindo vitaminas,
antioxidantes, aminoácidos, enzimas, fatores de crescimento e outros nutrientes. A água de coco é
também uma boa fonte de minerais importantes, como magnésio, cálcio e potássio, que juntamente
com os açúcares, conferem a mesma o sabor agradável (CARVALHO,2006, pág 03).
Sendo uma bebida isotônica natural, consumida no mundo todo, é tradicionalmente
comercializada e consumida no próprio fruto. Sabe-se que dentro do fruto a agua é estéril, no
entanto, quando aberto entra em contato com o ar atmosférico e se torna um produto perecível
(CARVALHO,2006, pág. 02).
A comercialização informal vem crescendo cada vez mais. Contudo o mau armazenamento do
produto pode resultar em contaminação por ações microbianas do meio externo. As principais
causas podem ser através da superfície externa do fruto e/ou a higienização inadequada de
equipamentos e utensílios, podendo ser portadores de diversos microorganismos e resultar em
infecções alimentares.
Atualmente, muitos vendedores ambulantes utilizam equipamentos para a retirada da água
que é vendida em copos ou garrafas descartáveis.
A presença de coliformes totais e fecais em alimentos processados é considerada uma
indicação útil de contaminação pós-sanitização ou pós-processo, evidenciando práticas de higiene
abaixo dos padrões requeridos para o processamento de alimentos (PINTO,2011, pág. 02).
O ―Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater‖ define o grupo
coliforme como: ―todas as bactérias aeróbias ou anaeróbias facultativas, gram negativas, não
esporuladas e na forma de bastonete‖, as quais fermentam a lactose com formação de gás dentro de
48h a 35ºC (ALVESSA;ODORIZZIA;GOULARTB,2002, pág 01).
Algumas bactérias do grupo dos coliformes, que são capazes de fermentar a lactose em
temperaturas mais elevadas, de 44°C a 45°C, foram, por muito tempo, denominadas ‖coliformes
fecais‖, pois acreditava-se que sua origem era exclusivamente fecal. Dentre essas bactérias, o
gênero predominante é Escherichia, mas algumas espécies de Citrobacter, Klebsiella e
Enterobacter também são termotolerantes. Atualmente o termo coliformes termotolerantes é mais
utilizado.
A Escherichia coli está presente em densidades elevadas nas fezes de humanos e
animais, e é raramente encontrada na ausência de poluição fecal, enquanto que as outras
espécies de coliformes termotolerantes podem ter origem ambiental. (FERREIRA JÚNIOR,
2002, pág. 21)

Considerando o notável aumento da comercialização informal da água de coco in natura, bem como
os riscos de contaminação do meio externo, resultando em risco a saúde, torna-se indispensável à
realização de pesquisas microbiológicas.
2. METODOLOGIA
Foram coletadas cinco amostras de água de coco in natura comercializada por vendedores
ambulantes de diferentes bairros de uma cidade do Vale do Paraíba. As amostras foram
transportadas em bolsa térmica com gelo ao laboratório de Microbiologia das Faculdades Integradas
Teresa D‘Ávila em Lorena-SP para análise.
Para determinação de coliformes totais, foi utilizada a Técnica de Tubos Múltiplos em três
séries de cinco tubos, sendo o teste inicial denominado Presuntivo, que visa detectar a presença de
microorganismos fermentadores de lactose, especialmente o grupo coliforme (Tabela 1).
Tabela 1 - Séries de tubos para cada amostra de água de coco inoculada para analise.

Séries
1° série de 5 tubos

Quantidade de amostra
inoculada
10ml

2° série de 5 tubos

1ml

3° série de 5 tubos

0,1ml

De acordo com o Manual de Análise Microbiológica da Água da Escola de Engenharia de
Lorena, 2011, preparou-se as soluções de Caldo Lauril Sulfato, Caldo Verde Brilhante Bile, e o
Caldo Escherichia Coli.
Em seguida, todos os caldos foram esterilizados em autoclave a 121ºC/15min, e distribuídos
em tubos de ensaio com tubos de Durhan invertido. Para a prova presuntiva o Caldo Lauril Sulfato
Triptose dos tubos da primeira série apresentavam uma solução dupla do caldo e nas demais séries
uma solução simples.
2.1 PROVA PRESUNTIVA
Foi inoculado 10 ml de amostra de água de coco na primeira série de 5 tubos com 10ml de
caldo Lauril Sulfato Triptose em concentração dupla, 1ml de amostra de água de coco na segunda
série de 5 tubos de 10ml de caldo Lauril Sulfato Triptose em concentração simples e 0,1ml de
amostra de agua de coco na terceira serie de 5 tubos de 10ml de caldo Lauril em concentração
simples (Tabela 1).
Todos os tubos foram levados à estufa por um período de 24 a 48 horas.
Os tubos que apresentaram gás nos tubos de Durhan foram considerados positivos para a
prova presuntiva, uma vez que evidenciaram a fermentação da lactose presente no meio de cultura.
2.2 PROVA CONFIRMATIVA
Os tubos positivos da segunda série da prova presuntiva foram repicados com uma alça de
platina para tubos contendo 10ml de caldo Verde Brilhante Bile por um período de 24 a 48 horas
para a prova confirmativa para coliformes totais. Os tubos que apresentaram gás nos tubos de
Durhan foram considerados positivas para a prova confirmativa.

2.3 PROVA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES
Os tubos positivos da segunda série da prova presuntiva que tiveram a presença de coliformes
confirmadas foram, então, repicados com uma alça de platina para os tubos contendo 10 ml de caldo
Escherichia coli e levados a banho maria por um período de 24 a 48 horas. A confirmação da
presença de coliformes termotolerantes foi analisada pela formação de gás no tubo de Durhan.
Após as analises, as combinações de números correspondentes aos tubos positivos para a
prova presuntiva foram comparados à tabela de Número Mais Provável (NMP).
A técnica de NMP é um método que permite estimar a densidade de microorganismos viáveis
presentes em uma amostra sob análise. Esta técnica tem por base a probabilidade estatística
relacionada com a frequência da ocorrência de resultados positivos mais prováveis em função do
número real de microrganismos presentes. A tabela na qual se verificará o NMP correspondente à
combinação de tubos positivos, deverá ser coerente com a quantidade (g ou mL) de amostra que foi
realmente inoculada em cada tubo das diferentes séries.
3. RESULTADOS E DISCUÇÕES
Para cada amostra os resultados das 3 séries de 5 tubos do teste presuntivo foram comparados
com a tabela do Número Mais Provável por 100mL, para séries de 5 tubos (Figura 4). Todas as
amostras deram positivo para coliformes totais, sendo o resultado das amostras 2 e 4, ≥ 1600
NMP/100ml, das amostras 3 e 5, 500 NMP/100ml, e da amostra 1, 900 NMP/ml (Tabela2). Para o
teste de coliformes termotolerantes apenas três amostras apresentaram resultado positivo (Tabela 2).
Tabela 2 – Resultados das provas presuntiva com Lauril Sulfato Triptose, prova confirmativa com Verde Bile e para
termotolerantes Escherichia coli.
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Figura 1: Resultado da prova presuntiva com caldo Lauril Sulfato Triptose nos respectivos tubos de 10ml, 1ml e 0,1ml
apresentando gás no tubo de Durham.

Figura 2: Resulta da Prova confirmativa em caldo Verde Brilhante Bile, apresentando gás nos tubos de Durham.

Figura 3: Resultado para termotolerantes com caldo Escherichia coli, apresentando turvação no meio com gás no tubo
de Durham.

Considerando que o padrão estabelecido pela ANVISA de tolerância para microorganismos
coliformes é de 100 NMP/ml, todas as amostras analisadas apresentaram um número de coliformes
totais superior ao padrão.
Contudo apenas três das cinco amostras evidenciaram a presença de coliformes
termotolerantes como podemos observar na Tabela 2.
Quadro 1: Número Mais Provável por 100mL, para séries de 5 tubos com inóculos de 10 ml, 1,0 ml e 0,1 ml, e
respectivos intervalos de confiança 95%.

Assim sendo, nenhuma das amostras estariam de acordo com as normas de higiene
estabelecidas pelo órgão competente.
De acordo com o observado no ato da coleta dos 5 vendedores ambulantes apenas 2 possuíam
local adequado para armazenamento e nenhum deles utilizava utensílios como luvas ou avental. Dos
utensílios utilizados para abrir o coco apenas 1 possuía o equipamento adequado.
Estas condições higiênico-sanitárias precárias e não padronizadas podem ter grande influência
nos resultados da análise microbiológica, uma vez que podem ser potencializadores para a
contaminação microbiana.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação presuntiva não pode ser considerada fator decisivo na análise microbiológica de
um alimento, somente é capaz de detectar a presença dos microorganismos. É necessária uma
analise mais detalhada para um resultado mais objetivo.
Quanto aos hábitos higiênico-sanitários, pode-se concluir que falhas na manutenção do
carrinho e falta de equipamentos adequados, utilização inadequada dos utensílios e produtos de
limpeza podem ser os responsáveis pela contaminação do produto final.
Em todo caso, é indispensável à monitoração de boas práticas de hábitos higiênico-sanitários
em locais onde se produzem ou manipulem alimento, visto que constitui grande veículo de
contaminação microbiana.
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RESUMO
O processo ensino-aprendizagem se dá por diversas formase os métodos utilizados pelos
professores devem atender e acompanhar as necessidades dos discentes. O uso de Seminários como
forma didática instiga no aluno uma maior vontade de estudar e consequentemente refletir sobre o
tema. A utilização de Seminários no ensino de Biologia é grandemente enriquecedora, pois tratasede um curso complexo – ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles e o meio
ambiente,além dos processos e mecanismos que regulam a vida - e que requer uma série de
artefatos para que o conhecimento seja de fato aprendido e fixado. O tradicional meio de didáticadocente transmite conhecimento e discente anota- por si só não é tão eficiente se comparado com o
uso do mesmo quando complementado pela prática de Seminários. Diante da necessidade de meios
alternativos de ensino-aprendizagem, o professor da disciplina de Embriologia e Histologia do
curso de Biologia da Instituição Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila propôs aos alunos que
elaborassem um trabalho no padrão seminário e posteriormente que apresentassem aos demais
alunos da classe. O seminário apresentado despertou nos alunos a possibilidade de se enxergarem
como protagonistas de seus trabalhos. A apresentação contou com a utilização de slides,
questionários e a confecção de uma palavra-cruzada abordando o conteúdo apresentado. O resultado
foi positivo e tanto alunos quanto o professor perceberam a grande importância do uso desta
ferramenta didática, o modo alternativo de transmissão de conhecimento foi aprovado por todos os
envolvidos. A área maior de interesse do trabalho é a Organogênese - é a última fase do
desenvolvimento embrionário - que envolve grandes mudanças no organismo em formação. A
compreensão do conteúdo talvez não seria tão eficiente se trabalhada com apenas a pedagogia
convencional.
Palavras chaves:Biologia, embriologia, histologia, seminários, ensino-aprendizagem.
ABSTRACT
The teaching and learning process happens in many ways. The methods used by the teachers
must reach and follow the needs of the learners. The use of seminars as a teaching approach
instigates in the student a bigger will of studying and subsequently reflecting about the subject. The
using of seminars on the Biology education e widely rewarding, because it‘s about a complex
course - a science that studies the human beings, the relationship between them and the
environment, beside the process and mechanisms that regulate life – and that requires a series of
artefacts so that the knowledge is in fact understood. The traditional teaching technique – the
teacher transmits the knowledge and the student take notes – for itself is not as efficient as the same
method complemented by the practice of Seminars. In face of the need of using alternative

education methods, the professor of the discipline Embryology and Histology of the Biology course
from FaculdadesIntegradas Teresa D´Avila requested the students to prepare a seminar and present
it to the classmates, such experience arose between them the possibility to see themselves as
protagonists from their works. The presentation had the use of slides, surveys and the creation of a
cross-word puzzle referring to the subject presented. The result was positive between teachers and
students, both realized the great importance of this teaching tool as a alternative way of transmitting
knowledge. The area of biggest interest was organogenesis –the last stage of embryo development –
which involves great changes in the organism that is under formation. The comprehension of the
subject might not had been so efficient if it was worked only with the conventional pedagogy.
Key words: Biology,embriology, histology, seminars, teaching-learning.

1.

INTRODUÇÃO

A preocupação com a educação é algo inerente ao ser humano, pois é esta a responsável pelo
modo de como será regido o futuro do mundo. A transmissão do conhecimento é uma prática que
não se exaure, quanto maior sua veiculação melhor. Conhecimento nunca é de mais e todas as
formas que possibilitem o seu aprimoramento são bem vindas.
Qualquer curso deve incluir uma diversidade de modalidades didáticas, pois cada situação
exige uma solução própria; além do que, a variação das atividades pode atrair e interessar os alunos,
atendendo às diferenças individuais. (KRASILCHIK, 2004 p.77)
Qualquer que seja a modalidade didática que o professor escolha e use, ela pode ser
complementada, com vantagem, por recursos tecnológicos como vídeo, retroprojetor, filmes,
programas e ferramentas tecnológicas, entre muitos outros. Em nossas escolas, muitos desses
instrumentos são ainda pouco usados, mas é necessário que os decentes conheçam sua utilidade
para que possam reivindicar sua aquisição.(KRASILCHIK, 2004 p. 111)
Segundo MASETTO (2010) a prática do seminário gera oportunidades para que o aluno se
engaje mais no projeto de pesquisa, elaboração e reflexão acerca de um determinado tema.
O seminário (cuja etimologia está ligada a semente, sementeira, vida nova, ideias
novas) é uma técnica riquíssima de aprendizagem que permite ao aluno desenvolver sua
capacidade de pesquisa, de produção de conhecimento, de comunicação, de organização
e fundamentação de ideias, de elaboração de relatório de pesquisa, de forma coletiva.
(MASETTO, 2010 p.111)

Ainda seguindo o pensamento do autor MASETTO (2010) o seminário é uma excelente
técnica quando bem compreendida e adequadamente realizada.
2.

OBJETIVOS

A proposta pedagógica do uso do seminário como modelo de apresentação de uma das fases
da Embriologia tem a capacidade de despertar no aluno interesse sobre o assunto e estimular a
aprendizagem, além de atrair a atenção de quem mais estiver presente. Foram utilizados diversos
meios para apresentar o conteúdo e destacar conceitos principais. O objetivo é abranger o tema de
uma forma que não seja somente o modelo tradicional de ensino, pois este pode não ser
suficientemente compreendido apenas com aulas metódicas e teóricas.
3.

METODOLOGIA

A apresentação do trabalho para a disciplina Embriologia e Histologia deu-se em formato de
seminário que foi colocado em prática no período outubro/novembro em sala de aula no curso de
Licenciatura em Biologia da Instituição de Ensino Superior Faculdades Integradas Teresa D‘Ávila.
O público-alvo contou com a presença do professor da disciplina Mateus Gomes e os demais alunos
da classe. Os alunos utilizaram de vários dispositivos alternativos como apresentação de slides,
vídeos, analogias, exemplos e material para fixação do conhecimento como atividades de
verdadeiro ou falso e uma palavra cruzada, elaboradas pelos próprios integrantes do grupo.
3.1 A ABORDAGEM DO TEMA
O tema não foi abordado diretamente, a introdução foi feita de modo dinâmico e simples,
relembrando as outras etapas que precedem a fase da organogênese. As demais fases –
Gametogênese, Segmentação ou Clivagem, Gastrulação e Neurulação -foram apresentadas por

outros grupos da classe. Essa sequência permitiu que os alunos recapitulassem as idéias
anteriormente já absorvidas.
3.2 VINCULAÇÃO DE TEMA PARALELO
Temas interdisciplinares foram abordados durante o seminário, tais como Teratologia, pois a
importância do conhecimento desta ciência meio a Embriologia é indispensável.
Entende-se como Teratologia o ramo da ciência médica preocupada com estudo da
contribuição ambiental ao desenvolvimento pré-natal alterado. (SMITHELLS, 1980).

Figura01: Apresentação Power Point – Introdução de conceitos precedentes à Organogênese e vinculação do tema
Teratógenos.

Baseando-se nessa citação, é possível considerar que essa ciência é de extrema importância
para o estudo dinâmico da Embriologia, pois estando interligados o entendimento da ação dos
teratógenos em embriões pode ser facilmente compreendida.
3.3 UTILIZAÇÃO DE SLIDES E VÍDEO
A explanação sobre a fase da organogênese foi feita com o auxílio da apresentação em Power
Point e complementada com diversas imagens e com um vídeo do desenvolvimento embrionário. O
uso destas ferramentas visuais possibilita o entendimento de como são realmente as estruturas que
aprendemos na teoria. Apesar de encontrar dificuldades na busca do vídeo que pudesse retratar o
assunto, a equipe conseguiu um vídeo simples que abordava o conteúdo. O vídeo, embora estivesse
em outro idioma (espanhol) era de fácil compreensão e ilustrava o desenvolvimento do embrião no
útero salientando mudanças e estruturas marcantes ao longo das semanas.
3.4 ANALOGIAS AO LONGO DA APRESENTAÇÃO
O termo analogia é entendido como uma comparação baseada em similaridades entre
estruturas de dois domínios de conhecimentos diferentes, um conhecido e outro desconhecido. A
partir desta ideia, foi realizado durante o seminário algumas analogias com fins didáticos, pois a
biologia é uma ciência conceitual, tendo a necessidade de ser simplificada para uma melhor
compreensão do aluno.
3.5 A ATIVIDADE VERDADEIRO OU FALSO (V OU F)
Esta ferramenta foi desenvolvida com o intuito de fazer com que os alunos prestassem mais
atenção ao conteúdo apresentado, uma vez que a maioria das frases pareciam estar corretas, a não

ser por apenas uma informação que pudesse confundir quem estava respondendo, o objetivo era que
os participantes se atentassem para detalhes, ou seja, palavras que faziam toda a diferença na
questão.
( ) Embriologia é o ramo que estuda o feto.
( )Organogênese é o nome dado ao desenvolvimento que acontece entre a 4ª e a 8ª semana.
( ) A organogênese é composta por duas fases: a de crescimento e a de diferenciação.
( ) A partir da 8ª semana o embrião já tem a forma humana.
( ) As fases do desenvolvimento embrionário são: gametogênese, segmentação, gastrulação,
neurulação e organogênese.
() Os membros inferiores se desenvolvem mais rápido do que os membros superiores.
( )Aossificação nos membros inferiores se desenvolvem na quarta semana da Organogênese.
( ) No final da quinta semana há o desenvolvimento dos rins mesonéfricos.
( ) O uso de teratógenos não afeta o embrião e pode ser utilizado normalmente.

Figura 02.Atividade de V ou F contendo 9 questões, elaboradas com base no conteúdo abordado.

Esse jogo foi preparado objetivando o preenchimento da palavra cruzada baseando nas dicas
fornecidas, houve algumas dificuldades, pois além de se tratar de um tema vasto, há a presença de
vários termos científicos.

Figura03.Cruzadinha – Assuntos abordados durante a apresentação. As dicas aumentavam o raciocínio e relembravam
palavras-chaves do trabalho já apresentadas.

A atividade foi distribuída e respondida entre os grupos. A equipe que levou menos tempo
ganhou um brinde como forma de incentivo.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Percebeu-se que a proposta do professor provocou satisfação no mesmo e em todos os
integrantes da classe. O modo complementar como foi exposto o tema fez com que o processo
ensino-aprendizagem ocorresse de forma lúdica e diferente, atraindo a atenção de todos para os
temas estudados e incentivando os alunos a questionarem a respeito do assunto apresentado por
cada grupo.
4.1 AVALIAÇÃO DO PROFESSOR E DOS DEMAIS GRUPOS
Ao final do seminário foi feito um grande debate, o qual objetivava a avaliação dos trabalhos,
eram permitidas notas de 0 a 10. O professor, bem como os outros grupos participaram diretamente
da avaliação, expondo pontos positivos e críticas construtivas. O consenso estabelecido deixou
notas para os grupos, que não foram menores que 8 para nenhum grupo. Assim, a análise desta
ferramenta como forma complementar o ensino de Embriologia teve apenas pontos positivos, pois
agregou de forma alternativa o vasto e complicado tema da disciplina, sem deixar que o assunto se
tornasse cansativo.
Esta avaliação foi feita seguindo os critérios: apresentação do conhecimento, desenvoltura dos
apresentadores, dinamismo do material didático aplicado para enaltecer pontos principais e palavras
chaves. Através deste processo os grupos se auto-avaliavam e reconheciam pontos fortes e também
os que precisam de aprimoramento.
5.

CONCLUSÕES

Após a realização do seminário pode-se ressaltar a importância de ferramentas paralelas que
podem ser utilizadas em sala de aula para o auxílio na aplicação do conhecimento. Como mostra
KRASILCHIK (2004) ―a biologia pode ser umadas disciplinas mais relevantes e merecedoras da
atenção dos alunos, ou uma dasdisciplinas mais insignificantes e pouco atraentes, dependendo do
que for ensinado e decomo isso for feito‖
Através da abordagem dos temas por meio de seminários foi possível observar que este
método facilitou o processo de transmissão de conhecimento, pois envolveu teoria, prática e
entretenimento. Essa integração estimula no aluno a atenção, o senso crítico, a capacidade de
imaginar e formular perguntas, além de promover a sensação de serem capazes de serem
protagonistas enquanto elaboradores e apresentadores do trabalho.Além de estimular e valorizar o
trabalho em grupo
Valorizando a oportunidade deuso de diferentes alternativas o trabalho do professor pode ser
facilitado bem como tornar sua profissão mais agradável e sua disciplina mais atraentee envolvente.
Desta maneira é possível notar que complementar o método tradicional com o uso do seminário o
ambiente educativo pode se tornar muito mais interessante e aumentar a interação aluno-professor e
aluno-aluno.
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RESUMO
Este trabalho avaliou a quantidade de metais pesados que podem ser liberados durante o processo
de decomposição de animais, com o objetivo de visualizar uma possível contaminação de água,
caso os animais fossem enterrados em locais inadequados. A pesquisa foi realizada através do
acompanhamento da decomposição de três exemplares da classe Mammalia. Os líquidos presentes
durante este processo foram coletados e analisados. Os metais pesados encontrados tiveram sua
quantidade comparada com os valores referência de acordo com a resolução Nº 357/2005do
CONAMA. De todos os metais, o selênio e o arsênio foram encontrados acima do permitido, já o
chumbo estava no limite. Isso demonstra um grande risco à saúde de pessoas que utilizam da água
subterrânea próxima a locais onde há animais em decomposição.
Palavras chave: Metais pesados. Decomposição. Contaminação da água. Água subterrânea.
Lençóis freáticos.
ABSTRACT
This study evaluated the quantity of heavy metals that may be released during the decomposition of
animals in order to view a possible contamination of water when the animals were buried in
inappropriate locations. The research was performed by monitoring the decomposition of three
copies of the class Mammalia. Fluids during this process were collected and analyzed. Heavy
metals have and found their quantity compared with the reference values in accordance with
Resolution No. 357/2005 CONAMA. Of all the metals, selenium and arsenic were found above the
allowed since lead was on edge. This demonstrates a major risk to the health of people using the
near areas where animals decomposing groundwater.
Key words: Heavy metals. Decomposition. Contamination of water. Groundwater.

1.

INTRODUÇÃO

O ambiente em que vivemos reflete a nossa forma de vida e nossas ações. A todo o momento
ele está sofrendo pequenos impactos provocados por diversas condições, como pressão, clima e
organismos vivos. Todos estes organismos naturalmente provocam um impacto no ambiente, porém
a nossa espécie tem degradado o nosso planeta de forma irreversível. Nossas pequenas ações
diárias, como o descarte de lixo e a utilização de água, nem sempre levam em consideração o risco
ambiental. Atualmente, com o racionamento de água em que vivemos, as pessoas tiraram um pouco
o foco da ameaça às suas liberdades e passaram a se assustar com a contaminação do ar que
respiramos, dos alimentos que ingerimos e da água que bebemos (BENJAMIN, 2002). Porém,
muitos ainda praticam ações que poluem os nossos recursos, dos quais dependemos.
Muitas pessoas não sabem que o nosso corpo e dos animais polui até depois de morto, por
isso é que ―os cemitérios são vistos como fontes de contaminação do ambiente e sua implantação
está sujeita ao atendimento dos critérios legais‖ (SILVA; FILHO; MOREIRA, 2009). Um hábito
comum entre um grande número de pessoas da nossa cultura é não se preocupar com o local onde
sepultarão seus animais domésticos, o que acabou estimulando a presente pesquisa.
Os cadáveres liberam um líquido chamado de necrochorume, de aspecto viscoso, mais denso
que a água, rico em sais minerais e com elevada demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Este
fluido decorrente do processo de decomposição pode conter metais pesados, como Cd, Fe, Ag, entre
outros. “Os metais pesados podem danificar toda e qualquer atividade biológica” (MOREIRA FR,
MOREIRAJC. 2004). “São geralmente tóxicos aos organismos vivos, sendo, portanto, considerados
poluentes [...] Alguns metais pesados possuem efeito deletério, ocasionando sérios transtornos à
saúde humana quando ingeridos em doses inadequadas.‖ (ALENCAR GUEDESA; SOUZA
LIMAB; SOUZAB, 2005).

2. OBJETIVOS
Este artigo apresenta sucintamente o processo de decomposição de animal sob certas
condições e os metais pesados encontrados nos fluídos excretados pelo corpo durante a putrefação.
Tem como objetivo demonstrar os possíveis riscos à saúde das pessoas, se o animal estivesse
enterrado e contaminasse as águas subterrâneas. Isso pode acontecer quando as pessoas enterram
seus animais domésticos em locais inadequados, sem se preocupar com a presença ou não de
lençóis freáticos, podendo contaminar o solo e a água, possibilitando sérias doenças nas pessoas que
utilizarem dessa água.

3. METODOLOGIA
3.1. COLETA
Para a coleta de amostras e dados, foram escolhidas duas cidades diferentes, do Estado de São
Paulo: São José do Barreiro e Potim, de coordenadas 22°38'42.2"S 44°34'40.0"W e 22°50'12.4"S
45°15'23.3"W, respectivamente. Em cada cidade foram colocados dois animais mortos, da classe
Mammalia, para decomposição. Em São José do Barreiro colocou-se um Canis lupus familiaris,
sem raça definida, pesando aproximadamente 15 kg, que morreu por envenenamento. Em Potim
realizou-se o trabalho com dois Canis lupus familiaris, sendo um pesando 13 kg, da raça Basset, de
morte com causa não identificada e outro com 15 kg, sem raça definida que morreu por
atropelamento. Os locais escolhidos eram bem arejados e protegidos do acesso de animais de médio
e de grande porte, permitindo apenas o contato com pequenos organismos decompositores. Os
animais ainda estavam frescos, apresentando apenas a baixa temperatura corporal (algor mortis) e a

rigidez cadavérica (rigor mortis), mas nenhum sinal de putrefação visível. Desde então, todos os
dias, o processo de decomposição desses animais foi acompanhado através de fotografias (câmera
fotográfica digital da marca SONY – modelo DSC-W320) e anotações. Foi observada e anotada a
temperatura do local, as mudanças no corpo do animal, os aspectos, a presença de organismos vivos
(insetos e larvas) e a excreção de líquidos corpóreos decorrentes da decomposição.
Os líquidos excretados neste processo foram coletados com o auxílio de pipetas de Pasteur
descartáveis ou espátulas de madeira e armazenados em frascos coletores de plástico de 50 ml
devidamente identificados. Todas as amostras foram fixadas em álcool a 70% na mesma proporção
de fluído coletado.
No decorrer do processo de decomposição foram obtidas quatro amostras de fluídos
excretados, porém só foi possível a análise em apenas uma delas.
3.2. DIGESTÃO DA AMOSTRA
Por ser de origem animal, a amostra analisada continha muita matéria orgânica, que dificulta
o desprendimento dos metais pesados. Para que essa matéria orgânica diminuísse a amostra foi
diluída a 250 vezes em um balão volumétrico, ou seja, foram colocados 2 ml do líquido adquirido
na decomposição do animal e completado com água pura até atingir 500 ml de solução.
A solução ainda continha muita matéria orgânica, por isso foi necessário ―digerir‖ a amostra. Em
um Becker de 50 ml foram colocados 25 ml da diluição e 2 ml de água régia (ácido nítrico e HCl
numa proporção de 1:3). Em outro Becker foi preparada a solução ―branco‖, isto é, foram
adicionados 25 ml de água pura e 2 ml de água régia. Os dois Beckers foram colocados sobre uma
chapa aquecedora a 100°C. Foi necessário um sistema de refluxo (tampa) nos Beckers para que os
metais muito voláteis fossem contidos. Houve perda de cerca de 2 ml de solução para o meio
externo, permanecendo 25 ml de solução no Becker.
3.3. ANÁLISE
As análises foram realizadas em espectrômetro de emissão atômica com plasma
indutivamente acoplado (ICP-OES). No equipamento analisou-se, em absorção atômica, uma
solução padrão com os metais e suas quantidades já conhecidas para que se estabelecessem os
parâmetros no equipamento. Em seguida a solução ―branco‖ foi analisada para que se conhecesse os
valores contidos na água pura e na água régia, permitindo a subtração na amostra da decomposição.
Então foi realizada a análise dos metais de interesse na amostra já diluída e digerida do animal. Ao
final do processo os valores adquiridos tiveram o valor da solução ―branco‖ subtraído e foram
multiplicados por 250, de acordo com a diluição da amostra inicial.

Figura 01: Ilustração do equipamento - Modelo: Optima 8000 - Marca: PerkinElmer

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. OBSERVAÇÕES NO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO
C1 – Cão (Canis lupus familiaris) sem raça definida, pesando 15 kg, aproximadamente,
morreu em 07 de maio de 2014. Nos cinco primeiros dias o corpo apresentou sangue saindo pela
boca, livor mortis e inchaço. Os primeiros insetos a aparecerem foram as formigas, no segundo dia
após a morte. No quarto dia o corpo do animal apresentou coloração esverdeada no ventre, o globo
ocular esquerdo saiu da órbita, juntamente com outras espécies de insetos. Os pelos começaram a
cair no sexto dia e notou-se a presença de larvas. No décimo dia alguns ossos já estavam expostos.
Desde então o corpo do animal não apresentou mudanças significativas até o quinquagésimo dia. O
que se alterou notadamente, neste período, foi a quantidade de larvas e insetos presentes no animal
em decomposição. No quinquagésimo primeiro dia o corpo do animal estava com muitos ossos
expostos e o couro apresentou aspecto arenoso, como se estivesse esfarelando. A temperatura
ambiente se manteve entre 13°C e 30°C.

C2 – Cão (Canis lupus familiaris) da raça Basset, pesando 13 kg, aproximadamente, morreu
no dia 15 de maio de 2014. Nos dois primeiros dias o corpo apresentou apenas o rigor mortis. No
terceiro dia após a morte o corpo do animal já apresentou inchaço, juntamente com a presença de
alguns insetos. Observou-se, no quarto dia, o rompimento da pele do animal na região abdominal
com parte do sistema digestivo exposta, já tomada por larvas. O corpo do animal também
apresentou mudanças significativas no quinto dia. Notou-se a pele com aspecto fino, poroso e
esponjoso, de fácil rompimento. No sétimo dia a região abdominal se apresentou muito úmida e
atrofiada. Já no oitavo dia o corpo do animal apresentava ossos expostos e ausência das vísceras.
Desde então o animal apresentou como mudanças apenas a variação na quantidade dos insetos
encontrados.A temperatura ambiente se manteve entre 12°C e 33°C.

C3 - Cão (Canis lupus familiaris)sem raça definida,pesando aproximadamente 15 kg, morreu no dia
29 de abril de 2014. Nos três primeiros dias o corpo do animal apresentava apenas o rigor mortis, fazendo
com que a posição em que o animal foi colocado de alterasse. No quarto dia o inchaço era notável. No
sétimo dia os pelos do animal começaram a cair e a região da face se apresentava desfigurada, com a boca
aberta e a projeção da língua. Os insetos já estavam presentes. Desde então as mudanças notáveis foram nas
variações na quantidade de insetos e larvas, e no aumento da perda de pelos. A temperatura ambiente se
manteve entre 11°C e 29°C.

4.2. ANÁLISE DO FLUÍDO OBTIDO NA DECOMPOSIÇÃO
Ao ser submetida à análise, observou-se a presença de alguns metais pesados. A tabela mostra
os metais analisados na amostra e os valores da quantidade encontrada, juntamente com os valores
referência do CONAMA.
Elemento
Químico
(Metal
Pesado)

Quantidade
Encontrada na
Amostra
(mg/L)

Valores de Referência
da Resolução do
CONAMA Nº 357/2005
(mg/L)

Prata (Ag)
Arsênio (As)
Bário (Ba)
Cádmio (Cd)
Cromo (Cr)
Cobre (Cu)
Ferro (Fe)
Manganês
(Mn)
Chumbo (Pb)
Selênio (Se)
Zinco (Zn)
Mercúrio (Hg)

0
1,5
0,75
0
0
0,75
5,0
0,5

0,1
0,5
5,0
0,2
0,5
1,0
15,0
1,0

0,5
9,0
0,25
0

0,5
0,30
5,0
0,01

Boro (B)
Estanho (Sn)

0
0

5,0
4,0

Resultados obtidos a partir da análise realizada no Laboratório de Absorção Atômica da
USP na cidade de Lorena - SP.
Notou-se que há alguns metais pesados acima da quantidade permitida pela resolução do
CONAMA. Os metais pesados em quantidades acima do normal podem acarretar sérios problemas
à saúde das pessoas que utilizam a água contaminada.
A Prata, o Cádmio, o Cromo, o Mercúrio, o Boro e o Estanho não foram encontrados na
amostra adquirida pelo animal em decomposição.
O Bário, o Cobre, o Ferro, o Manganês e o Zinco foram encontrados em quantidade abaixo
dos valores de referência, um valor aceito pelo CONAMA.
O Chumbo foi encontrado em quantidade igual a de referência pelo CONAMA, 0,5 mg/L, ou
seja, está no limite da quantidade aceita.
Os metais que foram encontrados acima do que é permitido são o Arsênio e o Selênio. Estes
possuem valor referência de 0,5 mg/L e 0,30 mg/L e foram encontrados em quantidade de 1,5 mg/L
e 9,0 mg/L, respectivamente.
4.3 CHUMBO
De acordo com os resultados obtidos na análise da amostra, foi possível observar que o
Chumbo foi encontrado no limite permitido pelo CONAMA. Se a quantidade desse metal
ultrapassasse a quantidade máxima permitida, poderia contaminar as águas subterrâneas e
prejudicar a saúde dos que utilizam a água ali presente.
O chumbo é um elemento tóxico não essencial que se acumula no
organismo.‖ (MOREIRA FR, MOREIRA JC.,2004)
Em excesso, o chumbo pode prejudicar o sistema nervoso nas crianças. Nos adultos a
preocupação é com a neuropatia periférica e nefropatia crônica. A intoxicação por chumbo pode
atingir também os sistemas gastrointestinal e reprodutivo. Têm sido avaliados os efeitos que esse
metal provoca no sistema cardiovascular nos adultos e a sua influência na hipertensão.
4.4. ARSÊNIO
―O arsênio é uma substância carcinogênica sendo a forma inorgânica a mais nociva ao
homem.‖ (FIGUEIREDO et al.)
Este metal pode provocar sérios problemas metabólicos nas pessoas expostas a ele. Pode levar
a hiperqueratose, câncer de pele, câncer pulmonar, distúrbios do sistema nervoso, aumento da
frequência de abortos espontâneos e outras doenças graves(ABERNATHY et al., 1997).
4.5. SELÊNIO
O selênio é necessário para o crescimento normal, fertilidade e prevenção de uma grande
variedade de doenças. É um nutriente essencial intimamente relacionado às complexas funções
enzimáticas e metabólicas. O selênio está envolvido em inúmeros processos biológicos importantes:
mecanismos imunes, biossíntese da ubiquinona e biossíntese mitocondrial do ATP. O selênio é

essencial para a saúde. No caso de doenças crônicas, como aterosclerose, câncer, artrite, cirrose e
enfisema, há fortes indícios de que o selênio atue como elemento protetor (VIARO, 2001).
Mesmo o selênio sendo um mineral essencial, o excesso pode provocar intoxicação levando a
náuseas, problemas neurológicos, perda de cabelo e, em casos mais sérios, pode provocar falhas
respiratórias e morte. A falta deste é caracterizada pela doença de Keshan, câncer, e doenças
cardiovasculares.
―Selênio é elemento essencial ou tóxico para homens e animais dependendo da concentração
na qual é administrado. Sua deficiência é responsável por cardiomiopatias, distrofia muscular e
desordens na reprodução em várias espécies animais.‖ (ALEIXO, et al. 2000).
5.

CONCLUSÕES

É muito comum pessoas enterrarem seus animais domésticos sem buscar informações sobre o
local que escolheram. Se o animal for enterrado ou simplesmente deixado para se decompor
próximo a alguma fonte de água, está correndo o risco de contaminar o solo e a água do local com
metais pesados. A utilização da água ali presente se torna prejudicial à saúde, podendo levar a sérias
doenças. A concentração desses metais na água também pode se agravar com a presença de mais de
um animal em processo de decomposição no mesmo lugar.
Uma solução para este problema seria os órgãos públicos disponibilizarem lugar adequado e
preparado, perante pesquisas de solo e presença ou não águas subterrâneas, onde a população possa
enterrar seus animais domésticos. Dessa forma diminuiria os riscos à saúde por contaminação de
água.
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RESUMO
O estudo foi realizado na Floresta Nacional de Lorena (FLONA) um fragmento de mata,
localizado na mesorregião do Vale do Paraíba, interior de SP (S 22º 44` 03``e O 45º 07`16``), do
mês de abril a setembro foram realizadas 22 amostragens de campo. A área da FLONA foi
subdividida para o trabalho em quatro ambientes (transição, lago, várzea e mata) e utilizando a
metodologia de ponto de escuta, foram identificadas 134 espécies de aves distribuídas em 41
famílias. Os ambientes apresentaram frequências de espécies diferentes. A família Rallidae foi
exclusivamente amostrada na várzea, o lago obteve oito representantes da família Ardeidae, na
transição a ocorrência de aves rapinantes (Falconidae e Accipitridae) foi maior que nos outros
ambientes e o ponto da mata obteve a maior riqueza das aves, com 87 espécies. Algumas famílias
obtiveram um alto número de representantes como o caso dos Tyrannidae com 19 espécies. A
FLONA é uma unidade de conservação com regime de uso sustentável e por isso o melhor
conhecimento da avifauna desta área é de extrema importância para a formulação de estratégias
conservacionistas.
Palavras chave: Avifauna, ambientes, levantamento.
ABSTRACT
The study was conducted on National Forest Lorena (FLONA) a fragment of forest, located in
the middle region of the Paraíba Valley, São Paulo state (S 22 º 44 `03 `` and O 45 º 07` 16 ``), the
month of April occurred to September 22 samplings of field, the area was subdivided FLONA for
work in four environments (transition, lake, wetland and forest) and using the methodology of
listening point, we identified 134 bird species distributed in 41 families, environments showed
frequencies of different species, the family Rallidae was only sampled in the floodplain, the lake got
8 representatives of the family Ardeidae, in the transition to birds of prey occurrence was higher
than in other environments and point the forest had the highest wealth of birds, with 87 species,
some families had a high number of representatives as the case with 19 species of Tyrannidae, the
National Forest is a conservation with sustainable use regime and so the best knowledge of the
avifauna of this area is of utmost importance for the formulation of conservation strategies.
Keywords: Avifauna, environments, lifting.

1. INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados cobriam, à época do descobrimento,
1.360.000 km². Atualmente, apenas 8% da área do bioma preservam suas características bióticas
originais (MMA, 1997).
O estado de São Paulo está inserido na Mata Atlântica, mas cerca de 80% da vegetação
original foi alterada devida a ação antrópica, restando fragmentos isolados e alguns ecossistemas
(CÂMARA, 1990). Mesmo com toda essa alteração na cobertura original São Paulo possui uma
avifauna com aproximadamente 790 espécies (SILVEIRA & UEZU, 2011) o que corresponde 41,6
% das aves do Brasil (CBRO, 2014), sendo que 25% dessas ocorrem em áreas muito alteradas pelo
homem, como cidades, pastos e locais de reflorestamento (SILVA, 1998).
O Vale do Paraíba é uma região no interior de São Paulo considerada um corredor distribuído
na direção leste-oeste entre as Serras do Mar e da Mantiqueira, cujo relevo é muito acidentado. O
clima predominante é tropical quente e úmido, com variações determinadas pelas diferenças de
altitude e entradas de ventos marinhos (SAUSEN & ARGUELO, 2007).
Na região do Vale ocorrem basicamente quatro tipos de ecossistemas da Mata Atlântica: a
Floresta Ombrófila Densa, a Floresta Ombrófila Mista, a Floresta Estacional Semidecidual e os
Campos de Altitude. O que proporciona para a porção paulista desta região uma grande diversidade
de flora (FERREIRA & FISH, 2007). Esta diversidade florística, proporciona uma riqueza da
avifauna, devido às vantagens obtidas através da utilização da cobertura vegetal, dentre
alimentação, proteção e na maioria dos casos locais para a nidificação. Os estudos com a
comunidade de aves pode fornecer muitas informações referentes ao estado do ambiente, pois as
aves são excelentes bioindicadores (VERNER, 1981).
Uma destruição completa ou uma severa perturbação em ambientes naturais é certamente a
maior ameaça à biodiversidade (WILSON, 1994). Os fragmentos de mata que são protegidos por
lei, denominadas Unidades de Conservação (UC) propiciam uma maior preservação dos organismos
que ali habitam. Desse modo é tão importante a existência das UC‘s, que acredita-se que no futuro
sejam responsáveis por 10% da cobertura natural dos ecossistemas tropicais (GRADWOHL &
GREENBERG, 1991). As áreas naturais remanescentes de São Paulo quase numa totalidade estão
inseridas em Unidades de Conservação (BRITO, 2000), sendo a Floresta Nacional de Lorena
(FLONA) uma destas áreas.
O presente estudo visa o levantamento quantitativo das aves que ocorrem em um fragmento
de Mata Atlântica reconhecida e protegida pela união (FLONA), localizado no município de
Lorena, na mesorregião do Vale do Paraíba, São Paulo, para conhecer a riqueza das espécies de
aves e elaborar uma lista detalhando as informações sobre frequência de observação.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 ÁREAS DE ESTUDO
Por meio da publicação da Portaria nº. 246 de 18/07/01 do Ministério do Meio Ambiente a
então Estação Florestal de Experimentação Dr. Epitácio Santiago foi reclassificada como Floresta
Nacional, passando a denominar-se Floresta Nacional de Lorena, uma UC de uso sustentável de
acordo com a lei 9985/2000 (SNUC).
A Unidade possui 249,31 ha e está localizada na cidade de Lorena (22º 44` 03``S; 45º
07`16``O), na Mesorregião do Vale do Paraíba do Estado de São Paulo, o clima dominante da
região é o tropical de altitude com chuvas no verão e seca no inverno, com a temperatura média
variando entre 18 e 25ºC e a média do mês mais quente superior a 22ºC. A precipitação fica entre
1.200 e 1.300 mm/ano variando entre 30 e 210 mm/mês, sendo a estiagem entre abril e setembro,
não havendo direção predominante de ventos nesse período, apresenta um relevo com poucas

variações de altitude em torno de 550m acima do nível do mar, a Unidade está inserida na bacia
hidrográfica do rio Paraíba do Sul o mais importante da região, distando aproximadamente 3 Km. O
único curso d‘água existente na FLONA é o Ribeirão dos Passos que se encontra poluído por
decorrência da disposição incorreta dos efluentes sanitários produzidos no entorno da FLONA, e
possui também um lago próximo ao local em regeneração (MMA, 2008).
Na configuração atual, cerca de 40% da FLONA é composta de vegetação nativa e 60% de
reflorestamento com espécies exóticas (Pinus e Eucalyptus) e sub-bosque bem desenvolvido de
nativas, sendo representativa a área de várzea, região de primária em regeneração e remanescentes
de Floresta Estacional Semidecidual (MMA, 2008).
Os locais utilizados para os levantamentos possuem configurações vegetais diferentes, sendo
que o ponto denominado A (22º43‘20,69733‖S; 45º5‘56,65741‖O), é caracterizado como uma área
de transição, possuindo um dossel mais baixo, possibilitando uma maior entrada de luz, essa
característica também sendo influenciada pela ampla borda da mata. O ponto B (22º43‘10,50751‖S;
45º5‘ 44,07806‖O) se localiza nos arredores de um lago com uma pequena ilhota no centro, e
circundado por uma mata de porte arbóreo semelhante a do ponto A. O ponto C (22º42‘ 47,9924‖S;
45º5‘ 35,74219‖O)situa-se na região norte da FLONA, que é uma grande área de várzea, naturais e
de antigas plantações de arroz. O quarto e ultimo ponto denominado de D (22º43‘ 10,22598‖S;
45º5‘ 24,61853‖O), está localizado em meio à mata fechada da FLONA, onde o reflorestamento foi
iniciado por volta de 1930, possuindo uma cobertura vegetal melhor estabelecida devido ao tempo
de regeneração (figura 1). As espécies foram observadas com auxilio de um binóculo (Mistery
8x42), e posteriormente anotadas em uma planilha de campo e as vocalizações foram registradas
por um gravador (Tascam DR-05) e um microfone unidirecional (Yoga HT81) e algumas fotos
foram tiradas (Sony HX100V) para ajudar em possíveis identificações.
3.

MÉTODOS

Foi utilizado neste trabalho o método de amostragem por pontos de escuta, desenvolvido na
França e depois usado em outros países, com maior destaque nos Estados Unidos e Inglaterra, sendo
muito utilizado atualmente em florestas tropicais (BLONDEL, 1970).
No Brasil, o método por pontos de escuta foi aplicado pela primeira vez e adaptado em
Lençóis Paulista, interior do Estado de São Paulo. O método de amostragem por ponto de escuta
apresenta como principais vantagens a flexibilidade e a praticidade, desde que o observador tenha
um bom conhecimento das manifestações sonoras das aves da comunidade (VIELLIARD &
SILVA, 1990).
Utilizando este método foram realizados levantamentos quantitativos que estimou a riqueza
das espécies de aves da FLONA. As estimativas foram feitas a partir dos registros feitos de maneira
visual e auditivo, o tempo de permanência em cada ponto foi de 20 minutos, sendo adaptado para
10 minutos em cada parte do ponto, sendo assim subdividindo o ponto em duas subáreas, distando
de 100m uma da outra.
No inicio das amostragens foram anotadas informações como condições climáticas e físicas
do local, o levantamento iniciava-se cerca de dez minutos antes de amanhecer, o ponto de inicio foi
escolhido mediante sorteio, e depois seguia uma sequência alfabética.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ocorreram 22 incursões na área da FLONA para realizar o levantamento, o esforço amostral
foi de 29 horas e 33 minutos de execução da metodologia (permanência nos ponto) em uma média
de 80 minutos por dia, de 10/04/12 a 23/09/12 para chegar ao resultado de 134 espécies de aves
registradas na FLONA (transição, lago, mata e várzea) sendo que nenhuma delas se encontra na
lista das espécies ameaçadas de extinção (Decr. Est. 53.494/08 ou IN MMA 03/2003).

Destas, 60 espécies pertencem a taxa de não-Passeriformes (44,8%) e 74 pertencem aos
Passeriformes (55,2%). As espécies registradas estão distribuídas em 40 famílias, sendo 20 de nãoPasseriformes e 20 de Passeriformes. As famílias Podicipedidae, Motacillidae, Bucconidae,
Therskiornithidae e Scolopacidae foram registradas pela primeira vez pela presença de Podilymbus
podiceps (mergulhão-caçador), Anthus lutescens (caminheiro-zumbidor), Nystalus chacuru (joãobobo), Platalea ajaja (colhereiro) e Tringa melanoleuca (maçarico-grande-de-perna-amarela)
respectivamente, as famílias Tyrannidae (14,2%) e Thraupidae (11,9%) apresentaram maior
diversidade amostrada. Quatro espécies já registradas na FLONA não foram observadas no presente
estudo, Elanoides forficatus, Chaetura meridionalis, Megascops choliba e Hydropsalis albicollis,
sendo que as duas últimas possuem hábitos noturnos. As 34 novas espécies observadas estão
distribuídas em 12 ordens e 22 famílias, destaca-se dentre elas o registro da espécie Laterallus exilis
(sanã-do-capim) através de identificação auditiva e gravação da vocalização. Esta espécie possui
uma distribuição pouco conhecida em nossa região.
As famílias estão distribuídas de forma heterogênica nos diferentes ambientes, sendo que na
várzea (53% n=71) onde as espécies mais frequentes são Elaenia flavogaster (guracava-de-barrigaamarela) (f=100%) e Certhiaxis cinnamomeus (curutié) (f=95,4%) respectivamente, destacando-se
também a ocorrência dos representantes da família Rallidae (2,3%) não observadas nos outros
pontos. Na mata fechada foi encontrada a maior riqueza de espécies (65,4%, n=87) com destaque
para a família Tyrannidae com 19 espécies (14,2%) nessa área, sendo as mais frequentes neste
ponto o Megarynchus pitangua (neinei) (f=90,9%) e Todirostrum poliocephalum (teque-teque)
(f=86,4%). Neste ponto, 80,1% das aves registradas, foram identificadas através de contato
auditivo, refletindo uma alta porcentagem deste tipo de registro, comumente ocorrida em áreas
florestais. Na borda da mata (51,5% n=69), a frequência de aves de rapina foi superior que nos
outros ambientes, possivelmente devido a grande entrada de luz na vegetação, facilitando a
visualização da presa por seu predador, sendo Rupornis magnirostris (gavião-carijó) (f=100%) e
Megarynchus pitangua (neinei) (f=95,4) os mais frequentes nesse ambiente. No lago (37,3% n=50)
destaca-se a família Ardeidae com oito espécies (6%), sendo Nycticorax nycticorax (savacu) e o
Myiozetetes similis (bentevizinho-de-penacho-vermelho) os mais frequentes com 95,4%.
LO (2009) realizou um levantamento da avifauna da FLONA, onde foram identificadas 103
espécies pertencentes a 36 famílias, sendo que as mais representativas foram os Tyrannidae, com
13,6%, Thraupidae (9,7%), Ardeidae (6,8%), Picidae (5,8%) e Trochilidae (4,8%), o esforço
amostral deste trabalho foi de um dia inteiro e dois períodos, entre os dias 27 a 29 de outubro de
2009, totalizando 14 horas e 30 minutos de observação.
Algumas espécies foram registradas no deslocamento de um ponto para o outro, como não
houve um caráter metodológico, essas mesmas não entram na lista, mas são de grande importância
para o melhor conhecimento das aves da FLONA, 18 espécies de aves, pertencentes a 14 famílias
foram anotadas, destacando-se dentre as espécies, Geranoaetus albicaudatus (gavião-de-rabobranco) e Sicalis luteola (tipio), observados mais de uma vez, a partir dos dados coletados, uma lista
foi confeccionada (anexo 1) com o intuito de catalogar as aves da FLONA.
5. CONCLUSÕES
Por não ter ligação de corredores florestais, a FLONA torna-se uma espécie de ilhota
vegetacional, um refúgio para os animais que ali vivem, o alto número de famílias que ali ocorrem
demonstra um grande mosaico na vegetação, o aspecto de guildas alimentares não foi enfatizado
neste trabalho, mas este levantamento demonstra um grande número de aves da família Tyrannidae
essencialmente insetívoras, estas ocorrências pode indicar ambientes degradados, muitas aves
registradas, principalmente das famílias Ardeidae, possuem uma relação estreita com o ambiente do

Lago (ponto de amostragem B), uma atenção a este ambiente é de extrema importância para a
distribuição destas aves na área da FLONA.
O entorno da UC são extremamente impactados devido às ações antrópicas, conhecer as
espécies que ocorrem na FLONA é extremamente importante, para que através deste referencial
futuras alterações sejam percebidas e para que novas estratégias conservacionistas possam ser
implementadas e aplicadas, no intuito de preservar a biodiversidade desta área.
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