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APRESENTAÇÃO 

 

A Jornada Científica e Simpósio Caminhos da Extensão (JPEX) são eventos de 

cunho científico que proporcionam a articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Além disso, é também um momento de interação entre o Instituto Federal de Mato 

Grosso, Campus Rondonópolis e a comunidade externa, partilhando o espirito da 

pesquisa e das atividades extensionistas realizadas por alunos e servidores.  

A quinta edição aconteceu nos dias 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 

2016 e contou com a apresentação de 34 trabalhos entre apresentações orais e 

pôsteres de diversas áreas temáticas, entre elas: Alimentos, Informática, Química e 

Secretariado. Ocorreu também a segunda edição da Feira de Alimentos. 

A JPEX foi propícia para a troca de conhecimentos para além da sala de aula 

por meio da exposição de trabalhos realizados por servidores e estudantes da 

instituição e por membros da comunidade, que culminou em comunicações orais de 

resultados de pesquisas e ações de extensão, oferta de minicursos, palestras e 

apresentações culturais. Tais atividades são formas de estímulo a novos saberes, 

proporcionando aos alunos o gosto pela Iniciação Científica e pelas ações de 

Extensão.  

Os projetos de Pesquisa e Extensão apresentados durante a Jornada são 

frutos das inquietações de servidores e alunos e que a partir de perguntas se lançam 

no desafio de estruturar, elaborar e partilhar respostas que se transformam em 

conhecimento.  

Alcançamos assim, a disseminação dos trabalhos realizados pelo IFMT - 

Campus Rondonópolis com o propósito de cada vez mais nos aproximarmos da 

sociedade por meio de ações que possam contribuir com o espaço onde estamos 

inseridos. Desse modo copilamos aqui a socialização desses trabalhos. 
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CERVEJA ARTESANAL: ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ACEITAÇÃO E 
PREFERÊNCIA 

 
ROSA, Krishna Rodrigues de1 

PACHECO, Daniel Moreira2  
MERA, Lucas de Paula3  

FAGUNDES, Deivid Guareschi4  

 
RESUMO 

 
O segmento de produção de cerveja artesanal vem crescendo de forma acelerada no Brasil, sendo 
esta voltada para um público sofisticado e fiel que quer se diferenciar de outras pessoas e 
experimentar algo mais exclusivo ao seu paladar. Para tanto, o presente trabalho teve por objetivo a 
produção de três tipos diferentes de cervejas artesanais, assim como, analisar a sua aceitação e 
preferência. As cervejas foram fabricadas e avaliadas nos laboratórios do IFMT campus Confresa, 
Laboratório de Alimentos e Laboratório de Análise Sensorial, respectivamente, onde produziu-se, de 
forma artesanal, três tipos de cerveja: Irish Red Ale, Dry Stout e Weiss, sendo calculados seus teores 
alcóolicos antes da análise sensorial onde a cerveja Dry Stout registrou 4,5% de teor alcóolico, Weiss 
5,4% e Irish Red Ale 5,6%. Realizou-se análise sensorial através do teste de aceitação global, cor, 
sabor e textura utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos variando de 1 (desgostei 
muitíssimo) a 9 (gostei muitíssimo) e intenção de compra através de escala hedônica estruturada de 
cinco pontos variando de 1 (certamente compraria) a 5 (certamente não compraria) com 30 
provadores, homens e mulheres, não-treinados e maiores de 18 anos escolhidos por serem 
consumidores de cerveja. As amostras foram apresentadas de forma monádica, ou seja, cada 
amostra foi avaliada individualmente, sendo que cada provador recebeu uma amostra de 
aproximadamente 30 mL de cada cerveja e uma ficha de avaliação para atribuição de nota conforme 
escala hedônica já descrita. Os resultados foram tabulados obtendo-se a moda das características 
avaliadas de cada amostra. A faixa etária do grupo de provadores variou bastante, porém 73,3% 
destes tinham idade entre 18 e 35 anos. Além disso, 33% afirmaram consumir bebidas alcóolicas 
mais de uma vez por semana enquanto que 80% relatou que não consome cerveja artesanal. Os 
resultados demonstraram que a cerveja mais aceita foi a cerveja Weiss visto que a mesma obteve 
nota 8 (gostei muito) em todos os atributos avaliados, já a cerveja Irish Red Ale apresentou nota 8 no 
atributo cor e 7 (gostei moderadamente) nas demais e a cerveja Dry Stout registrou nota 7 em todas 
as características propostas. Conclui-se que todas as cervejas artesanais produzidas tiveram boa 
aceitação posto todas tiveram nota 7, no mínimo, na análise sensorial e que 80% dos provadores 
relataram que certamente comprariam as mesmas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Micro cervejaria; Cor; Intenção de compra. 
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DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE CHUTNEY A PARTIR DE 

MATÉRIAS-PRIMAS REGIONAIS 
 

SANTOS, Ana Paula Duarte dos1  
BENEVENUTO, Vitória Carolina Ferreira2  

BENEVENUTO, Carla Regina Ferreira3 

SIQUERI, Tatiane Moreira4  
CARNEIRO, Diego Dias4  

  
 

RESUMO 

 
Atualmente existe uma grande tendência na busca por produtos e serviços inovadores e 
diferenciados, onde a área de alimentos se mostra como um setor promissor no que diz respeito ao 
atendimento dessa demanda. Um potencial mercado a ser explorado é o desenvolvimento de 
produtos internacionais utilizando matérias-primas regionais. Dentre os diversos produtos possíveis 
de serem introduzidos no mercado nacional, se tem o chutney um termo genérico (derivado do Hindu 
"Chatni") que se refere a um condimento composto pelos seguintes elementos: doce (proveniente de 
frutas), ácido (proveniente do limão ou vinagre), hortaliças e pimentas. Sua principal utilização é como 
acompanhamento de outros alimentos entre os quais podem ser citados, carnes assadas, carnes 
grelhadas, torradas e pães. O objetivo geral desse projeto foi a elaboração de um chutney regional, 
utilizando como base para o desenvolvimento de diferentes formulações os frutos pequi e manga. O 
uso da manga como fruto para acompanhar o pequi foi baseado nos seguintes critérios: i) coloração 
similar, ii) fruto encontrado facilmente na região, iii) fruto comumente utilizado na formulação de 
chutneys. A tecnologia para a obtenção do chutney foi mediante à cocção dos frutos (54,2% em 
massa) com os condimentos e posteriormente na adição de vinagre, açúcar e água até a textura 
desejada.  Foram preparadas três formulações (A, B e C), onde a diferença entre elas foi a 
concentração de polpa de pequi, sendo respectivamente 5%, 10% e 15% de polpa. Todas as 
amostras foram submetidas à análise sensorial (teste de preferência e teste de aceitabilidade) a fim 
de se escolher a formulação ideal. Com base nos resultados da análise sensorial, realizada com 50 
provadores não treinados, a amostra que obteve a maior preferência foi a elaborada com 5% de 
polpa de pequi (37,04% de preferência) onde a principal característica citada pelos provadores foi o 
sabor presente porém sutil do pequi. Quanto ao teste de aceitabilidade, não foi observado diferença 
significativa dos valores médios dos parâmetros avaliados (sabor, aroma, cor e textura) entre as 
amostras (Teste de Tukey 5% de significância), porém a amostra que foi elaborada com 5% de polpa 
apresentou as maiores médias nos parâmetros textura, cor e sabor, com valores respectivamente de 
7,07; 6,70 e 6,57 numa escala hedônica de 1 (desgostei muitíssimo) até 9 (gostei muitíssimo). É 
importante ressaltar que os valores encontrados na Formulação A estão na faixa entre gostei 
levemente (6) e gostei moderadamente (7) indicando boa aceitação. Quanto à intenção de compra, 
75,86% dos provadores comprariam o produto caso o mesmo fosse disponibilizado no mercado. A 
elaboração de Chutney se mostrou como uma forma inovadora do uso do pequi, uma vez que o uso 
mais comum citado pelos provadores é em pratos típicos como frango com pequi e arroz com pequi, 
onde o produto, conforme resultado da análise sensorial teria um bom potencial de mercado em 
virtude do valor de seu nível aceitação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: chutney, aceitação, cerrado.  

  



 

9 
 

 
MONITORIA DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

 
 

SANTOS, Magda Cabral Costa1  
VIEIRA, Bruna Adelina Rodrigues2 

 DA SILVA, Daniel Campos3  

 
 

RESUMO 

 
Este trabalho é um relato de experiência das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos 
monitores da disciplina de Matemática II no ano letivo de 2016. A principal finalidade da monitoria de 
Matemática II é auxiliar o aluno no processo de compreensão dos temas abordados em sala de aula, 
contribuindo para um melhor rendimento dos estudantes na disciplina em questão, bem como uma 
formação mais sólida para o monitor, também enquanto discente. O objetivo principal proposto para a 
monitoria em Matemática II foi de contribuir para minimizar os problemas de repetência, de evasão e 
de falta de motivação dos alunos, uma vez que estes estão sendo auxiliados por colegas na mesma 
faixa etária e com interesses e assuntos comuns. A metodologia das aulas é composta por reforço 
teórico dos conteúdos estudados em sala de aula, aplicação e resolução de exercícios que envolvem 
conceitos aos quais os alunos apresentam dificuldades na compreensão e o atendimento nos 
plantões de dúvidas. Todas estas atividades são orientadas pelo professor da disciplina, que 
acompanha o desenvolvimento dos discentes atendidos pelos monitores e dos monitores enquanto 
discentes. Os resultados parciais observados até o momento demonstram que experiência está 
sendo válida e que, apesar da procura pela monitoria não estar acontecendo por todos os alunos que 
necessitam deste atendimento, observa-se uma melhora relevante na aprendizagem dos discentes 
que estão sendo atendidos pelos monitores e destes que, enquanto discentes, estão se 
aperfeiçoando e melhorando significativamente seu desempenho na disciplina de Matemática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Relato, Monitoria, Matemática. 
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TERRA DE JOANA – ESPAÇO DE TODOS NÓS: NARRATIVAS E PROSAS 
 

 
1-João Victor N. Bombarda, IFMT- Primavera Do Leste -MT , joaobombarda@outlook.com 
2- Dagoberto Rosa de Jesus, dagoberto.jesus@pdl.ifmt.edu.br 
3- Felipe Coletto, felipecolettors@hotmail.com 
4- Gabriel Menin, gabrielmenin44@gmail.com 
5- Itamara dos Anjos, itamara.anjos@pdl.ifmt.edu.br 
 

 

       
O presente projeto de pesquisa objetiva a construção de narrativas com o objetivo do resgate da 
história e compreensão das pessoas que deixaram e deixam marca na história de Primavera do Leste 
e em nossos estudantes. Toma a construção da narrativa enquanto movimento que fomenta a 
consciencia de si e histórica com vistas à construção do protagonismo juvenil. Dado o teor 
interdisciplinar deste projeto optamos por dividir os procedimentos metodológicos em algumas 
etapas. Em um primeiro momento, será realizado um levantamento bibliográfico com vistas ao 
estabelecimento dos conceitos operadores que fundamentarão a pesquisa: escrita em primeira 
pessoa, narrativa, alteridade, identidade e tradição. Concorreram para formação deste corpus teórico 
disciplinas como História, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Antropologia entre outras. A 
seguir, para a caracterização do universo da pesquisa será feito levantamento bibliográfico sobre a 
história do município, bem como, da implantação do IFMT Campus Primavera do Leste. Para a 
construção de um panorama desse contexto, serão levantados dados dos registros institucionais a 
fim de que possamos identificar e conhecer um de nossos sujeitos de pesquisa – estudantes do 
IFMT. Para tanto além das disciplinas citadas a Matemática e a Informática auxiliaram nesta etapa. 
Após a análise desses dados iniciais e da busca por pessoas que marcam a história dessa marcha 
para o cerrado e o estabelecimento do município, seguir-se-á a partir de uma série de entrevistas e 
conversas a construção das narrativas de vida. Este material será coletado, analisado, tratado pela 
equipe de pesquisadores do projeto, que tecerão essas narrativas em uma coletânea. Com vista a 
construção dos conceitos operadores: narrativa, alteridade, tradição, ecsrita em primeira pessoa. Em 
seguida, pela condução de entrevistas e escrita de narrativas de vidas com fins da produção de 
material gráfico e visual dos sujeitos da pesquisa. 

Palavras-chave: Narrativa, Tradição, Alteridade, Protagonismo. 
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IFMT VAI A ESCOLA: CONTADORES DE HISTÓRIAS 
 
1-Mary Vitoria Parpineli Figueira, IFMT Campus Primavera do Leste – MT vitoria.parpineli@gmail.com 
2-Dagoberto Rosa de Jesus, dagoberto.jesus@pdl.ifmt.edu.br 
3-Caroline Cândido, candidocaroline@hotmail.com 
4-Agatha Bartolomeu Xavier, agatha.xavier@gmail.com 
5-João Pedro Porto, joao.porto@pdl.ifmt.edu.br 

 
 
O projeto IFMT vai à escola; oficinas e histórias tem como objetivo realizar uma serie de ações com 
caráter interdisciplinar em escolas do município. Estas ações têm como protagonistas estudantes do 
IFMT que desenvolvem uma séria de oficinas de cunho cultural, pedagógico e lúdico que vem sendo 
desenvolvidas no âmbito escolar e estimulam a interação e integração entre estudantes do IFMT e as 
demais escolas de Primavera do Leste e região.  Dentre as ações previstas estão contação de 
histórias, oficina de eletromagnetismo, oficinas de papel reciclado, oficinas de pintura, oficinas de 
brinquedos, oficinas de histórias em quadrinhos, oficina de dobradura, oficina de horta vertical, de 
construção de ternários entre outras. O caráter interdisciplinar do projeto reside na variedade de 
atividades que possam ser desenvolvidas durante o projeto. Essas atividades são elaboradas pela 
equipe do IFMT, nelas os estudantes do Instituto são os principais protagonistas. O intuito do projeto 
é estimular o protagonismo juvenil, na medida em que lhe são exigida competências de comunicação, 
de interação, de socialização, de espirito de trabalho em equipe e de voluntarismo. No verso, 
proporcionar aos estudantes das escolas visitadas um momento de interação com o IFMT, além de 
proporcionar um momento de ludicidade, alegria e saber.  

Palavras-chave: Interação, oficinas, história, protagonismo. 

EDITAL PROIC – IFMT – PDL N° 09/2016 
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CONVERSANDO SOBRE DROGAS: INVESTIGAÇÃO SOBRE O CONSUMO DE 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA COMUNIDADE DO IFMT – CAMPUS 

RONDONÓPOLIS 
 

1. Laura Caroline Aoyama Barbosa – Autora; 
2. Helen Santana Mangabeira de Souza – Coautora; 

3. Eliza Cristina Chaves Pauliquevis - Bolsista; 
4. Larissa Alexandre Ferreira – Bolsista; 

5. Rafael Alberto Willkomm - Bolsista; 
6. Thaisy Caroline Silva - Bolsista. 

IFMT Campus Rondonópolis 
Rondonópolis – MT 

laura.aoyama@roo.ifmt.edu.br 
 
 

RESUMO 

 
A partir da década de 70 a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) passou a salientar o papel da escola como espaço importante para se tratar de 
abordagens preventivas ao abuso de drogas. De acordo com o VI Levantamento Nacional sobre 
consumo de drogas psicotrópicas entre os estudantes do ensino fundamental e médio das redes 
pública e privada de ensino nas 27 capitais brasileiras, 25,5% dos estudantes afirmou ter feito uso na 
vida de alguma droga (exceto álcool e tabaco). Estima-se que a idade média de primeiro uso de 
drogas lícitas é em torno de 13 anos, para ilícitas entre 14 e 15 anos. Neste contexto torna-se 
necessário a escola intervir de forma preventiva como lócus de formação e orientação. Porém,  é 
necessário investigar a influência das drogas no ambiente para traçar ações preventivas e, se 
necessário, de combate.  Assim, o objetivo desta pesquisa é investigar o consumo de drogas 
psicotrópicas entre a comunidade interna do IFMT – Campus Rondonópolis (alunos, servidores e 
terceirizados) e partir deste levantamento comparar as informações com os dados de pesquisa 
nacional e traçar um plano de ação sobre como trabalhar o tema com os envolvidos. Visando levantar 
os dados a cerca do consumo de álcool e drogas dentro da comunidade interna do IFMT – Campus 
Rondonópolis, nos testes com os alunos do Ensino Médio, aplicaremos a “versão brasileira” do 
questionário DUSI  (Drug Use Screening Inventory) composto de perguntas fechadas , muito utilizado 
para investigar adolescentes. E faremos pequenas adaptações no instrumento, com a intervenção da 
psicóloga do Campus, para a utilização do questionário na pesquisa com os adultos (servidores, 
alunos do Ensino Superior e terceirizados). Trabalharemos com a versão simplificada do instrumento, 
em versão digital, em que nosso público alvo será convidado para responder anonimamente às 
perguntas, sendo que o tempo gasto é de cerca de 10 minutos.  No momento, o questionário já esta 
pronto e iniciaremos sua aplicação entre os discentes da instituição na segunda quinzena do mês de 
outubro. A partir dos resultados dessa investigação, esperamos construir um relatório sobre o 
consumo de álcool e drogas entre a comunidade interna identificando, entre outras informações, as 
substâncias mais consumidas, o período de consumo e a influência deste sobre a vida dos 
pesquisados.  De posse destes resultados, poderemos propor ações de controle e, se necessário, 
combate ao uso de álcool e outras drogas dentro do IFMT – Campus Rondonópolis, visando num 
segundo momento, a capacitação de multiplicadores para atuar também na realidade da comunidade 
externa à instituição. 
 
Palavras-chave: Drogas, Prevenção, Substâncias psicotrópicas. 
Órgão de Fomento à Pesquisa: IFMT Campus Rondonópolis 
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IF ACTION, TRAJETÓRIA DE APRENDIZADOS 
 

1- Adergildo Cardoso Mendes,  
2- 2- Josimar da Silva Cezar,  

3- 3- Leidiane Gomes de Souza. 
IFMT - Campus Rondonópolis – MT 
adergildo.mendes@roo.ifmt.edu.br            

           
RESUMO 

                                                                                                       
O Projeto IF Action de expressão musical e cênica, engloba múltiplas abordagens artísticas tais como 
música, teatro e dança. Articula-se apresentações artísticas com os estudantes do IFMT Campus 
Rondonópolis e voluntários da comunidade externa, para escolas e demais instituições sociais e de 
ensino no município visando o intercambio cultural interescolar, desenvolvimento artístico dos 
envolvidos no projeto além de atuar como ferramenta de divulgação institucional. Há a 
intencionalidade de oportunizar experiências sensíveis a partir da arte, trabalhando nesta esfera 
simbólica que leva o participante, tanto no âmbito da performance quanto da fruição a avançar para 
percepções múltiplas de seu universo cultural por meio do contato com o criativo e imaginário. Se a 
arte nos leva às raízes culturais através de significado traçados pelo devir, a oferta da arte para esta 
fruição é relevante simplesmente pelo fato de atribuir reflexões, promovendo pessoas ativas perante 
o meio em que vivem com possibilidades de agir em prol da transformação de sua cultura. Nota-se 
com razoável tranquilidade a tímida articulação artística na cidade de Rondonópolis que a torna um 
espaço com opções limitadas no caso de quem deseja apreciar espetáculos com qualidade que 
ultrapasse os interesses comerciais e, transcenda para a arte na sua sublime definição estética e 
poética. Diante deste cenário, constata-se a emergente necessidade de construção de espaços e 
iniciativas que protagonizem a arte em suas múltiplas dimensões visando a dilatação desta realidade 
de modo a contribuir com o cenário artístico-cultural do município em questão. A interação 
performática consumada na relação dialética entre quem executa e quem aprecia arte, instaura nos 
alunos motivação para aprender aquilo que considera interessante nesse processo. A exibição de 
episódios artísticos propõe também este estimulo para a busca do aprendizado da arte, aprendizado 
através da arte. A muitos, não fora possibilitado estabelecer contatos e relações com a arte em seu 
ambiente cultural. Esta constatação, à luz das considerações até aqui esboçadas, revela o 
esmaecimento de uma importante ferramenta de criação que emerge dos elementos culturais e a eles 
retornam de maneira transformadora, conforma as percepções no processo de produzir 
artisticamente. Conclui-se que a arte faz intermediação entre o sujeito, através de suas experiências 
e a cultura, que é o resultado consolidado de um conjunto de experiências. E neste viés, os 
processos artísticos promovem reflexões no âmbito da subjetividade onde este sujeito 
simbolicamente através da arte, pode aprender e refletir mais sobre processos já vivenciados, e 
ainda, fruir de maneira criativa e crítica ao devir das construções que estabelecerão sentidos à sua 
cultura vindoura, administrando as teias que promovem estes significados, na atitude que tem início 
no pensar e criar. 

Palavras-Chave: Arte, Educação, Aprendizado. 
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RESUMO 
                                                                                                                   

Partimos do pressuposto de que música em sua essência é constituída fundamentalmente por 
elementos e fluxos matemáticos com o potencial de desenvolver esquemas mentais, imagéticos e 
percepções motoras corporais adequadas para facilitar a compreensão de proporções numéricas. O 
cotidiano dos ambientes acadêmicos e escolares demonstra como a música recebe análises e é 
concebida na maioria dos casos, exclusivamente como fonte de expressão cultural e objeto de 
construção de ações lúdicas. Naturalmente, não é possível negar, também essas possibilidades, 
entretanto, é uma percepção absolutamente superficial. O histórico do modelo de escola no Brasil 
gera lacunas abissais no que tange a formação mínima a respeito dos saberes musicais. É comum, 
inclusive entre docentes, preconceitos que atribuam à música, títulos desprovidos de valores que a 
possibilite ser pensada como uma prática científica relevante para a vida humana. Para contribuir 
com a cristalização deste histórico, entre outros, há um processo midiático esmagador, de construção 
de “valores” culturais, servindo-se da música como esquema de veiculação de seus princípios 
mercadológicos, disseminando uma concepção esvaziada sobre música.  Na maioria dos casos, as 
instituições de ensino, não priorizam uma concepção musical focada nas suas conexões e 
experiências científicas. É importante salientar que todas as etapas da gênese musical são 
inteiramente ligadas a fluxos físicos e matemáticos, além de seus aspectos conectados com a fruição 
interpretativa que depende da poética humana. Os primeiros sinais admitidos como casamento entre 
a matemática e a música surgem no século VI a.C. quando Pitágoras através de experiências com 
sons do monocórdio efetua uma de suas mais belas descobertas, a série harmônica, percebendo que 
ao colocar uma corda em vibração ela não vibra apenas em sua extensão total, mas forma também 
uma série de nós, que a dividem em seções menores, os ventres, que vibram em frequências mais 
altas que a fundamental. Se o monocórdio for longo o suficiente, estes nós e ventres são visíveis. 
Logo se percebeu que estes nós se formam em pontos que dividem a corda em duas partes iguais, 
três partes iguais e assim sucessivamente. A relevância deste trabalho, com foco na polirritmia e 
ênfase nas quiálteras, pretende trazer à tona cenários do cotidiano, como possibilidade de estudo da 
matemática adentrando para uma compreensão de música que vai além de um esquema lúdico, 
cujos significados não oferecem transmutação para o percepto intelectual. Através do lúdico que há 
na música, serão oferecidas condições corpóreas e associativas para aprendizados de processos 
diversos, alojados em nomenclaturas que para muitos, representam complexidades que, podem 
alcançar patamares de conexões esclarecedoras, com as ações metodológicas. 
 
Palavras-Chaves: Música, Ciência, Educação. 

 

  

mailto:adergildo.mendes@roo.ifmt.edu.br


 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

16 
 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS A BASE DE LEITE 
VEGETAL 

 
SIQUERI, Tatiane Moreira1 (IFMT/Docente) 

LISBOA, Andressa Gonçalves2 (IFMT/ EMI em Alimentos) 
FERREIRA, Fernanda Silva3 (IFMT/EMI em Alimentos) 

PAIM, Júlia Hilleskein4 (IFMT/EMI em Alimentos) 
ARAÚJO, Victória Cristina Fernades5 (IFMT/EMI em Alimentos) 

                                                                             
RESUMO 

 
O presente trabalho visa produzir e utilizar o extrato ou leite vegetal de matérias-primas de fácil acesso e baixo 
custo como o inhame e o arroz para produção de produtos tecnológicos de valor agregado como o leite 
condensado, doce de leite e o iogurte. Os leites de origem animal, principalmente de vaca e seus derivados, 
estão entre os produtos mais consumidos e presentes no hábito alimentar ocidental. Juntamente com o 
crescente consumo do leite e seus derivados aumentou também o número de pessoas com intolerância e alergia 
aos compostos presente no leite. Com isso, é crescente a demanda por produtos sem lactose (que é o açúcar do 
leite) e também por produtos que não contenham leite em sua formulação, destinados principalmente aos 
alérgicos a proteína do leite. Apesar da alta demanda, há uma escassez de ofertas de produtos industrializados 
principalmente sem a proteína do leite. Diante disso, esse projeto propõe o estudo e desenvolvimento de extrato 
(leite) de fontes de origem vegetal, como uma proposta para substituição do leite de origem animal, 
principalmente de vaca, para produção de derivados que são comumente produzidos a partir desse tipo de leite. 
O desenvolvimento do extrato e dos produtos à base de leite vegetal é realizado no Laboratório de 
Processamento de Alimentos do IFMT – campus Rondonópolis, e a análise sensorial dos produtos propostos 
também são realizadas no Laboratório de Análise Sensorial do mesmo campus. As formulações de leite 
condensado e doce de leite a base de inhame e arroz desenvolvidas até o momento apresentaram aspectos 
sensórias satisfatórios e boa aceitação até por aqueles que não possuem nenhum tipo de restrição alimentar.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Extrato vegetal, Alergia, Intolerância, Produtos tecnológicos. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 Os leites de origem animal, principalmente de vaca e seus derivados, estão entre os produtos 
mais consumidos e presentes no hábito alimentar ocidental. Juntamente com o crescente consumo 
de leite e derivados, aumentou o número de pessoas com intolerância e alergia aos compostos 
presentes no leite, tanto que o mercado de produtos sem lactose (que é o carboidrato relacionado 
aos casos de intolerância) teve uma expansão considerável.  A falta de lactase no organismo que 
gera a intolerância alimentar acomete cerca de 75% da população. E essa intolerância pode aparecer 
em todas as faixas etárias, pois a taxa de lactase reduz consideravelmente após cinco anos de idade 
e essa redução aumenta conforme o decorrer da idade. Outro problema do leite é grande quantidade 
e diversidade de proteínas presentes, que o torna um alimento altamente alergênico, pois possui 
proteínas de difícil digestão, já que a maioria dos alérgenos alimentares são proteínas mal digeridas.  
Diante disso, esse projeto propõe o estudo e desenvolvimento de leite de fontes de origem vegetal, 
como uma proposta para substituição do leite de origem animal, principalmente de vaca, para 
produção de derivados que são comumente produzidos a partir desse tipo de leite. Será, portanto, 
realizado a produção de leite vegetal de arroz e inhame e testada a produção de alguns derivados.             
O objetivo geral é produzir leite vegetal utilizando a princípio arroz e inhame e desenvolver produtos 
tecnológicos a base desse tipo de leite, destinado principalmente a pessoas com intolerância e 
alergia aos compostos presentes nos leites de origem animal. 
 
METODOLOGIA 
  
 O desenvolvimento dos produtos à base de leite vegetal é realizado no Laboratório de 
Processamento de Alimentos do IFMT – campus Rondonópolis, e a análise sensorial dos produtos 
propostos também são realizadas no Laboratório de Análise Sensorial do mesmo campus. Para 
elaboração dos leites vegetais propostos nesse projeto são utilizadas como matérias-primas 
principais o arroz polido (refinado) e o inhame in natura. Para elaboração dos derivados dos leites 
vegetais serão ainda utilizados: açúcar (cristal, mascavo), fermento, amido, bicarbonato, ácido cítrico 
e frutas a fim de saborizar o iogurte. Todos esses produtos são adquiridos em marcado local ou pela 
internet em lojas especializadas. 
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Para a obtenção do leite de arroz e de inhame é necessário, primeiramente, no caso do 
inhame fazer a higienização e sanitização do mesmo e em seguida descascar. O arroz é lavado em 
água corrente. Após a higienização ambos são imersos em água por 8 horas. Os próximos passos 
são i. Escorrer os produtos e lavá-los em água; ii. Cozinhar em fogo baixo (temperatura de 45 – 50ºC) 
por 15 minutos com o dobro de água; iii. Colocar no processador de alimentos ou liquidificador com 
água; iv. Processar durante um minuto ou dois; v.) Coar com a ajuda de um pano ou coador fino; vi. 
Envasar o extrato obtido em garrafa de vidro e armazenar sobre refrigeração (5ºC) e se for usado 
posteriormente, congelar (-18ºC). Através de obtenção desse extrato são obtidos seus subprodutos: 
a. leite Condensado de Arroz e Inhame, que é obtido a partir do leite evaporado, sendo suas 
principais etapas: padronização, pré-aquecimento, concentração, padronização final e envase; b. 
doce de leite de Inhame e Arroz, que é obtido a partir do leite fresco, que é deixado para descansar 
por 24 horas, sob refrigeração. Depois, é feita a neutralização da acidez do leite com a adição de 
bicarbonato de sódio, fervura sob constante agitação, adição lenta de açúcar até obtenção do ponto e 
envase e c. Iogurte com leite de Inhame e Arroz, que é obtido através a fermentação do leite com 
cultivos pró-simbióticos de Streptococcus thermophillus e Lactobacillus bulgaricus.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os produtos desenvolvidos até o momento a partir dos extratos vegetais foram: doce de leite 
de arroz e leite condensado de arroz e inhame. Ainda foram desenvolvidos brigadeiros e beijinhos a 
partir do leite condensado obtido dos leites de arroz e inhame respectivamente. O processo de 
extração do leite vegetal já foi padronizada, assim como as formulações do leite condensado do arroz 
e inhame. O doce de leite desenvolvido ainda não apresentou características sensoriais almejadas, 
por isso mais testes serão realizados a fim de chegar na formulação ideal. Como o projeto ainda está 
em andamento, o iogurte também não foi desenvolvido. No início dos testes de produção do leite 
condensado e doce de leite várias dificuldades foram encontradas, como a consistência de “cola” que 
o inhame possuía, o que deixava os doces com características de baba e textura pegajosa. Por meio 
de pesquisas e utilização de alguns aditivos como ácido cítrico e bicabornato de sódio, essa 
característica foi reduzida. O arroz por ser rico em amido também deixava um gosto característico 
muito forte, por isso também foi acrescentado ácido cítrico e bicabornato de sódio em sua 
formulação, diminuindo gosto forte e característico de amido. O presente projeto foi apresentado na II 
Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia (FECITI) do município de Rondonópolis e foi bem avaliado 
tanto pelos avaliadores como pelo público que realizou degustação dos produtos, principalmente do 
beijinho de inhame e brigadeiro de arroz. Ainda nessa feira foi realizada uma pesquisa de intenção de 
compra com pessoas que apresentavam restrição alimentar como intolerância e alergia ao leite e 
todos responderam que comprariam o produto. As pessoas que provaram os produtos diziam estar 
bem próximo ao sabor dos produtos convencionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Os produtos desenvolvidos até o momento no projeto apresentaram boas características 
sensoriais, assim como bom rendimento isso torna esses produtos derivados de extrato vegetal de 
inhame e arroz uma viável alternativa para substituição de produtos industrializados comumente 
elaborados com leite de origem animal para pessoas com alergia e intolerância aos compostos 
presentes nesse. Os próximos passos do projeto são, realizar testes para produção de iogurte 
saborizado a partir de extrato de arroz e inhame e também aprimorar as características sensoriais do 
doce de leite para chegar a uma formulação padrão, e assim poder oferecer mais opções de produtos 
livre de lactose e proteína do leite para pessoas com restrições alimentares. 
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RESUMO 

 
Após colhidas, as frutas iniciam um processo de degradação irreversível, sendo alimentos altamente perecíveis. 
Atualmente, as frutas são colhidas ainda verdes, pois passam por um período de processamento, transporte, 
exposição e comercialização para chegar em situação adequada de consumo aos consumidores ou passam por 
processos de amadurecimento químico utilizando o gás eteno (C2H4). Estudos indicam que com o revestimento, 
frutas e verduras podem levar até 20 dias para começar a se degradar após a colheita. Sem proteção, os 
alimentos levam, em média, quatro dias para iniciar o processo de apodrecimento. O período varia de acordo 
com o tipo de alimento. O processo de revestimento comestível consiste em revestir as frutas por imersão ou 
aspersão em uma solução líquida, e deixar secar naturalmente. Ao secar, um filme se forma na superfície, 
protegendo os alimentos. Assim, as frutas podem ser colhidas mais tarde, o que melhora a qualidade das 
mesmas, além deste tipo de produto aumentar o tempo de prateleira das frutas, diminuindo o desperdício e 
gerando benefícios financeiros, ele gera benefícios ambientais, como a diminuição da produção de lixo. O 
presente projeto é financiado pela PROPES do IFMT, através do edital nº 033/2016, e seus objetivos abrangem 
várias etapas como: avaliar a qualidade e conservação de frutas com revestimentos comestíveis agregado de 
antimicrobianos naturais e realizar o estudo sobre estes revestimentos, testar formulações com diferentes tipos 
de revestimentos comestíveis, testar a funcionalidade de antimicrobianos naturais nos revestimentos 
comestíveis, avaliar a qualidade e o tempo de conservação de frutas in natura com revestimentos comestíveis e 
função antimicrobiana. Tudo isso visando oferecer uma alternativa de conservação das frutas in natura para 
donas de casa, feirantes, donos de restaurantes, lanchonetes e outros que necessitam estocar as frutas.  O 
estudo, desenvolvimento e avaliação da qualidade e tempo de conservação das frutas com revestimentos 
comestíveis acontecem no Laboratório de Processamento de Alimentos e no Laboratório Multidisciplinar do IFMT 
campus Rondonópolis. Para análise da qualidade e do tempo de conservação com o revestimento comestível a 
princípio foram utilizadas a banana e maçã, e posteriormente serão usadas a uva, morango e goiaba. A base das 
formulações de revestimento comestível são o amido de milho e a fécula de mandioca e para a avaliação da 
possível interferência da aplicação da cobertura nas características sensoriais das frutas, será realizada a 
análise sensorial das frutas tratadas com as formulações de revestimento comestível desenvolvidas. Espera-se 
com esse projeto, ainda em desenvolvimento, conseguir uma formulação de revestimento comestível com 
antimicrobiano natural com o intuito de aumentar a vida útil, diminuir desperdícios e aplicações de produtos 
químicos para acelerar maturação das frutas, que poderá ser utilizado por donas de casa, feirantes, 
hortifrutigranjeiros, donos de restaurantes e outros que necessitem estocar as frutas por tempos prolongados 
sem perder a qualidade. Os resultados obtidos até o momento foram satisfatórios, algumas das formulações 
testadas conseguiram prolongar a vida de prateleira em uma semana além do normal em frutas sem 
revestimento. 

 
PALAVRAS CHAVE: Revestimento Comestível, Antimicrobianos Naturais, Conservação. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Revestimentos ou coberturas comestíveis são películas que revestem os alimentos, 

principalmente frutas, e que têm como função controlar a perda de gases e massa, diminuindo a 
degradação do alimento e, aliado a outros produtos com características antimicrobianas e 
antioxidantes, potencializam sua ação e utilidade, aumentando a vida de prateleira do alimento. 

Esses revestimentos podem ser produzidos a base de três tipos de compostos: carboidratos, 
proteínas e lipídeos. Sendo os polissacarídeos mais utilizados: a fécula de mandioca, alginato, 
derivados da celulose como a carboximetilcelulose, quitosana e pectina que apresentam como sua 
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maior vantagem o controle de perda de umidade e redução do escurecimento enzimático nas frutas. 
Já os lipídeos, como a cera de carnaúba e o óleo de girassol, previnem a perda de massa, 
proporcionam brilho e reduzem a ocorrência de queimaduras nos alimentos. Por fim as proteínas, por 
exemplo, a gelatina, glúten e proteínas reserva do milho (zeínas) agem contra a deterioração, 
prolongando a vida de prateleira do produto. 

Os óleos essenciais de vários alimentos podem possuir propriedades antimicrobianas e/ou 
antioxidantes, um exemplo é o alecrim que possui qualidades antimicrobianas que reduzem as 
chances de contaminação e proliferação de microrganismos.  Além do alecrim, outras especiarias 
como o coentro, capim santo, alfavaca, cidreira e cravo possuem a característica de conterem 
substâncias antibióticas naturais, o que os tornam lipídeos interessantes a serem empregados em 
revestimentos alimentícios. Ainda não se sabe muito sobre o mecanismo de ação dos óleos 
essenciais, contudo, é valido ressaltar a presença de compostos fenólicos como o carvacrol, timol e 
eugenol, além da presença de isotiocianatos, pois esses compostos participam da ação 
antimicrobiana dos óleos essenciais, inibindo o crescimento microbiano. 

Por serem relativamente novos, os revestimentos naturais não possuem legislação própria e, 
se oferecem características nutricionais ao alimento o qual revestem, são tratados como ingredientes, 
mas caso não ofereçam características nutricionais são tratados como aditivos. Assim, de modo 
geral, pode-se dizer que devem seguir o Decreto 55.871, de 26 de março de 1965; à Portaria nº 540 – 
SVS/MS, de 27 de outubro de 1997 e a Resolução CNS/MS nº 04, de 24 de novembro de 1998. 

Espera-se com este projeto, desenvolver um revestimento comestível para as frutas que 
tenha ação antimicrobiana para que essas possam aumentar seu tempo de prateleira e que também 
tenham aspectos sensoriais adequados e assim sejam bem aceitos. 

 
METODOLOGIA 

 
O estudo, desenvolvimento e avaliação da qualidade e tempo de conservação das frutas com 

revestimentos comestíveis é realizado no Laboratório de Processamento de Alimentos e no 
Laboratório Multidisciplinar do IFMT campus Rondonópolis. Para desenvolvimento das formulações 
dos revestimentos comestíveis são utilizadas matérias-primas como: amido de milho, fécula de 
mandioca, antimicrobianos naturais (óleo de alecrim, óleo de cravo, cidreira) e gelatina. Para análise 
da qualidade e o tempo de conservação com o revestimento comestível as frutas utilizadas são a 
banana e maçã, posteriormente a uva, morango e goiaba, podem ser testadas também. 

A base das formulações de revestimento comestível será o amido de milho e a fécula de 
mandioca. As formulações serão preparadas através da geleificação e retrogradação do amido, com 
aplicação individualizada nas frutas previamente higienizadas e secas. Para aplicação do 
revestimento comestível nas frutas será testado o método por imersão (onde as frutas serão imersas 
totalmente na solução) e aspersão (a solução será aspergida nas frutas com auxílio de um 
borrifador). Será feita a análise do método mais eficaz para conservação das frutas, e depois da 
aplicação do revestimento as frutas serão colocadas para secar naturalmente em temperatura 
ambiente. 

Para a avaliação da possível interferência da aplicação da cobertura nas características 
sensoriais das frutas, será realizada a análise sensorial das frutas tratadas com as formulações de 
revestimento comestível e antimicrobiano natural. A avaliação sensorial das frutas será realizada 24 
horas após a aplicação da cobertura. Os atributos analisados visualmente serão: aparência global, 
cor, brilho e intenção de compra. Na degustação, os provadores avaliarão: aroma, sabor, textura e 
intenção de compra. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dos revestimentos testados o mais eficaz foi o de formulação: 3% de amido, 2% de óleo 
composto de alecrim, 5% gelatina e 0,5% de Metabissulfito de Potássio (K2S2O5). Esta solução foi 
aplicada por imersão para garantir uma maior cobertura das amostras (frutas), que foram maçã e 
banana. O teste foi apresentado na II Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia de Rondonópolis 
(FECITI), mostrando à população um fruto padrão (sem revestimento) e um revestido de cada uma 
das frutas. Ao passar de cinco dias, as amostras (frutas) que passaram pelo revestimento 
conservaram suas características originais, mostrando assim a eficiência do revestimento. Na banana 
foi perceptível um retardo no amadurecimento/apodrecimento, e a maçã não sofreu tanta 
contaminação, oxidação (escurecimento) e perda de massa como as maçãs sem revestimento.  
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Uma das soluções levadas para FECITI sofreu contaminação fungíca visível, por não possuir 
o aditivo alimentar Metabissulfito de Potássio que tem função antimicrobiana e antioxidante. Contudo, 
pesquisas ainda estão sendo feitas visando substituir o Metabissulfito por um óleo essencial que 
apresente melhor desempenho na ação antifúngica e seja natural, já que é um dos objetivos do 
trabalho. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com os primeiros testes foi possível perceber a eficiência dos revestimentos comestível para 
a conservação das frutas, tanto nos aspectos de cor como textura. Ainda serão realizadas análises 
sensoriais para avaliação do gosto e também análises para controle de perda de massa. O 
antimicrobiano natural testado inicialmente não foi tão eficaz quanto o esperado, por isso, serão 
testados outros antimicrobianos naturais e assim não será mais utilizado o metabissulfito de potássio. 
Esse projeto tem extrema relevância do ponto de vista econômico e sustentável, pois visa aumentar a 
vida útil de frutas, através da utilização de revestimentos comestíveis compostos por produtos 
naturais e de fácil aquisição, podendo assim ser utilizado por indústrias, hortifrutigranjeiros e até 
donas de casa. O desafio é agora desenvolver uma formulação de revestimento comestível com 
antimicrobiano natural eficaz para prolongar ainda mais a vida útil das frutas in natura. 
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RESUMO 
 

Um dos grandes desafios da sociedade é dar destinação correta aos resíduos sólidos urbanos gerados, uma vez 
que são poucas as iniciativas implantadas pelo poder público que solucionem esse problema. Dentre os resíduos 
gerados em grandes quantidades pelas pessoas estão as garrafas de polietileno tereftalato (PET), que demoram 
décadas para serem decompostas se lançadas diretamente no meio ambiente, mas que mesmo sendo um grave 
problema ambiental, possuem grande potencial de reciclagem. As medidas adotadas neste projeto fomentaram a 
educação ambiental tanto na comunidade escolar como na comunidade urbana local, tendo como objetivo 
conscientizar e incentivar as famílias a preservar o meio ambiente em que vivem. Idealizou-se este projeto, 
partindo da necessidade de se criar uma alternativa simples e acessível para fazer o reuso dessas garrafas na 
implantação de uma horta ecológica para cultivar hortaliças. A execução desse projeto contemplou duas linhas 
de ação, uma referente ao reaproveitamento das garrafas que seriam descartadas e a outra se refere ao cultivo 
de alimentos. O projeto de extensão da horta ecológica foi realizado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso – IFMT, no campus Rondonópolis e no bairro Vila Mineira próximo ao instituto. A coleta das 
garrafas PET foi realizada dentro do campus e na comunidade externa, nesse período houve a preparação do 
solo, confecção dos canteiros de garrafas, a horta seguiu um modelo vertical. As hortaliças cultivadas foram 
alface, rúcula, almeirão, agrião e salsa. Como um gesto concreto, todas as hortaliças produzidas foram 
distribuídas na comunidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Garrafas de Polietileno Tereftalato (PET), Reciclagem, Hortaliças.  
 
INTRODUÇÃO 
  

É notável o aumento da preocupação da sociedade quando se fala na destinação correta 
desses resíduos gerados, pois há falta de interesse por parte do poder público no diagnóstico e na 
elaboração de medidas que eliminem ou mitiguem os impactos resultantes dessa carga poluidora. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, um dos grandes desafios das 
sociedades contemporâneas é dar destinação correta aos resíduos gerados nos processos de 
produção industrial. Um cidadão ocidental produz, em média, a cada ano, 500 quilos de lixo urbano, e 
o brasileiro é responsável por 352 quilos anuais (ETHOS, 2012). 

Como medida para diminuir esses números, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), lançou o 
Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS), que prevê ações a serem realizadas 
pelo governo, pelo setor produtivo e pela sociedade nos próximos dez anos. Esse plano terá seis 
eixos prioritários como o aumento da taxa de reciclagem de resíduos sólidos; educação para o 
consumo sustentável; fortalecimento da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P); compras 
públicas sustentáveis; construções sustentáveis; e varejo e consumo sustentáveis (ETHOS, 2012). 

Algumas cidades já lançam mão de políticas como a coleta seletiva, processo esse que se 
inicia quando o consumidor realiza o descarte seletivo do seu lixo que é encaminhado a alguma 
cooperativa para ser feita a reciclagem, mas segundo esse mesmo estudo apenas 8% dos municípios 
apresentam esse tipo de serviço público. 

Segundo o decreto nº 7.404 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei no 12.305/10 que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o sistema de coleta seletiva será implantado 
pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e deverá estabelecer, 
no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e, progressivamente, ser estendido à separação 
dos resíduos secos em suas parcelas específicas, segundo metas estabelecidas nos respectivos 
planos. (BRASIL, 2010). 

E assim os titulares do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em 
sua área de abrangência, é quem definirão os procedimentos para o acondicionamento adequado e 
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disponibilização dos resíduos sólidos objeto da coleta seletiva (BRASIL, 2010). 
Nos últimos anos, os polímeros têm aumentado sua participação na composição do resíduo 

sólido urbano (RSU), dentre eles se destacam as garrafas de polietileno tereftalato (PET), que mesmo 
sendo um problema ao meio ambiente possui um grande potencial para ser transformado em novos 
produtos, apresentando-se como uma oportunidade de movimentar a economia.  

Nas muitas possibilidades de se reutilizar as garrafas PET, o reaproveitamento na 
construção de uma horta é uma alternativa simples, acessível e de fácil execução além de não exigir 
grandes espaços por se adaptar a diversos tipos de arquitetura moderna.  

Segundo a Embrapa (2009), antes do processo de urbanização, ocorrido no Brasil a partir 
de 1960, a horta era uma parte fundamental das moradias da zona rural e da cidade, entretanto, essa 
prática quase foi perdida por conta da falta de espaço nos centros urbanos e do novo estilo de vida 
adotado pelas pessoas devido à falta de tempo. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a dieta habitual básica dos brasileiros é composta 
atualmente por uma combinação de uma dieta dita “tradicional” (baseada no arroz com feijão) com 
alimentos classificados como ultra-processados, com altos teores de gorduras; sódio; açúcar e com 
baixo teor de micronutrientes e também alto conteúdo calórico (BRASIL, 2012). 

Diante dessa problemática idealizou-se este projeto, partindo da necessidade de se criar 
uma alternativa simples e eficiente para fazer o reuso dessas garrafas na implantação de uma horta 
ecológica, utilizando-as como suporte para cultivar alimentos, essa medida além de enriquecer a dieta 
da família evita o descarte de forma imprópria desse material. 

Há vários estudos comprovando que a maioria das hortaliças é rica em substâncias que 
apresentam propriedades funcionais, ou seja, têm ação benéfica para a saúde na prevenção e 
controle de várias doenças, a exemplo de obesidade, diabetes, câncer de cólon, úlceras e doenças 
coronarianas (EMBRAPA & SEBRAE, 2010). 
 
METODOLOGIA  

 
O projeto de extensão da horta ecológica foi realizado no Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, na cidade de Rondonópolis-MT, com as coordenadas 
16º28'19.54”S e 54º38'07.56”O. A área de abrangência do projeto foi além da comunidade acadêmica 
se estendendo ao bairro Vila Mineira. 

Dentro das etapas envolvidas na execução desse projeto, inicialmente foi realizada a 
familiarização da equipe executora com o tema adotado nessa ação, através de reuniões periódicas 
pautadas em consultas à literatura, visando atualização e troca de informações, buscando domínio e 
consolidação dos conhecimentos para que em um segundo momento, esses fossem integrados à 
prática e assim propagados nas comunidades escolar e urbana. 

A coleta das garrafas PET foi realizada dentro do campus e na comunidade externa, na 
escola foi estabelecido um local fixo para que os alunos, servidores e funcionários da instituição 
pudessem depositar os materiais trazidos de casa. Quanto à coleta nas casas que ficam na 
comunidade externa ao campus, foi feito um primeiro contato através de uma visita, com o objetivo de 
apresentá-los a proposta do projeto e estabelecer uma parceria entre a escola e as famílias e através 
de agendamento prévio das as próximas visitas para buscar as garrafas. 

Durante o período de recolhimento dos materiais também foi feita a coleta e preparação do 
solo para cultivo das hortaliças, do qual foi extraída uma amostra composta e encaminhada a um 
laboratório especializado em fertilidade para realização de sua análise química e nutricional. 

Com base nas informações do estado nutricional do solo obtidas na análise laboratorial, 
foram tomadas as decisões referentes à correção e adubação necessárias, a fim de estabilizar o 
balanço nutricional para que o solo ficasse fértil para suprir as exigências das plantas, almejando o 
cultivo de hortaliças saudáveis e vigorosas. Lembrando que por ser uma produção para consumo 
próprio das hortaliças não houve a preocupação exagerada com a produtividade, mas sim com a 
qualidade, variabilidade dos produtos cultivados. 

Após obter um volume satisfatório das garrafas, foram iniciados os trabalhos de recorte e 
confecção dos canteiros que receberam o solo e as sementes, foram feitos pequenos furos, no fundo, 
permitindo a drenagem do excesso de água escoada do solo, nessa base que posteriormente foi 
adicionada uma porção de pequenas pedras para que não houvesse obstrução dos orifícios com as 
partículas de solo. Nessa fase já foi feita a compra das sementes em casas agropecuárias. 

A horta seguiu um modelo vertical, dessa forma as garrafas foram arranjadas uma sobre a 
outra e presas por um cabo flexível, que foi fixado na parede, assim maximizando o espaço com a 
vantagem de não ficar em contato com o chão. A irrigação da horta foi feita de forma manual com o 
auxílio de regadores uma vez ao dia, e quando necessário em até duas vezes, sendo uma no início e 



 

24 
 

a outra no final do dia para se evitar as perdas de umidade por evaporação. 
A semeadura foi feita em bandejas contendo areia lavada, uma técnica eficiente e de baixo 

custo, para ocorrer à germinação das sementes e estabelecimento do sistema radicular, alguns dias 
depois foi feita a seleção das mudas mais vigorosas para o transplantio nos canteiros (garrafas PET) 
já instalados contendo o solo preparado para o cultivo.  

O plantio das espécies foi realizado de forma intercalada de acordo com o tempo de 
duração do ciclo que cada uma, esse planejamento teve a finalidade de atingir uniformidade na 
colheita, ou seja, para que as plantas atingissem o ponto de maturação e ficassem prontas para o 
consumo em uma mesma época. Como um gesto concreto, todas as hortaliças produzidas foram 
distribuídas na comunidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O público interno cerca de 236 pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o projeto e se 
identificar com a proposta de reutilização de materiais que seriam descartados. Durante a confecção 
do sistema de cultivo houve muita interação dos estudantes da instituição e da equipe de servidores 
da instituição com a equipe executora, assim houve a propagação de saberes. 

Na comunidade externa foram contempladas um total de 19 famílias com visitas nas casas 
para divulgação do projeto, bem como conscientização ambiental. Foram estabelecidas parcerias 
com algumas pessoas da comunidade onde elas doaram garrafas que seriam descartadas, e no fim 
do projeto receberam as hortaliças que foram cultivadas no projeto. 

A mudança no hábito alimentar das comunidades foi também esperada, pois quando se 
consegue produzir o próprio alimento é também aumentada a satisfação em consumi-lo, resultando 
na ampliação e enriquecimento da dieta familiar proporcionando ganho na saúde, melhorando a 
qualidade de vida além de gerar economia nos gastos com supermercado. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Tendo como propósito geral a difusão da educação ambiental na comunidade essa iniciativa 
veio para nos conscientizar de que é preciso cuidar mais do meio ambiente, pois é um patrimônio de 
todos, e que ao tomar essa atitude temos como retribuição aumento na nossa qualidade de vida, 
através de todas as atividades realizadas no dia a dia.  

Toda a equipe responsável pela implantação do projeto da horta ecológica esteve em 
constante contato com todas as fases do processo, dando a oportunidade de trocas intensas de 
saberes, tanto dentro da equipe quanto na interface escola-comunidade. 
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RESUMO 
 

No atual panorama ambiental é alarmante a preocupação com questões referentes a segurança e preservação 
do meio ambiente. No setor agrícola não é diferente, pois é um grande causador de impactos, devido o uso de 
agrotóxicos que acumulam-se no solo nas águas. O uso de biofertilizante é uma das alternativas, em cultivo 
orgânico, que pode ser usado em culturas anuais e perenes, em sistemas convencionais e orgânicos, e 
principalmente em hortas e pomares (SILVA et al. 2007). Dentre as hortaliças o pimentão (Capsicum annuum L.) 
é muito popular no Brasil e representativo economicamente. O projeto será realizado no campus do IFMT em 
Rondonópolis, o biofertilizante (esterco bovino) será obtido por  fermentação anaeróbia, as plantas serão 
cultivadas em vaso, sendo duas cultivares de pimentão amarelo e vermelho, na presença e na ausência de 
biofertilizante com e sem NPK. Serão avaliadas características produtivas e vegetativas como: massa seca da 
parte aérea e de raízes, diâmetro de caule, altura de plantas, nº de folhas, nº de frutos por planta, peso médio e 
diâmetro dos frutos. Os resultados serão submetidos a análises de variância pelo teste F, e comparadas as 
médias pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, com o Software SISVAR (FERREIRA, 2008). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Biofertilizante, Capsicum annuum L., Conservação do solo. 
 
INTRODUÇÃO 
  

A preocupação com as questões ambientais aumenta a cada dia, na tentativa de melhorar 
as condições atuais e os desgastes provocados pelas ações antrópicas, o mundo todo está voltado 
para implantação urgente de medidas, que reduzam os impactos gerados nos seguimentos 
produtivos. 

Dentre as alternativas de se produzir alimentos que ofereçam maior segurança ao meio 
ambiente, o uso de cultivos orgânicos vem sendo ampliado nas propriedades, pois o consumidor está 
se preocupado mais com a saúde, e em virtude disso aumentou a exigência na hora de adquirir seus 
produtos optando por alimentos produzidos de forma orgânica (natural livre de agrotóxicos). 

O uso da adubação orgânica de origem animal torna-se, prática conveniente e às vezes 
econômica para os pequenos e médios produtores de hortaliças, uma vez que exerce melhoria na 
estrutura física, na fertilidade e na conservação do solo, aumentando a retenção de água, diminuindo 
as perdas por erosão e favorecendo o controle biológico (SEDIYAMA et al. 2009). O pimentão é uma 
hortaliça muito popular no Brasil e no exterior, é um ingrediente fundamental de vários pratos, e pode 
ser usado em molhos, ensopados, assados e saladas. 

A reciclagem de resíduos orgânicos se apresenta como uma opção visando seu 
reaproveitamento como fonte para a produção de biofertilizantes, sendo assim uma medida 
estratégica do ponto de vista ambiental ao mesmo tempo em que é economicamente viável. 

O presente estudo advém da necessidade de acelerar a geração informações e tecnologias 
que deem suporte ao desenvolvimento sustentável das hortaliças, buscando avaliar a viabilidade do 
cultivo orgânico dos pimentões amarelo e vermelho com o fornecimento de biofertilizante; e avaliar a 
eficiência desse composto orgânico em comparação com fonte inorgânica de adubação no 
desenvolvimento, produção e nutrição das plantas e nas características físicas e químicas do solo de 
Cerrado nativo. 

 
METODOLOGIA  
 

O projeto será realizado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 
IFMT, na cidade de Rondonópolis-MT. A coleta do material orgânico (esterco bovino) será realizada 
na propriedade rural Trindade localizada a 60 quilômetros de Rondonópolis. 
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O material deverá ser armazenado no recipiente (capacidade de 70 L) em que ocorrerá a 
fermentação de forma anaeróbia, onde receberá a água na proporção 1:1, tudo isso será 
homogeneizado e mantido por um período de 45 dias ou até que o processo de fermentação se 
estabilize, e assim ao fim desse tempo o biofertilizante está pronto para uso.  

Para liberação do gás metano, produzido pela fermentação, será conectado a extremidade 
de uma mangueira fina na parte superior do biodigestor mantendo a outra extremidade submersa em 
um recipiente com água para evitar a entrada de ar segundo a metodologia adotada por Santos 
(1992). 

Concomitante ao período de fermentação será feita a coleta e preparação do solo para 
cultivo da hortaliça, se utilizará o solo da área de cerrado nativo que se encontra dentro do terreno do 
campus, desse material será colhida uma amostra composta da camada de 0-20 cm de profundidade 
e encaminhada a um laboratório. 

A hortaliça escolhida para o cultivo é o pimentão (Capsicum annuum L.), com duas 
cultivares comerciais de pimentão amarelo e vermelho, na presença e na ausência de biofertilizante 
com e sem NPK. O cultivo será feito em vasos o que diminui perdas por lixiviação, volatilização e 
percolação, ou seja, resulta no maior aproveitamento dos nutrientes e consequente aumento na 
eficiência produtiva da cultura. 

O plantio será feito em sementeiras do tipo convencional (bandejas de isopor) com células 
individuais, alguns dias depois será feita a seleção das mudas mais vigorosas para o transplantio nos 
vasos já contendo o solo preparado para o cultivo.  

As altas temperaturas podem comprometer a produção das hortaliças pelo estresse que 
causam às plantas durante os meses mais quentes e com maior luminosidade. Esse estresse pode 
ser minimizado pela utilização de tela de sombreamento preta, com penetração de luz de 50% ou 
75%, a uma altura de mais ou menos 1,80 metros da superfície das plantas  (EMBRAPA, 2012). 

Serão avaliadas características produtivas e vegetativas como: massa seca da parte aérea 
e de raízes, diâmetro de caule, altura de plantas, número de folhas, número frutos por planta, peso 
médio de frutos e diâmetro dos frutos.  

Os resultados serão submetidos a análises de variância através do teste F, e a comparação 
das médias pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o Software SISVAR 
(FERREIRA, 2008). 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

No ponto de vista econômico para o agricultor, vale a pena comprar e utilizar o agrotóxico 
quando o seu custo encontra-se menor do que o benefício esperado na produção, e assim os 
benefícios dos agrotóxicos já está embutido nos preços desses insumos e que são repassados aos 
consumidores através do preço final dos alimentos. Porém os danos ambientais e à saúde humana 
provenientes do uso desses insumos não são carregados no processo produtivo, ou seja, nem os 
preços dos agrotóxicos refletem esses custos, tampouco os preços dos produtos agrícolas colocados 
à venda no mercado (SOARES, 2010). 

A adubação de hortaliças é feita, em alguns casos, com doses de fertilizantes acima 
daquelas recomendadas pela análise do solo para melhorar a produtividade e prevenir deficiências 
nutricionais, mas o uso de doses excessivas pode ser prejudicial às plantas e ao ambiente, além da 
ocorrência de desperdícios (SEDIYAMA et al. 2014). 

Segundo Medeiros et al. (2003), na agricultura orgânica o uso de biofertilizantes líquidos, na 
forma de fermentados microbianos enriquecidos, têm sido um dos processos mais empregados no 
manejo trofobiótico de pragas e doenças, pois esses funcionam como promotores de crescimento e 
como elicitores na indução de resistência sistêmica na planta.  

O processo de fermentação é complexo e os microrganismos existentes passam por quatro 
fases distintas de crescimento celular: latência, crescimento exponencial, fase estacionária e morte 
celular. Cada microrganismo participante degrada alimento para outro, numa relação de 
interdependência mútua e harmônica e, assim, o processo de fermentação acaba sendo contínuo, 
desde que seja alimentado com meio nutritivo (MEDEIROS & LOPES, 2006). 

Ao estudarem o efeito da aplicação do biofertilizante via solo Sediyama et al. (2014) 
verificaram a melhora no estado nutricional e produtivo das cultivares de pimentão colorido com 
reflexos positivos nos teores foliares de nutrientes e nas produtividades comercial cultivadas em 
Argissolo Vermelho-Amarelo Câmbico. Nascimento et al. (2011), constataram que a aplicação de 
biofertilizante comum ao substrato aumentou a velocidade de germinação, percentagem de 
germinação e crescimento inicial de mudas de pimentão irrigadas com água salina, além de diminui a 
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condutividade elétrica do extrato de saturação do substrato usado na formação de mudas de 
pimentão. 

Os pimentões vermelhos e amarelos, com sabor mais suave e melhor digestibilidade, e 
pouco a pouco, vêm conquistando novos consumidores, embora ainda sejam mais caros. O 
desenvolvimento, o florescimento e a frutificação das plantas de pimentão são influenciados pela 
temperatura, sendo que as principais cultivares são de origem tropical e não toleram frio e geadas, 
desenvolvendo-se melhor em temperaturas mais altas (HENZ et al. 2007). 

O início e o período de colheita de pimentões são muito variáveis, depende da cultivar, das 
condições de cultivo e do ambiente. A colheita dos pimentões em cultivo protegido inicia-se por volta 
dos 110 dias após o transplante, podendo estender-se por até dez meses. Os pimentões coloridos 
são colhidos por cerca de seis meses, e por ficarem mais tempo na planta, acarretam redução 
significativa da produtividade (HENZ et al. 2007). 

Acredita-se que a educação é a melhor alternativa para mudar a visão da sociedade diante 
do panorama ambiental, em muitos dos casos a falta de informação é que leva ao desequilíbrio nas 
questões ambientais, pois as pessoas não respeitam o que não conhecem.  

À medida que o conhecimento é implantado na vida do cidadão, ele toma para si a 
responsabilidade por não estar contribuindo na melhora daquele cenário, assim iniciam-se as 
pequenas transformações partindo de dentro para fora, e a mudança no comportamento de um, 
contagia e entusiasma muitos outros, e então a ação é multiplicada e enriquecida através de um 
andamento cíclico.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A presente pesquisa também visa gerar informações no que diz respeito tanto a futuro 
emprego em condições de campo e a resultados científicos que venham a contribuir com o emprego 
e renda no meio rural. O conhecimento gerado será importante para aumentar a produção de 
pimentão de forma orgânica no estado de Mato Grosso. 

É importante ressaltar que membros da equipe pertencem ao Curso Superior de 
Licenciatura em Ciências da Natureza, ingressaram recentemente na instituição e este projeto será a 
primeira experiência interdisciplinar desses alunos marcando desde o início suas vidas acadêmicas 
lhes conferindo bagagem e segurança para avançarem em futuras atividades acadêmicas como por 
exemplo, novos projetos de pesquisa e extensão. 
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RESUMO 

Indicadores ácido-base são substâncias amplamente utilizadas em laboratórios de química com a finalidade de 
auxiliar na identificação do ponto final de uma reação química devido a mudança de cor que este apresenta 
quando o pH do meio reacional é alterado. Este tipo de substância também auxilia na identificação de 
substâncias quanto sua natureza ácida ou básica. Apesar de existir diversos indicadores industriais, em nosso 
cotidiano, alguns tipos de vegetais também possuem substâncias que tem ação semelhante aos indicadores 
industriais e podem ser explorados como indicadores ácido-base, como é o caso do repolho roxo. Em sua 
composição, o pigmento do repolho roxo quando submetido a soluções com pH diferentes, apresenta mudanças 
significativas na cor, variando em rosa, roxo, verde, azul, amarelo, além de tons diferentes dessas cores 
conforme a concentração de íons H1+ no meio reacional. Desse modo, a partir de uma problematização que 
surgiu em uma aula prática de química analítica, onde foi utilizado o repolho roxo, buscou-se investigar se 
algumas flores possuem essa mesma característica química e, devido a época do ano, a florada dos ipês 
serviram como ponto de partida para a investigação. Foram coletadas flores de Ipê amarelo e roxo. Cada tipo de 
flor foi dividido em duas porções e maceradas uma com água deionizada1 e a outra com etanol a 70% v/v. Após 
a separação do resíduo sólido, os extratos foram testados com soluções ácidas e básicas, verificando se 
possuíam a ação indicadora de ácido-base. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo investigar com 
detalhes a aplicabilidade, como indicador ácido-base, de extratos de flores do Ipê tanto do ponto de vista didático 
como analítico. As flores do Ipê roxo, apresentaram alterações de cor em soluções distintas. 
 
Palavras chaves: extrato de ipê, indicador ácido-base, pH. 

 
INTRODUÇÃO 
 

As aulas práticas, quer sejam em laboratório, em sala de aula ou em espaços não-formais, 
possuem um importante papel didático na formação escolar do aluno. Nesse sentido, os 
experimentos em laboratório buscam não apenas reproduzir um conhecimento já consolidado, 
permitindo ao aluno verificar na prática o conteúdo teórico, mas também podem servir como fonte 
para o desenvolvimento de outros conhecimentos, até mesmo inéditos e ainda, incentivar os alunos a 
aprenderem pela pesquisa e, assim, transformar sua maneira de desenvolvimento do conhecimento 
escolar, promovendo a argumentação e a sua autonomia. 

A sustentação entre teoria e prática, de modo contínuo, pode se dar entre alunos e 

professores por meio do processo de educação pela pesquisa (PICCOLI e MORAES, 2006), sendo 

necessário ao professor buscar alternativas ao modelo tradicional de aula. 

Dito isso, a proposta apresentada nesse trabalho se desenvolve a partir de uma aula prática 

de química analítica relacionada a teoria dos indicadores ácido-base, onde foi explorado a utilização 

do extrato de repolho roxo como indicador. Nesse processo, foi problematizado se outros vegetais, 

possuiriam a mesma ação do que foi apresentado pelo repolho roxo, incentivando aos alunos a 

buscarem alternativas sobre o tema para além do que já se conhece na literatura. 

Além do repolho roxo, flores de azaleia e quaresmeira também apresentam ação como 

indicadores ácido-base (GOUVEIA-MATOS, 1999). Com o objetivo de contextualizar o assunto, foi 

sugerido aos alunos a buscarem outras espécies de flores que pudessem ser empregadas para a 

investigação. 

A princípio, alguns alunos se dispuseram a realizar o desenvolvimento do trabalho, surgindo 

a ideia de investigar as flores do Ipê. De acordo com outros trabalhos, no Ipê, independente da 

espécie, existe a substância Lapachol tanto nas flores quanto na madeira, e que esta, possui ação 

como indicador ácido-base (COSTA, SOUZA e MELO, 2007), servindo para fins didáticos uma vez 

                                                           
1 Apresentamos neste trabalho somente os resultados com o extrato obtido com etanol a 70% v/v. 
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que se constitui como alternativa de contextualização do cotidiano do aluno para explorar conceitos 

científicos (SOARES, SILVA e CAVALHEIRO, 2001). 

Logo, para nossa investigação, foram coletadas flores de Ipê amarelo e roxo, que foram 

transformados em extratos para posterior teste com o objetivo de verificar se possuem ação como 

indicadores ácido-base. Destacamos que o foco do trabalho é a exploração de um possível indicador, 

entretanto, é possível trabalhar o tema em uma perspectiva interdisciplinar, incluindo elementos que 

são abordados em Biologia, como a caracterização da espécie. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 O conhecimento sobre a natureza ácida, básica ou neutra de uma substância, entre outras 
questões, são importantes devido ao comportamento químico que se espera em um procedimento ou 
desenvolvimento de um processo químico ou bioquímico. Por exemplo, em nosso organismo a acidez 
do sangue é controlada por um sistema tampão em que ocorre a neutralização do excedente de ácido 
pela reação com íons bicarbonato mantido por um mecanismo bioquímico/biológico (JONES e 
ATKINS, 2012). 

Em relação aos indicadores ácido-base, estes possuem aplicações em diversas 
metodologias analíticas devido a mudança de cor que apresentam quando submetidos a diferentes 
concentrações de íons H1+. A figura 1, apresenta a estrutura da fenolftaleína quando submetida a 
soluções com pH menor que 8,2 e maior que 8,2. 

 

Figura 1: Estrutura da Fenolftaleína. Em destaque, os grupos químicos que sofrem alteração com a 
mudança de pH. Fonte: produzido pelos autores. 

 As alterações nas estruturas de uma substância indicadora, promovem a alteração na cor que 
é observada, permitindo a quem está desenvolvendo a análise, determinar o seu término. Um 
exemplo dessa característica é o seu empregado em análise do teor de proteínas em soja por meio 
de titulação. 
 De acordo com Gouveia-Matos (1999), os próprios indicadores são substâncias ácidas ou 
básicas pela definição de Brönsted-Lowry, portanto, ao ocorrer a adição de íons H1+ ou OH1-, estes 
alteram as estruturas moleculares dos indicadores, deslocando o equilíbrio químico representado na 
figura 1, aumentando a concentração da estrutura que desenvolve coloração rosa ou, a incolor. Esta 
explicação se aplica de maneira genérica a todos os indicadores ácido-base. 
 
METODOLOGIA 
 

O procedimento foi realizado a partir da coleta das flores. A primeira etapa foi à pesagem de 
cerca de 30g de cada amostra de flores de Ipê, amarelo e roxo. Em seguida, as flores foram 
transferidas para um almofariz e adicionado 50 ml de etanol a 70% v/v e com a ajuda de um pistilo, 
macerou-se as flores até que o extrato fosse obtido. A mistura foi filtrada e a fase líquida (extrato) foi 
utilizada para os testes. 

Colocou-se em um tubo de ensaio 20 gotas de hidróxido de sódio (NaOH à 0,2N), que é 
uma base forte e que inicialmente era transparente, em seguida adicionou-se 10 gotas do extrato de 
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Ipê amarelo, e observou-se o resultado. O teste também foi realizado com ácido clorídrico (HCl à 2N), 
que é um ácido forte e que inicialmente também era transparente.  

Esse procedimento também foi realizado com o extrato de Ipê roxo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Como resultado da experiência, verificou-se que o extrato da flor do Ipê roxo tem 
características de indicador ácido-base. 

O extrato obtido possui coloração levemente roxa e, quando adicionado em uma solução de 
NaOH (à 0,2N), que inicialmente é incolor, o extrato desenvolveu coloração verde. Já em contato com 
uma solução ácida de HCl (à 2N), também incolor, o extrato desenvolveu coloração rosa, conforme 
representado na figura 2. 

 

Figura 2: Teste realizado com o extrato de Ipê roxo para verificar sua potencialidade como indicador 
ácido-base. 

 O extrato de Ipê amarelo não apresentou alteração de cor quando testados com as mesmas 
soluções, entretanto, esse resultado não descarta o potencial desse material, uma vez que o extrato 
foi preparado utilizando etanol a 70%. É possível que a utilização de outros tipos de solventes possa 
extrair outras substâncias capazes de terem a mesma ação encontrada no Ipê roxo. 
 Outra questão que pode ser investigada futuramente, é o teor do princípio que produz a 
coloração ser menor nessas flores de cor amarela, demandando uma amostra maior para se obter o 
efeito indicador. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Podemos verificar que foi de suma importância estudar esse fenômeno no Ipê roxo, de 
modo que ao associar o fenômeno do repolho roxo como indicador de ácido-base, pensamos em uma 
possível assimilação entre ele e o Ipê roxo. Desta forma, foi feito as análises para se confirmar essa 
hipótese. Assim graça a essa curiosidade, foi possível ser desenvolvido não apenas um trabalho, mas 
uma formação a mais para os autores. 

Dada a importância da experimentação para a aprendizagem de química, iniciativas como 
essa podem incentivar os alunos a buscarem o conhecimento científico a partir da associação de um 
fenômeno estudado em aula com observações do cotidiano, como é o caso do repolho roxo 
(fenômeno estudado) e a florada dos Ipês. 
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Essa técnica não se limita as situações aqui apresentadas, podendo se estender a outras 
espécies de vegetais. O fato de resultados negativos, não descaracterizam os momentos de 
aprendizagem, uma vez que é possível levantar outras possibilidades.  
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RESUMO 

 
O projeto constituiu em atividades de produção e avaliação de práticas artísticas, por meio da construção de um 
coletivo de jovens, que após pesquisas, reflexões e desenhos, grafitaram imagens em espaços periféricos da 
instituição. Os temas base foram: sustentabilidade socioambiental e divulgação do Patrimônio Cultural da região. 
Baseada nas técnicas do stencil e em conceitos antropológicos, a pesquisa se apropriou do espaço do campus e 
alcançou o potencial politizador do graffiti de incitar o senso crítico dos jovens utilizando uma linguagem verbal e 
visual atraente e de fácil identificação com os dramas juvenis. Como produtos finais, foi montada uma Mostra de 
Arte na Casa de Cultura da prefeitura com diversos elementos e memórias das produções artísticas no campus e 
uma oficina de stencil no Centro de Eventos da cidade. Recortamos aqui a produção final do projeto, quando ele 
se expande para extensão, ultrapassando os muros da instituição para atingir/contaminar/intervir a comunidade 
geral. Baseados nas poéticas de obras móveis, estabelecemos diversas formas de comunicação entre a 
divulgação da cultura, as críticas sociais juvenis e a vida urbana cotidiana. O graffiti aqui é pensado como 
intervenção artística/urbana e como performance. Schechner (1995) entende a performance como 
comportamentos restaurados, situações que reelaboram procedimentos repetidos cotidianamente. Remetendo, 
ao nome da Mostra - “Olhares REinventados” - e também apropriando perspectiva da antropologia visual quando 
toma a imagem como um texto que deve ser interpretado. As atividades proporcionaram ampliação de 
conhecimentos sobre educação socioambiental e a divulgação do Yaokwa- rito da etnia Enawene Nawe tombado 
pelo IPHAN e UNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade- um bem cultural riquíssimo, porém 
desconhecido localmente. Acreditamos que divulgar faz parte do processo de valorizar, perceber de forma 
apurada, pôr luz, contribuindo assim para minimizar os preconceitos e estereótipos tão presentes na região. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Graffiti; Intervenção artística; Extensão; Patrimônio Imaterial  
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INTRODUÇÃO 
  

Este projeto se propôs a utilizar o grafite e suas técnicas para unir jovens em torno de 
discussões temáticas imprescindíveis à formação cidadã. Foi formado um coletivo de jovens 
provocados a pesquisar e discutir imagens e textos relacionados à temática da Sustentabilidade 
socioambiental e Patrimônio Imaterial, incitando assim o senso crítico e a possibilidade de expressão 
artística através de produções imagéticas e ainda expandir seus conhecimentos para outro público da 
comunidade externa com uma Mostra de arte e a oficina de stencil.  Foi ampliada a formação teórica 
dos alunos com a perspectiva que suas ações possuem potencialidade política a partir do conceito de 
Intervenção Artística, Intervenção Crítica ou Intervenção Urbana. Usamos uma abordagem da 
antropologia visual para estudar os temas Patrimônio Imaterial e cosmologia indígena.  

Se atendo aos patrimônios culturais, sabedoria popular ou rituais representativos, a cidade 
de Juína se encontra numa posição privilegiada, pois conta com um dos poucos bens já registrados 
como Patrimônio Imaterial pelo IPHAN – o ritual Yaokwa da etnia Enawene Nawe. Poucos alunos 
conheciam tal registro ou mesmo valoriza a grande riqueza cultural que se encontra em outras etnias 
também próximas.  

O IFMT campus Juína se localiza num espaço potencial para o estudo dos significados 
simbólicos da cultura, pois está contornado por territórios indígenas de diferentes etnias, dentre as 
quais: Rikbaktsa, Cinta Larga, Enawene Nawe, Arara, entre outras. Indígenas convivem diariamente 
nos diversos locais públicos e privados da cidade de Juína e o contato com os estudantes do IFMT é 
comum. Porém é perceptível certa resistência dos habitantes da cidade para com os indígenas e até 
mesmo na própria sala de aula é perceptível um tom de assunto tabu, ou mesmo um incômodo para 
grande parte dos alunos.  Trabalhando o tema de forma científica e ao mesmo tempo lúdica, com 
intervenção e mostra artística e, principalmente, divulgando que tão próximo temos um rito indígena 
tombado como bem cultural e tão valorizado mundialmente, a tendência é que se amplie a visão de 
mundo dos alunos e os incite a aprofundar e refletir sobre seus próprios valores e preconceitos. 
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Segundo Silva (2004, p. 5) o grafite “é uma arte que envolve a paisagem e a intervenção humana e 
convida a refletir sobre a noção de território, limites e fronteira”. 
 
METODOLOGIA  
 

As metodologias utilizadas contaram principalmente com a técnica tradicional da pesquisa 
bibliográfica e a pesquisa qualitativa. Utilizamos também discussão e criação coletiva; técnicas do 
stencil; incentivo à criação de desenhos; pesquisa de opinião qualitativa com relatórios avaliativos e 
Deriva cartográfica ou cartografia do desejo para imersão fotográfica temática. O período do projeto 
começou com reuniões, leitura e discussões desde fevereiro de 2014 e finalizamos em dezembro de 
2015.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Nos Estados Unidos o graffiti surge como alternativa para afastar-se da violência e drogas, 
pois a partir de então, as gangues que disputavam território, começam a disputar de forma lúdica, 
com competições de break dance, hap e grafite.  No famoso Maio de 68, o grafite, juntamente com o 
stencil, foi utilizado pela juventude europeia para expor suas ideias de liberdade e reformas sociais. 
Segundo Silva (2004), a juventude que na contemporaneidade se agrupa em torno do graffiti, o faz 
porque consegue assim, experimentar uma coletividade, o que o autor denomina tribalização, a partir 
da experiência de compartilhar um saber prático que é o de marcar com cores e formas nas ruas. 
Este foi um ponto forte do projeto que conseguiu marcar identidades, críticas e reflexões, por meio 
das produções imagéticas, já que os estudantes, em maioria adolescentes, se encontravam numa 
fase de constante busca de identidades/identificações. Eles também puderam expressar sentimento e 
aflições sem agredir, como um grito suave e esteticamente contagiante. Ao ser despojado, irônico, 
provocativo e interferir na paisagem, o graffiti força o transeuntes a ser espectador de arte, a 
desviarem olhares e pensamentos. “A arte propõe a desnaturalização do nosso lugar no mundo, daí 
sua capacidade de nos proporcionar um lugar privilegiado de reflexão”. (TAVARES, 2010, p. 30) É 
sabido que historicamente a arte une e convida os seres humanos a refletirem sobre seu lugar no 
mundo. Ela serve à produção de estéticas e, por meio de suas representações, convida à 
transformação social através do inusitado e do notório.  

Além do graffiti o projeto trouxe como pauta para discussões os Patrimônios Imateriais da 
nossa região, como a viola de cocho e o ritual Yaokwa, a boneca Karajá, a capoeira, entre outros. 
Segundo Sandra Pelegrini (2008), o que de fato pode ser considerado como Patrimônio Cultural 
Imaterial na realidade são as práticas, expressões, representações e conhecimentos que 
determinado grupo detêm e são de vital importância para a representatividade e organização social 
de um povo.  

A importância do Ritual Yaokwa foi destacada pelo IPHAN devido à sua riqueza, à 
representatividade cultural e por ser o único bem cultural brasileiro na lista da UNESCO, entre os 11 
bens do mundo em risco. No caso do Yaokwa, a ameaça se dá pelo empreendimento de hidrelétricas 
nos rios que atravessam as terras do povo Enawene, alterando o período reprodutivo dos peixes. Os 
peixes representam a manutenção da ordem social e cósmica, uma vez que serve como oferenda 
para evitar a “cólera dos deuses”. Anunciando um problema ambiental que reflete diretamente no 
social e cultural, justificando assim a importância de se trabalhar com a educação socioambiental, 
exatamente o que essa discussão sugere.  

 Com a finalização dos stencil no campus, o coletivo percebeu a potencialidade política do 
projeto e quis ir além dos “portões da escola”, organizar uma Mostra de Arte com intuito de ampliar o 
público do projeto. A divulgação foi feita com folders em escolas, tv e rádio, e oferecido uma oficina 
para alguns alunos de outras escolas que resultou num “grafitaço” do Centro de eventos da cidade.  

A Mostra intitulada “Olhares REinventados” foi pensada não apenas alcançar, mas 
atingir/intervir, contaminar o público da cidade tanto com as críticas sociais colocadas nos graffiti, 
desenhos, quanto para divulgar para público regional o bem cultural que temos registrado como 
Patrimônio da Humanidade. No caso o alcance da divulgação se fez ilimitada, já que um dos 
elementos da Mostra foi um Painel temático para fotos, o que provocou no público interesse em 
colocar o rosto para tirar foto e postar em redes sociais, divulgando tanto o ritual tombado Patrimônio 
da humanidade (Yaokwa), o campus IFMT, como a iniciativa de trabalhar com arte na disciplina de 
sociologia. 

Foi montada a Mostra Olhares REinventados pensando numa exposição conceitual e 
interativa. A última estava em completar cada obra, na medida em que eram reflexivas e o conceito 
estava permeando a ideia de questionar as “invenções” sociais, as convenções criadas com algum 
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interesse, mas naturalizada por nós. De maneira que elementos e fenômenos sociais estão tão 
fixados na cultura, que se cria um padrão a seguir sem questionar ou desnaturalizar. O olhar 
antropológico aparece na medida em que exotiza o familiar, que põe em cheque as convenções, 
assim todos os elementos estão baseados em “olhar” para imagens cotidianos, a partir de um novo 
ângulo, “REinventar” esse olhar contaminado pelas convenções.  

Pensando nesse conceito, levamos alguns dos tapumes grafitados no campus para compor a 
ambientação e memória do processo de reinvenção e intervenção; Exposição dos desenhos com 
cunho crítico social produzidos durante o processo; Monóculos divulgando Patrimônios Culturais do 
mundo; Painel temático para foto do ritual Yaokwa; e ainda uma exibição Fotográfica intitulada 
“Urbano no rural e Rural no urbano” produzida a partir de uma imersão também durante o processo 
criativo do projeto. Como segue ema algumas imagens da Mostra Olhares REinventados: 

  

                      
Figura 1,2,3 - Fonte: Coletivo Graffiti Rural 

 
Os desenhos expostos foram criados a partir das discussões e pesquisas teóricas do Coletivo 

e geraram expressões de suas críticas em formas, cores e traços cheios de simbolismos e sugestões. 
A arte surge como forma de expressão de vivências, de transformar em materialidade inúmeras 
abstrações, em dar existência ao que não existe. Aqui, ela criou linguagem simbólica singular a partir 
da discussão coletiva. Por meio das representações desses estudantes, a arte transporta a produção 
de estéticas, convida à transformação social através do imprevisto, a partir da experiência de 
compartilhar um saber prático que é o de marcar com cores e formas, espaços, papéis ou memórias. 

 Já os tapumes velhos pretendiam desconstruir/”REinventar” a composição de uma Mostra 
artística sublime e acomodada, típica das belas artes europeias. Na Mostra esses tapumes ficavam 
desconexos, desgastados, com algumas partes já apagadas, deixando um espaço potencial para os 
espectadores completarem a obra. Expressa-se assim, características da arte contemporânea, 
diferente da arte clássica que confortava o expectador. “A arte sai de limites, então instransponíveis, 
para envolver fisicamente o espectador” (RICHARDY, 2002, p. 26). As atitudes, portanto valem mais 
do que a forma; leva o expectador a se questionar, incomoda, o faz completar o sentido da obra.  

Seguindo essa mesma linha, o graffiti em si também está no âmbito das características da 
arte contemporânea. O graffiti captura o olhar e pode ser pensado como instrumento de 
transformação do cotidiano. É uma intervenção urbana, já que intervém na paisagem cotidiana, 
levando o transeunte à reflexão, questionamento, ou no mínimo, lhe tirando do comodismo da 
paisagem diária. Analisamos tanto os graffiti como a Mostra a partir do conceito de performance de 
Schechner. Schechner (1995) entende a performance como comportamentos restaurados, situações 
extra-cotidianas que reelaboram procedimentos repetidos do dia a dia inerentes a  ações ou condutas 
instauradas no cotidiano. A performance então restauraria esses comportamentos a partir da 
experiência com fortuitos, o contato com elementos inovadores, inéditos ou nunca antes 
empreendidos. Por isso o nome da Mostra “Olhares REinventados”, pois é um momento e local com 
elementos e instalações próprias para reinventarmos as ideias e conceitos sobre a vida, os sujeitos e 
os fenômenos sociais. Ricardo Campos (2011) discorre sobre o potencial disruptivo e simbolicamente 
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poluidor do graffiti. As expressões em imagens ou grafite “são manifestações intra/entre/sobre muros 
que nomeiam brechas na realidade”. (TAVARES, 2010, p. 22)  

Na Mostra expusemos um painel com diversas fotos do processo do graffiti no campus para a 
população perceber todo o trabalho do processo. Entre os grafites realizados estão: o semeador de 
ideias, um homem semeando ideais sustentáveis, críticas e questionadoras; a faxineira que varre os 
problemas sociais e reflete o que cada um de nós esconde “debaixo do tapete”; a bicicleta ecológica 
feita de material sustentável, que destaca a preocupação necessária com o meio ambiente; o 
metabolismo urbano um ser, raquítico que se alimenta de árvores e ao fim do processo digestório 
origina a civilização dita “moderna”; o indígena com o dizer “Sorria, você está em terás indígenas”, 
que questiona a colonização regional; e diversas frases de efeito que questionam, incomodam e 
sugerem.  

O penúltimo elemento da Mostra foi a instalação dos monóculos com imagens de Patrimônios 
Culturais do mundo que foram pendurados no teto e na frente de cada um foi colocada uma 
contextualização sobre o Patrimônio Cultural fotografado nele. Esse elemento trouxe bastante 
curiosidade já que muitos não conheciam um monóculo e capturou o conceito de “Reinventar o olhar” 
na medida que, tinham que olhar apenas com um olho, os obrigando a fechar outro, ou olhar a 
imagem com outras imagens, enfim, sair do comodismo para “enxergar” diferente. 

Para finalizar o turbilhão de elementos de reinvenção de olhares ainda temos a Exibição 
Fotográfica. Como parte do processo de produção artística, o Coletivo imergiu numa “Deriva 
Cartográfica”  por espaços da cidade e do campus, captando olhares sensíveis ao tema. Cartografia é 
um método de pesquisa fundamentado nas ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari, e que vem 
sendo utilizado em pesquisas de campo para o estudo da subjetividade. Esse é um método 
diferenciado, no qual paisagens psicossociais também são cartografáveis. A cartografia, nesse caso, 
se faz ao mesmo tempo que o desmanchamento de certos mundos - sua perda de sentido - e a 
formação de outros. (ROLNIK, 1989) O resultado das fotografias subverte uma pretensa ordem 
dicotômica das coisas, ou seja, urbano e rural se complementam e formam uma terceira via de “verde 
cinzento” ou “asfalto florido”, “reinventando o olhar” sobre a cidade e sobre o campo. 

Para findar a Mostra Olhares REinventados realizamos (com as devidas autorizações) uma 
oficina de graffiti num espaço aberto do centro da cidade, que usam para eventos. Foi autorizado 
finalizar com a prática de grafitar imagens referentes aos temas do projeto nos muros desse espaço 
público e assim foi feito. As imagens para usar a técnica do stencil foram escolhidas previamente e os 
artistas mais experientes fizeram com técnica de mão livre.  

Tendo em vista um trabalho de Antropologia visual, é realmente uma dificuldade apresentar 
dados sem espaço suficiente para inserir todas as imagens que foram analisadas. Nesse item, assim 
como outros seria essencial visualizar imagens, mas infelizmente não foi possível. 

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A ressignificação dos espaços com imagens reflexivas contribuíram para uma estética 
socioeducativa, assim como a elaboração e exposição de desenhos críticos trouxeram estímulo e 
valorização para outros tantos talentos descobertos na escola. O exercício do pensamento crítico em 
relação a temas sociais presentes no cotidiano dos jovens, a divulgação do conhecimento sobre bens 
culturais, e ampliação do conhecimento sobre como o meio ambiente está intrincado à organização 
social e à cultura popular, possibilitou novas reflexões com estudantes. O projeto estimulou a 
desmistificação de discursos ideológicos manipuladores, impulsionando a autogestão de jovens num 
Coletivo artístico que movimentou a todos a saída de uma posição acomodada para um lugar de ator 
social.  Ao trabalhar temas sociais com arte na educação, se propôs uma cartografia para acoplar 
todo esse processo a uma metodologia que supõe uma prática de conhecimento construída a partir 
do próprio processo criativo. 

As expressões culturais indígenas de Mato Grosso ainda são pouco divulgadas e menos 
ainda analisadas cientificamente, não há um registro amplo, e insipiente informações etnográficas 
sobre elas; o projeto contribui nesse sentido. Ainda contribuiu com novas reflexões sobre arte na 
educação e patrimônio, por meio de novos contextos etnográficos a serem explorados e a serem 
submetidos a uma reflexão antropológica. Trouxe visibilidade de componentes culturais do Estado, o 
que poderá vir a fomentar sua valorização contribuindo para preservação do patrimônio cultural. A 
extensão os estimulam a debater com os, colegas, pais, vizinhos, entre outros, questões sobre a 
diversidade étnica e bens imateriais na no âmbito em que  que se situa o estudante, contribuindo 
também para potencializar o desenvolvimento de todos os envolvidos e criar espaços para a reflexão 
crítica no sentido de não aceitação de valores sem análise prévia 
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Por fim, quisemos refletir sobre os processos de ensinar e aprender, a relação entre 
diversidade e práticas escolares, analisando ao mesmo tempo e dialeticamente os preconceitos 
construídos socialmente e as questões autônomas de cada sujeito, pois esse tipo de trabalho de 
extensão instiga o autoconhecimento e do contexto sociocultural em que está inserido.   
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RESUMO 

 
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a fala dos alunos participantes de projetos de pesquisa no 
Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Rondonópolis, a fim de compreender o impacto da pesquisa no 

ensino médio integrado ao técnico. Para responder essa questão foi utilizada a metodologia de estudo de caso 
com os alunos bolsistas e ex-bolsitas de projetos de pesquisa voluntários ou fomentados, através de entrevistas 
semi estruturadas, além de questionários com professores coordenadores de projetos no intuito de compreender 
melhor o cenário no qual esse aluno está inserido. Tivemos como aporte teórico Pedro Demo e Marli André que 
versam sobre pesquisa e pesquisa na educação, além de contribuições de Ildeo Coelho com a discussão de 
formação integral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio Integrado. Pesquisa. Bolsistas. 

 
Instituição Financiadora: PROPES 

 
INTRODUÇÃO 
  

A escola é campo de (re)construção do conhecimento de forma contínua, e dinâmica, 
portanto promotora da educação integral e inerente à pesquisa como instrumento de ensino e 
aprendizagem. Essa pesquisa teve como campo de análise a escola pública, Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus de Rondonópolis - IFMT, situado no bairro 
Vila Mineira. O IFMT iniciou suas atividades nessa cidade no ano de 2011 e assim como toda a rede 
de Institutos Federais tem na sua política educacional pautada em três pilares: Ensino, pesquisa e 
Extensão. Nesse trabalho nos pautamos em analisar o papel do segundo pilar: a Pesquisa. 

 As escolas do municipio de Rondonópolis atuam predominantemente com o ensino médio de 
educação geral, no entanto algumas escolas estaduais atuam na modalidade técnico integrado na 
educação básica. De modo geral as práticas educacionais contemporâneas têm se pautado na ideia 
de contribuir para a formação para além do mundo do trabalho, mas, sobretudo uma formação 
humana agregando valores como ética, cultura e cidadania, que atendam o ideal de sociedade capaz 
de preservar o bem comum social, cultural e econômico.  

Essa pesquisa seguiu a metodologia qualitativa e quantitativa, pois embora se proponha a 
analisar aspectos que tangem na formação do ser humano e, portanto imensurável, há também 
levantamentos quantitativos. Foi desenvolvida dentro da abordagem de estudo de caso que conforme 
Antônio Carlos Gil consiste num estudo profundo do objeto a fim de obter o conhecimento amplo e 
detalhado (2002, p.54) no recorte que compreende o ano de início de suas atividades até a data 
atual, trabalhando com as turmas de nível médio técnico dos cursos de Química e Secretariado.  

O campus Rondonópolis possui atualmente 03 (três) cursos de nível médio integrado, sendo 
eles na área de Alimentos, Química e Secretariado. O curso de Alimentos teve início no ano de 2015 
desse modo que optamos por não incluir nessa pesquisa em função da ausência de alunos bolsistas 
vinculados ao curso no momento de inicio da pesquisa; além dos cursos técnicos  há também 01 
(um) de nível subsequente na área de Química, 01 (um) de nível superior em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e 01 (um) de nível proeja na área de Alimentos. No ano de 2016 houve 
a abertura de dois novos cursos: Proeja em Administração e Licenciatura em Ciências da Natureza. 

Esse estudo buscou analisar a contribuição qualitativa que a Pesquisa produz no 
desenvolvimento das potencialidades do aluno analisando como os estudantes têm participado e 
vivenciada a experiência da iniciação científica. A opção de investigar esse tema, parte do contexto 
em que estamos inseridos, referente ao ambiente de trabalho atuando diretamente com estudantes 
pesquisadores – Setor de Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Rondonópolis. De modo que alguns 
questionamentos tem nos aguçado o interesse, quais sejam: Qual o impacto a pesquisa produz no 
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ensino aprendizagem e na formação do aluno a partir do seu ponto de vista; Porque os alunos optam 
em fazer pesquisa e qual o sentido atribuído por eles ao ato “pesquisar”? Há um diferencial no aluno 
que se envolve com pesquisa?  

De posse dessas perguntas optamos em investigar esse campo em busca de 
compreendermos melhor esse cenário. Observa-se que esse espaço “professor orientador e aluno 
pesquisador”, se diferencia de sobremaneira do espaço sala de aula em função da relação 
estabelecida onde no primeira ocorre uma parceria e geralmente no segundo é estabelecido o lugar 
de cada um.  

Diante desse cenário, o presente trabalho teve por finalidade pesquisar o impacto das 
pesquisas no desenvolvimento integral do discente a partir da fala de bolsistas e ex-bolsistas de 
projetos cadastrados na Coordenação de Pesquisa e Extensão do Campus Rondonópolis. Para isso 
analisamos a fala de alguns professores coordenadores de projetos além de  alunos pesquisadores 
no intuito de compreender como se apropriam da pesquisa no Campus Rondonópolis. 
 
METODOLOGIA  
 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Campus Rondonópolis, com alunos do Ensino Médio, dos cursos de Secretariado e Química, 
bolsistas de projetos de pesquisa cadastrados na Coordenação de Pesquisa e Extensão do Campus 
Rondonópolis, entre os anos de 2011 a 2015. Considerando que a turma que teve ingresso em 2011 
já concluiu Ensino Médio, o contato foi realizado via e-mail e telefonemas através de registros no 
setor de Pesquisa e Extensão. Trabalhamos com questionários semiestruturados composto por 13 
questões, sendo 10 fechadas e 03 abertas. As questões foram respondidas através da internet e 
algumas entregues pessoalmente aos alunos. Em relação aos professores foi enviado um 
questionário via endereço eletrônico para coordenadores de projetos contendo 07 questões, no 
entanto o retorno foi mínimo. Posteriormente os dados foram tabulados para análise e portanto nesse 
recorte utilizamos apenas as falas dos alunos. 

A pesquisa se insere na metodologia qualitativa, com a abordagem de estudo de caso. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A pesquisa de modo geral representa a ação critica de buscar, explorar e estudar 
informações sobre um determinado tema no intuito de esclarecer dúvidas e aprofundar 
conhecimentos. Acontece de maneira padronizada obedecendo a uma sequencia de métodos quais 
sejam inerentes a sua cientificidade. (André, 2007).  

Nesse trabalho percorremos o campo da pesquisa na busca de respostas em torno na 
importância do “fazer pesquisa”, “tornar-se pesquisador”, durante o ensino médio. 

Para Pedro Demo (1991) a pesquisa representa uma ação de cunho cientifico e educativo. 
Cientifico pelo propósito de criar conhecimento usando a teoria, método e prática e educativa pela 
promoção transformadora. “O processo de interpretação implica um constante movimento entre as 
partes e o todo, no qual não há um começo absoluto nem um ponto final.” (SANTOS FILHO e 
GAMBOA, 2002, p.28) 

A pesquisa ocorre, sobretudo em sala de aula, no entanto quando ela se estende para fora da 
sala, quando da continuidade em outro período, pressupõe que este aluno tenha maior contato com 
determinado conhecimento, inclusive pela proximidade com o professor orientador. 

Nessa pesquisa a intenção foi conhecer jovem pesquisador estabelecendo uma relação entre 
a pesquisa por ele aplicada e o resultado para além da pesquisa considerando o “processo 
pesquisar”. “Ao focalizar a situação atual da pesquisa em educação não podemos deixar as 
condições reais de produção do conhecimento. Afinal em que condições trabalham os 
pesquisadores? Com o que contam ou deixam de contar?” (ANDRÉ, 2007). 

O Ensino Médio Integrado à educação profissional é voltado para o mundo do trabalho e se 
constitui numa politica de inclusão social preparando o aluno para as demandas da sociedade ao 
mesmo tempo em que atende o mercado capacitando o trabalhador para além da técnica, mas 
intelectualmente, um desafio para a escola atual. “É nesse espaço integrado que o aluno apreenderá 
a relações existentes entre o conhecimento, cultura e trabalho e identificará as relações entre teoria e 
prática (...)”. (SEDUC/MT, 2012, p.80) 

A pesquisa na escola requer, especialmente que o professor ocupe o lugar de mediador do 
conhecimento, instigando o aluno ao conhecimento para além da teoria e da superficialidade com que 
alguns conteúdos se apresentam. 
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Educar pela pesquisa é um enfoque propedêutico, ligado ao desafio de construir a 
capacidade de reconstruir, na educação básica e superior (...) A pesquisa persegue o conhecimento 
novo, privilegiando com seu método, o questionamento sistemático crítico e criativo. (Demo, 1992, p. 
2) 

O processo de pesquisa também assume um papel importante diante da gama de 
procedimentos necessários e de que como envolve os alunos, o que requer, portanto atenção nesse 
estudo. Nessa perspectiva a pesquisa necessita da articulação para ofertar os resultados satisfatórios 
ao real sentido de pesquisar, explorar.  

“O que justifica, da vida e sentido à escola, á relação pedagógica, ao trabalho de docentes e 
discentes, são o processo de formação humana que ai se realiza e a relação de professores e 
estudantes com a cultura, com o pensamento, com o saber vivo, instigante e que a cada momento se 
produz, se interroga e se recria.” (COELHO, 2009, p.16) 

Na pesquisa o aluno está imerso num constante processo de reflexão. É preciso que este 
aluno compreenda a dimensão da pesquisa e atribua sentido ao ato em si, principalmente pelo 
compromisso social e cientifico da pesquisa.  

Nesse trabalho foi analisada a importância da pesquisa científica para os alunos do Instituto 
Federal de Mato Grosso, Campus de Rondonópolis, matriculados no Ensino Médio. Para isso 
utilizamos as seguintes categorias de análises: Qual o conceito de pesquisa científica; Nível de 
interesse pela pesquisa; Importância da pesquisa na formação escolar, dentro da sala de aula, na 
formação profissional e como se deu o processo de escolha de bolsista;  

Fizemos um levantamento do número de bolsistas e voluntários cadastrados na Coordenação 
de Pesquisa desde 2011, e obtivemos o número de aproximadamente 100 alunos, dentre esses, 
tivemos a participação na pesquisa de 21 deles, sendo 15 do sexo feminino e 06 do sexo masculino , 
os quais responderam o questionário pela internet, através de um link enviado nos seus e-mails. 
Abaixo relacionais as resposta para análise. 

Quando questionados sobre: Qual o conceito de pesquisa científica; a maioria dos 
entrevistados afirmou ser “produção de conhecimento”, o que demonstra que para eles o 
conhecimento é o produto de suas investigações e perpassa a construção de um planejamento para 
chegar a um determinado resultado que é apenas o projeto de pesquisa em si. 

Em relação ao nível de interesses pela pesquisa, a resposta “muito interessado” aparece 
como maioria, um dado interessante considerando o ato pesquisar como um processo que requer 
bastante trabalho dada as etapas de construção da pesquisa e demanda de tempo. 

A questão “importância da pesquisa na formação escolar” obteve diversas respostas 
importantes, sendo algumas delas: 

“A pesquisa trás uma "bagagem" extra de conhecimento acadêmico que muitas 
vezes não se consegue somente em sala de aula. A oportunidade de aplicar os 
conhecimentos adquiridos em sala, ter contato com pessoas de outras áreas, ver e 
fazer a ciência acontecer, é de suma importância, pois forma profissionais com um 
diferencial, com uma visão de mundo diferente”. (aluno bolsista entrevistado) 
 
“Com a pesquisa aprendi a organizar melhor meu tempo. Aprendia a elaborar um 
texto científico”. (aluno bolsista entrevistado) 
 
“A maior contribuição da pesquisa científica na ampliação dos meus conhecimentos 
em sala de aula foi aprender a analisar um fato por vários ângulos, refletindo 
bastante sobre todas as possibilidades a partir de uma boa fundamentação”. (aluno 
bolsista entrevistado) 
 
“Foi vivenciar na prática tudo que estava na teoria” (aluno bolsista entrevistado) 
 
“A pesquisa é, na minha concepção, o melhor jeito de fixar os conhecimentos da 
sala de aula por causa da aplicação prática, erros e tentativas que não ocorrem da 
mesma forma na teoria”. (aluno bolsista entrevistado) 
 

As respostas acima demonstram uma interessante visão sobre a ampliação de conhecimento 
que a pesquisa trás para o aluno e sua compreensão de mundo, representa um crescimento 
enquanto sujeito reflexivo no processo de aprendizagem. Nas falas representadas acima é possível 
perceber como os alunos demonstram a construção da consciência crítica no decorrer do fazer 
pesquisa.  

A pesquisa é, portanto fundamental no processo de ensino aprendizagem, pois contribui para 
que o aluno aprimore seus conhecimentos e se sinta autônomo nesse processo.  
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Quando questionados sobre a escolha dos bolsistas, 50% participaram de entrevistas e 50% 
disseram terem sido escolhidos pelo professor orientador do projeto. Ou seja, não há um processo 
seletivo para escolha de alunos bolsistas, o que diminui a participação de mais alunos em pesquisas, 
no entanto a escolha pelo professor orientador representa uma afinidade entre orientador e bolsistas 
e consequentemente pode resultar em um trabalho mais produtivo.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Nesse trabalho observamos que para os alunos entrevistados a participação na pesquisa 
cientifica perpassa o recebimento de bolsas,( 90,4% dos entrevistados receberam bolsa de iniciação 
à pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – CNPq), mas 
representa sobretudo a construção de conhecimento, a oportunidade de ampliação dos temas 
trabalhados em sala de aula, a vivencia da prática e a reflexão em torno dos temas pesquisados. 
 Podemos afirmar que os alunos entrevistados possuem clareza em relação à importância da 
pesquisa durante o curso e afirmam inclusive que a pesquisa representou uma ferramenta que os 
ajudaram há organizar o tempo, característica fundamental tanto na vida pessoal quanto acadêmica. 
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RESUMO 

 
Este trabalho nasce de uma preocupação ambiental em que parte da área pertencente ao IFMT Campus 
Rondonópolis, todos os anos é palco de incêndio ameaçando o prédio da instituição, causando grandes 
transtornos para a comunidade com alto índice de fumaça e fuligem, além de provocar problemas de saúde. Na 
perspectiva de resolver a problemática elaboramos este projeto cujo objetivo é recuperar a área com espécie de 
cerrado da região, na qual já havia sido destruído a partir da ocupação urbana antes de ser adquirida pelo IFMT. 
Para sua realização foi utilizado como metodologia a pesquisa qualitativa a partir de levantamento do espaço a 
ser recuperado com análise da planta baixa pertencente ao campus em que não seria ocupado por futuras 
construções, após a demarcação do espaço, realizamos a limpeza da área que estava ocupada por capim 
braquiária e buscamos na literatura sobre a temática fundamentação teórica que desse suporte ao nosso 
trabalho, dentre vários autores destacamos SALLES (2014) e Bose (2009). Em seguida foi realizado um trabalho 
de levantamento das espécies nativas da região a partir do registro de memórias de pioneiros no município de 
Rondonópolis e busca de orientação de especialistas em reflorestamento para que pudéssemos alcançar 
sucesso no desenvolvimento das atividades, a aquisição de mudas e a realização do plantio. Na oportunidade 
foram plantados diversas espécies de cerrado conforme as informações levantadas a partir das memórias, 
dentre elas estão pequi, mangaba, croadinha, angico, aroeira, baru, ipê e diversas outras espécies. Podemos 
apontar como resultados do trabalho o plantio de aproximadamente duzentos e dezoito mudas, para que as 
mesmas possam chegar a fase adulta é realizado a manutenção da área através de limpeza e irrigação das 
mudas nos períodos de estiagem. Esperamos que nos próximos anos essas árvores possam desenvolver, 
frutificas e dar continuidade ao processo de desenvolvimento a partir de suas sementes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente, cerrado, memória 

 
INTRODUÇÃO 
  

Rondonópolis é uma cidade localizada na região sudeste do estado de Mato Grosso cujo 
desenvolvimento econômico está assentado no agronegócio, um modelo de produção capitalista que 
em virtude da necessidade de grandes espaços para suas atividades produz ao bioma nativo da 
região grandes ataques destrutivos, tanto na questão do desmatamento quanto no uso de venenos e 
outros produtos químicos utilizados na agricultura mecanizada. Outro elemento que merece destaque 
nesse processo de agressão ao cerrado e como consequência as águas do subsolo a ser 
considerado é a compactação do solo através das máquinas pesadas utilizadas desde o processo de 
desmatamento até a colheita.  

Tais atividades tem preocupado ambientalistas e a sociedade de maneira geral. Nesta 
perspectiva, este trabalho teve por objetivo a recuperação de uma área degrada de cerrado no 
campus do IFMT em Rondonópolis, espaço este que todos os anos é afetado por queimadas devido 
a grande quantidade de capim braquiária no local e, assim proporcionar um ambiente mais agradável 
aos frequentadores do espaço bem como toda a comunidade local e ainda ter a possibilidade de um 
laboratório natural para estudos referente ao bioma cerrado já que o repovoamento é feito por 
espécies nativa desse bioma e que antes do desmatamento povoava a área que está sendo 
reflorestada. 

 
METODOLOGIA  
 

Esta pesquisa teve como base metodológica à investigação qualitativa, com recorte para 
estudo de memórias, levantamentos teóricos e práticos. Quando falamos em memória estamos nos 
reportando ao registos das lembranças dos antigos moradores da região, nossos informantes sobre 
quais espécies de cerrado havia na região em que está situado o IFMT Campus Rondonópolis, foram 
essas memórias quem nos possibilitaram compreender melhor o local e realizar o repovoamento o 
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mais próximo possível do cerrado original. Para Bosi (2009, p. 55), “A lembrança é uma imagem 
pelos materiais que estão agora, a nossa disposição, no conjunto de representação que povoam 
nossa consciência atual.”  

Foi nesta perspectiva que buscamos compreender através de nossos informantes como era 
o cerrado da região para iniciarmos o processo de repovoamento das espécies, por isso, foi de 
extrema relevância para o trabalho compreender a história de ocupação da região e identificar as 
espécies da fauna e flora local para traçarmos as estratégias de preservação tanto das árvores já 
existentes quanto das que foram plantadas através deste projeto.  

No entanto, para a apropriação de um conhecimento mais amplo sobre o assunto, iniciamos 
a pesquisa realizando um levantamento bibliográfico que discuta a ocupação de cerrado nas últimas 
décadas e as que discutem o processo de reflorestamento e recuperação de áreas degradas.  Após a 
conclusão desta etapa, a pesquisa passou a ser desenvolvida a partir dos registros das memórias 
dos moradores antigos da região e conhecedores técnicos do processo de reflorestamento.  

A coleta das informações com os pioneiros da região e os profissionais da área foram 
realizadas através de registros de depoimentos gravados. A técnica é um procedimento de como se 
faz os registros, mas é necessário que se defina bem a pesquisa para alcançar o objetivo proposto, 
ela obedece a normas para se chegar a determinado fim, este cuidado perpassou por todas as 
etapas, até se chegar ao relatório final. A técnica da entrevista é a ferramenta que se usa para 
desencavar as informações procuradas. Sendo assim, essas narrativas formam o material bruto que 
precisou ser analisadas cientificamente para se chegar ao resultado final deste trabalho. 

Conforme Queiroz (1991), a entrevista é a forma mais antiga e a mais difundida na coleta de 
dados orais e já foi considerada como a técnica por excelência nas ciências sociais, ela se 
caracteriza por uma conversação entre o informante e o pesquisador, sendo este último, quem 
conduz a entrevista com um roteiro pré-estabelecido e escrito ou organizado só mentalmente 
dependendo da maior ou menor habilidade do pesquisador para orientar o informante ao discorrer 
sobre o tema. Outra característica da entrevista está na possibilidade de se coletar dados originais ou 
se confirmar os já obtidos por outras fontes. 

Essas informações foram cruzadas com os dados teóricos, nos possibilitando definir as 
espécies e a metodologia de planto no local.  
   
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O TÍTULO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO deverá ser escrito em negrito e 
maiúsculas, após o título um espaço (uma linha em branco) separará o título da seção do texto 
correspondente a ela. O autor poderá optar por intitular esse item apenas como FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA, uma vez que ele pode optar por apresentar nesse resumo um projeto que ainda não tenha 
sido aplicado, ou deverá intitular como RESULTADOS E DISCUSSÃO, no caso desse estudo já ter 
sido concluído. Não haverá espaços (linhas em branco) entre os parágrafos. A primeira linha de cada 
um dos parágrafos terá um recuo de 1,5 cm. Nesse item não deverá conter citações diretas.  
 
4. Resultados e Discussão  
 

Os debates relacionados aos problemas ambientais não são recentes, no entanto, a partir 
da conferência da ONU sobre meio ambiente em 1972 com o relatório “crescimento zero” e o Nosso 
futuro comum na conferência de 1992, e com as propostas da Agenda 21, que visa promover o 
“desenvolvimento sustentável” esse debate ganhou mais visibilidade. 

No entanto, esses debates ainda perpassam por discussões de problemas ambientais em 
escalas macro e de grandes impactos, as pequenas ações continuam veladas e consideradas de 
pouca expressão tanto nas mídias quanto entre os militantes em movimentos sociais em defesa do 
meio ambiente. 

No entanto, esses trabalhos na escala micro é muito importante, o senhor Baltazar, um dos 
nossos informantes ao falar sobre a importância do cerrado relata que: 
 

O cerrado, traz benefícios para a cidade, paras as famílias e as pessoas que ali vive. 
Através do reflorestamento do cerrado, vemos a riqueza que ele tem em questão de 
diversidade, riquíssima diversidade, vários tipos de árvores e também de plantas. 
Além disso, a importância do cerrado, é que ele é uma floresta de cabeça para baixo 
tem raízes muito profundas no solo, então em toda a chuva que cai no cerrado, 
cerca de setenta por cento é retido através das raízes e chegam ao lençol, onde 
aqui nós temos os aquífero guarani e outros. E além disso, o cerrado tem muitas 
plantas medicinais. 
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 Este entendimento do senhor Baltazar não é o mesmo do modelo capitalista, conforme 

Williams (1989, p. 178), discutindo as transformações naturais na Inglaterra no Século XVIII com a 
revolução industrial afirma que a partir dessa nova metodologia de produção a natureza ganhou 
outros significados com a mudança de mentalidade social, ela passa a ser vista como mercadoria. 
Com isso, passa a ser estudada e explorada para a tender as necessidades do capital. 

Capra (1982, p. 21), discutindo a poluição do ar na Europa e afirma que: “Essa contínua 
poluição do ar não só afeta os seres humanos, como também atinge os sistemas ecológicos. Ataca e 
mata plantas, e essa alteração na vida vegetal pode levar a drásticas mudanças em populações 
animais que dependem das plantas.” Nesta perspectiva, preservar o cerrado é de extrema 
importância, sendo este segundo Barbosa (2014) é o segundo maior bioma da América do Sul, 
ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua 
incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, 
Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, 
Roraima e Amazonas. Neste espaço territorial encontram-se as nascentes das três maiores bacias 
hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em um 
elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade.  

Diante do exposto sabemos que nossa atividade não é significativa para a recuperação de 
tamanhos problemas já consolidados a este bioma, no entanto temos a convicção que para além da 
recuperação deste espaço estamos realizando educação ambiental, uma vez que estudantes e 
servidores da instituição estão envolvidos nesta atividade e serão multiplicadores deste compromisso 
com a recuperação e preservação do bioma cerrado. 

Seguindo as recomendações do senhor Baltazar, foi realizado a limpeza da área ocupada 
por matagal e capim da espécie braquiária com a contratação de uma empresa especializada neste 
tipo de atividade, realizado a aquisição das mudas e feito o plantio. Enquanto o período de chuvas 
não se tornou frequente duas ou três vezes por semana era realizado a irrigação através do uso de 
baldes e mangueira no qual a equipe de pesquisadores molhavam apenas as mudas plantadas, com 
isso ficou garantido a sobrevivência de cerca de 95% das espécies plantadas.  

Sendo assim, recuperar áreas degradadas deste bioma, por mais pequena que seja é 
contribuir para que os problemas citados por Capra diminua e possamos avançar na direção de um 
futuro com maior consciência e preservação dos recursos naturais. É neste sentido que esta pesquisa 
se organizou e busca não só a recuperação do espaço pertencente ao IFMT Campus Rondonópolis, 
mas também criar uma cultura de preservação e cuidados em toda comunidade escolar e sua 
vizinhança.  

A preservação ambiental não pode ser uma preocupação de ambientalista e pesquisadores, 
ela deve perpassar por toda a sociedade, esta é uma responsabilidade de todos. É nesta direção que 
trabalhamos neste projeto, buscamos caminhar e envolver a todos para que se sintam responsáveis e 
ajudem na preservação e manutenção do espaço. Por isso, o plantio do maior número de mudas foi 
realiza em forma de mutirão, onde um grande percentual de servidores do nosso campus estiveram 
envolvidos.  

Nesta perspectiva, esperamos que com esse envolvimento de todos possamos provocar um 
olhar diferente da sociedade e desenvolver um sentimento de pertencimento e uso consciente desses 
recursos. Conforme Loureiro (2006, p. 31) “A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma 
consciência ética sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta”. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Com esta pesquisa podemos concluir que esta pesquisa, não apresenta um produto na 
condição de mercadoria comerciável, ou de resultado de construção de novos conhecimentos 
técnicos ou científico, mas uma alternativa ecológica de proteção ambiental e de melhoria da 
qualidade de vida de toda a comunidade local, pois um ambiente arborizado ameniza a temperatura 
local, purifica o ar e proporciona um espaço vital para diversas espécie da fauna do cerrado, com 
isso, pode evitar diversos problemas de saúde para a comunidade local diminuindo gastos públicos 
com atendimentos médicos  principalmente nos períodos de estiagens prolongadas como ocorre em 
toda região Centro Oeste. Sendo assim, o resultado final deste projeto é em longo prazo com o 
crescimento das espécies plantadas. 

O resultado final do projeto atende aos objetivos pedagógicos dos professores do campus 
com aulas práticas principalmente das disciplinas de Geografia e Biologia que terão um laboratório 
natural para estudos do meio e pesquisas, já os professores de Educação Física, terão mais um 
espaço para a prática de atividades físicas de diversas modalidades. Para a comunidade, será 
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possibilitada a prática de caminhadas e o melhoramento do ar e diminuição da temperatura local.  
Neste sentido o projeto apresenta a solução de diversos problemas que perpassa desde 

atividades pedagógicas, científica, de saúde pública e de bem estar social.  
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FERREIRA, Edna Pereira dos Santos (IFMT – Campus Rondonópolis) 

SOUZA, Leidiane Gomes de (IFMT – Campus Rondonópolis) 
SILVA, Vinicius Batista da (IFMT – Campus Rondonópolis) 

SANTANA, Ana Caroline Rodrigues (IFMT/Discente Secretariado-Egressa) 

 
RESUMO 

 
Este estudo é resultado do projeto de extensão desenvolvido entre julho/2015 a janeiro/2016, com a finalidade de 
realizar o primeiro levantamento e acompanhamento dos egressos dos cursos do IFMT – Campus Rondonópolis. 
A metodologia utilizada foi a aplicação de questionário, assessorado pelos Formulários Google, ferramenta on 
line, que possibilitou maior proximidade entre os ex-alunos desta instituição. Durante o desenvolvimento deste 

estudo, foi realizado banco de dados a fim de realizar o resgate dos contatos dos alunos egressos, e 
posteriormente, propiciar o contato com os mesmos para convidá-los à participar deste primeiro 
acompanhamento. O estudo se faz relevante para identificar informação referente à inserção do egresso no 
mercado de trabalho e sua formação superior, além de contribuir para o planejamento, definição e 
retroalimentação das políticas educacionais das instituições. O recorte deste estudo foram os egressos das 
turmas ingressantes em 2011 e 2012, que teve boa representatividade da maioria dos cursos, exceto do Curso 
Técnico Subsequente em Alimentos, que nenhum egresso participou do estudo, mesmo com contato frequente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Egresso. Levantamento e Acompanhamento. Mercado de Trabalho.  

 
INTRODUÇÃO 
  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, reconhecendo a 
importância do acompanhamento de seus Egressos, lançou a linha “Pesquisa de Egressos” para 
submissão de projetos no edital nº 055/2015 da Pró-Reitoria de Extensão do IFMT da qual trata o 
objeto desse estudo, portanto desenvolveu-se esta pesquisa a fim de realizar um acompanhamento 
destes como ferramenta de acompanhamento e avaliação cujo objetivo é facilitar a troca de 
experiências e a integração Escola - Aluno - Empresa – Instituição, inclusive produzir informações 
que contribuam de sobremaneira, para a criação/adequação dos Planos Pedagógico de Cursos 
(PPCs). 

Através da realização da pesquisa com egressos, foram coletadas informações que 
pudessem contextualizar o quadro socioeconômico dos estudantes, entre elas questões relacionadas 
aos seguintes aspectos: mercado de trabalho, capacitação profissional, avaliação institucional, 
informações pessoais e acadêmicas. 

A importância em investigar o tema surgiu devido à crescente demanda de informações de 
alunos egressos formados nos cursos técnicos de nível médio e subsequentes de nosso Campus na 
Coordenação de Extensão. 

 A pesquisa possibilitou o acompanhamento profissional e informações sobre a inserção dos 
ex-alunos no mercado de trabalho. Além disso, foi possível realizar uma avaliação a respeito dos 
serviços educacionais promovidos pelo IFMT. 
 
METODOLOGIA  
 

O estudo teve como alvo os alunos egressos do IFMT – Campus Rondonópolis, formados até 
o ano letivo de 2014, abrangendo desde as turmas formadas entre o período de 2011 a 2014. 
Participaram desta pesquisa os alunos egressos dos cursos: Técnico Subsequente em Manutenção e 
Suporte em Informática; Técnico em Redes de Computadores; Técnico Integrado ao Ensino Médio 
em Química; e Técnico Integrado ao Ensino Médio em Secretariado. 

O questionário foi estruturado em 06 (seis) itens: informações pessoais, informações 
acadêmicas, informações profissionais, informações sobre o curso realizado, informações sobre a 
instituição de ensino e informações adicionais, posteriormente, foi criado o banco de dados com o 
cadastramento individual dos egressos a fim de coletar os dados necessários à pesquisa, 
disponibilizado no Google Formulários e enviado o link para o e-mail dos egressos. 

Os resultados obtidos pela aplicação dos questionários no período de setembro a dezembro 
do ano de 2015 foram avaliados, sistematizados e representados por meio de tabelas e gráficos. 
Durante esse período os egressos foram contatados por meio de e-mails e telefonemas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Este estudo possibilitou analisar se as áreas de trabalho em que os egressos se inserem 
são correspondentes ao curso que fizeram e a satisfação com relação à contribuição do curso técnico 
para seu desempenho profissional, bem como sua trajetória na perspectiva da educação continuada. 

Num universo de 161 egressos, 59 responderam ao questionário, ou seja, 36,64% do total 
de egressos colaboraram com a pesquisa, sendo que desse total 69% são mulheres e 31% são 
homens, tendo em vista a quantidade efetiva de respostas ao questionário.  

Importante ressaltar que mesmo com o contato contínuo com os egressos do Curso Técnico 
Subsequente em Alimentos, nenhum egresso respondeu ao questionário, apresentando assim 
bastante resistência em participar deste estudo, respondendo na maioria dos contatos realizados com 
rispidez aos telefonemas, apontando críticas à instituição e ao curso. No entanto, com a ausência 
dessas respostas é inviabiliza a análise quanto à pertinência de tais comentários. 

A intenção principal foi manter contato com os egressos da Instituição, transformando o 
IFMT – Campus Rondonópolis num canal aberto e um centro aglutinador das ideias e experiências 
destes profissionais, além de verificar e acompanhar a empregabilidade e a continuidade dos estudos 
após a conclusão do curso, e, realizar a avaliação pelos egressos da formação, sobretudo da área 
técnica recebida. E ainda, identificar a adequação do curso ao exercício profissional, e se os 
egressos estão se inserindo no mercado de trabalho local. 

Portanto, discorreremos sobre os dados obtidos no levantamento e acompanhamento de 
egressos, realizado durante o período de julho/2015 a janeiro/2016, período estabelecido pelo edital 
nº 055/2015 ofertado pela Pró-Reitoria de Extensão do IFMT. 

O perfil acadêmico dos egressos é caracterizado pelo curso que foi realizado no IFMT – 
Campus Rondonópolis, e assim, a amostra utilizada para este estudo é fundamentada nos seguintes 
cursos: 

 
Gráfico 01 - Curso realizado no IFMT – Campus Rondonópolis. Fonte: Google Formulários. 

 

Relevante também para este estudo foi à inserção dos egressos no mercado de trabalho, 
tendo em vista que a formação de um curso técnico visa atender a demanda local por mão de obra 
qualificada. Neste sentido, a empregabilidade está diretamente relacionada a uma série de fatores 
que variam desde os conhecimentos e habilidades adquiridos até a competência e o esforço 
individual, conforme a capacidade de se adaptar às necessidades do mercado de trabalho (PATRÃO; 
FERES, 2009). 

Deste modo, a situação atual dos egressos, numa visão geral, a maioria optou em dar 
continuidade aos estudos enquanto outros afirmaram conciliar estudo e trabalho. É possível verificar 
nos índices de egressos de Nível Médio Integrado que a maior parte está apenas estudando, 
enquanto que os do curso subsequente apresentam índices em que a maioria destes, está apenas 
trabalhando ou trabalhando e estudando.  

Os dados apontam que 46,6% dos egressos dos cursos técnicos do IFMT – Campus 
Rondonópolis estão inseridos no mercado de trabalho. Ainda há aqueles que estão apenas 
estudando, sendo 43,3% do total, entretanto vale ressaltar que tais índices sofrem a influência em 
virtude da maior participação ser de egressos dos cursos de ensino médio integrado que são 
representados, por um faixa etária média, de 17 a 19 anos, que saem do ensino médio para ingressar 
no ensino superior, ou seja, dos 59 que participaram 43 são oriundos do curso de nível médio 
integrado. 
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Outro ponto relevante para este estudo foi à visão do egresso da instituição onde o mesmo 
concluiu o curso, pois de certo modo é avaliação institucional com a finalidade de conhecer se os 
objetivos do IFMT estão sendo alcançados na formação do aluno de curso de nível médio integrado 
ou subsequente. Deste modo, a última seção deste estudo aborda a opinião dos egressos, uma vez 
que são provenientes de questões abertas, em que o ex-aluno teve a oportunidade de expressar 
livremente sua sugestão e/ou comentário. 

Os ex-alunos se posicionaram de maneira bastante crítica e participativa mencionando alguns 
pontos a serem observados pelo Campus Rondonópolis, tais como: 

A necessidade de haver mais visitas técnicas no curso de Secretariado a fim de familiarizar 
com possíveis ambientes de atuação profissional; a relação aluno x professor, sugerindo a 
necessidade do professor enquanto parceiro nessa caminhada de formação escolar e profissional do 
aluno (nessa fala é possível identificar a queixa voltada a postura de alguns professores que 
“desestimulam” o aluno diante de dificuldades de aprendizagem apresentadas por estes; A falta de 
estrutura adequada como, por exemplo, laboratórios equipados, o que fez com que aulas que 
poderiam ser práticas acabassem sendo realizadas na própria sala de aula. Além de ambiente que 
possa atender a permanência dos alunos no campus durante o período integral, tendo em vista que 
grande parte deles permanece na escola para participar de atividades tais como: monitoria, aula de 
Arte, Educação Física etc.; outro ponto destacado foi à dificuldade de mercado para estágios e a 
deficiência de visita e acompanhamento de orientadores nos ambientes onde os orientandos estão 
atuando. 

A comunicação, é um aspecto fortemente mencionado nas respostas dos alunos bem como a 
necessidade de serem ouvidos em relação à problemas enfrentados em sala de aula.  É possível 
verificar isso na fala de dois alunos do curso de Química, os quais elencaram suas queixas da 
seguinte maneira: 

 
“[...] a organização dos horários das disciplinas, pois tudo parece ser muito bem elaborado para 
o horário dos professores, mas se esquecem do nível de exaustão do aluno, colocando 
disciplinas como física, matemática e química no mesmo dia (por exemplo) e esperando que o 
aluno absorva todo o conteúdo das três da mesma forma, algo que obviamente não ocorrerá”, 
(...) os trabalhos interdisciplinares, que só existiu na teoria, pois na prática, se 3 professores se 
uniam para aplicar esse método, deixavam de passar 1 trabalho individual cada, para passar 3 
trabalhos interdisciplinares, não havendo mudança na sobrecarga de trabalhos.” (...) Uma 
breve observação também a comunicação entre direção, professores e alunos, que era 
ridiculamente ruim, pois cada uma das partes que deviam repassar as informações 
(professores e direção) dizia uma coisa, ou até mesmo desconheciam coisas que deviam saber 
quando eram questionados” (Aluno 45).  

 
Tais trechos apontam a importância de observar a escola também a partir do olhar dos alunos 

como forma de criar políticas que os envolvam ao mesmo tempo em que passa ser também, 
ferramenta de manutenção das ações já desenvolvidas como, por exemplo, na abordagem referente 
às atividades multidisciplinares mencionadas pelos alunos. Ainda em relação à comunicação, o aluno 
menciona: 

 
“É preciso que haja mais comunicação. Informar nunca é demais. Passar nas salas de aulas 
informando sobre o empossamento de novos servidores, ou mesmo, sobre a mudança de 
cargo de servidores antigos é indispensável; (...) Contratar professor substituto depois da saída 
do efetivo. Esse é um problema muito sério e que, no entanto, é pouco discutido. (...)Os alunos 
não podem ficar sem aula.(Aluno 54)”  

 
Outro apontamento é quanto ao horário da aula de artes “(...) Enquadrar as aulas de Artes no 

período matutino.”.  
 A segunda questão permitiu que os egressos relatassem o que o IFMT – Campus 

Rondonópolis representou para a formação profissional e sobre esta questão, foram mencionados 
vários aspectos positivos, dentre eles, preparo para a graduação, formação profissional e formação 
pessoal. Nota-se, portanto que parte dos alunos demonstra interesse em dar continuidade aos 
estudos.  

E, por fim foi deixado um espaço para fazer as considerações que desejar, que ao serem 
abordados sobre esta, os alunos sugeriram: 

 a criação de um curso superior ou especialização na área de redes de computadores; 
 melhoria nas relações entre a comunidade escolar; 
 maior vigilância sobre os alunos em relação à namoro, e outras posturas inapropriadas; 
 elogio à pesquisa de egressos; 
 infraestrutura inadequada, e carga horária muito extenuante; 
 elogio à formação dos professores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Este estudo teve por finalidade realizar o primeiro levantamento dos ex-alunos do IFMT – 
Campus Rondonópolis, tendo em vista que até então, não havia um acompanhamento para este 
público, que, no entanto, é de suma importância, uma vez que o egresso é parte fundamental para 
avaliação institucional e planejamento. 

Os resultados refletem no desempenho da instituição, do corpo docente, da infraestrutura, 
apontando os pontos a serem melhorados e/ou corrigidos e que afetam diretamente no ensino 
ofertado pela instituição. 

A análise e interpretação dos dados apresentou uma maior participação dos alunos egressos 
do ensino médio integrado, que acarretou em um resultado característico para a faixa etária deste 
grupo, uma vez que muitos estão apenas estudando, ou mesmo, trabalhando e estudando. Para os 
ex-alunos do curso subsequente, há uma melhor caracterização do ingresso no mercado de trabalho, 
com destaque para o curso de Manutenção e Suporte em Informática, pois todos que participaram e 
afirmaram estar trabalhando, estão atuando na área técnica formada.  

A figura feminina ainda enfrenta as dificuldades de ingresso no mercado de trabalho, tendo 
índices menores que dentre os homens, só ultrapassam este último quando se trata da continuidade 
dos estudos, tendo em vista que a maioria das mulheres está apenas estudando. Por isso, é 
importante enfatizar o que afirma Patrão e Feres (2009, p. 34), em relação a situação da mulher não 
estar no mercado de trabalho na mesma proporção que os homens, “no tocante à situação de menor 
inserção no mundo do trabalho das mulheres com formação técnica, faz-se necessário um 
aprofundamento desta temática, podendo, inclusive, ser objeto de política pública na área 
educacional.” 

O estudo foi bastante relevante, pois viabilizou um re-contato com os ex-alunos do IFMT – 
Campus Rondonópolis, e por várias vezes mencionaram a felicidade em saber que a instituição ainda 
se preocupa ou lembra-se das primeiras turmas que passaram pelo Campus. 

Por fim, “Os egressos do IFMT – Campus Rondonópolis: Análise das turmas 2011 e 2012” 
representou a inserção dos ex-alunos, sua visão do curso e da instituição, bem como sua crítica 
daquilo que necessita ser revisto e reavaliado. 
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EDUCAÇÃO DA FINLÂNDIA, A RECEITA DO ÊXITO: ANÁLISE DE EXCERTO DO 
DOCUMENTÁRIO DE MICHEL MOORE “WHERE TO INVADE NEXT?” 

 
SILVA, Vinicius Batista da2 

vinicius.silva@roo.ifmt.edu.br 
 

Resumo: Em tempos de suposta crise na educação brasileira, muitas têm sido as propostas do governo 

brasileiro para revertê-la. Reformas do ensino médio, Base Curricular Nacional Comum dentre outras. Este texto 
não pretende encontrar uma receita que leve o Brasil a sair de uma possível crise, tampouco apresentar críticas 
ao sistema educacional brasileiro sem antes analisar as variáveis socioeconômicas e, sobretudo os interesses 
que estão por trás das propostas de mudanças. Não obstante a isso, através da análise de um excerto do 
documentário produzido por Michel Moore “Where To Invade Next?” no qual o cineasta americano analisa as 
saídas encontradas pelo governo Finlandês para melhorar a sua educação após um longo período de recessão 
econômica. Este texto paralelamente apresenta uma análise crítica sobre as medidas de superação adotadas 
pelo governo finlandês comparadas com as propostas de reformas apresentadas pelo governo brasileiro. 
 
Palavras Chave: Educação, Finlândia. Brasil 

 
INTRODUÇÃO 
 

Após longo período de crise provocada nos anos 1990 por uma grave recessão econômica, 
em 2001 a Finlândia surgiu em primeiro lugar no ranking dos sistemas de educação avaliados pelo 
Programme for International Student Assessment (PISA)3 e tornou-se campo de especulação por 
professores, políticos e pesquisadores de todo o mundo na tentativa de aprender o segredo do seu 
sucesso. No Brasil, existe uma forte vertente que defende a existência de crise na educação pública e 
defendem a necessidade de reformas emergenciais no sistema educacional. Algumas destas 
reformas já foram estabelecidas por medidas provisórias sem a devida discussão com as 
comunidades escolar e acadêmica, outras estão em tramitação no congresso nacional. Neste texto, 
busca-se estabelecer uma análise crítica sobre o cenário atual do sistema educacional do Brasil em 
comparativo com as medidas adotadas pela Finlândia.  
 
O DISCURSO DO DOCUMENTÁRIO 
“Where To Invade Next” 
   por Michel Moore 
 

Trata-se de um longa produzido pelo cineasta Michael Francis Moore, intitulado "Where to 
Invade Next4?"  que em tradução livre significa "Onde Invadir Agora?" Lançado em Los Angeles 
durante o AFI Fest (American Film Institute Festival).  

Nesta obra, o cineasta resolveu criticar os Estados Unidos de forma um tanto quanto 
inusitada. Ao viajar por diversos países do mundo, Moore vai coletando exemplos de política e 
administração pública que funcionam nestes lugares e que segundo ele, deveriam ser usados para 
melhorar os Estados Unidos. Com a finalidade de recorte, neste texto iremos analisar apenas o 
excerto que retrata o sistema educacional finlandês. 
 
 
O SEGREDO DO SUCESSO FINLANDÊS A LUZ DO DOCUMENTÁRIO. 
 

Moore apresenta questionamentos sobre como um país que até então era conhecido pelo 
mundo apenas como os inventores dos concursos de “guitarra imaginária”, das competições de 
arremesso de celulares e da competição de transporte de esposas, poderia ser referência na 
educação mundial. Resolveu ir a campo investigar e ao entrevistar a ministra da educação daquele 

                                                           
2Aluno em regime especial do programa de mestrado em educação da UFMT Rondonópolis, 
graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT. Especialista em 
Direito Educacional pelo Centro Universitário Claretiano, Pedagogo do Instituto Federal Educação, 
Ciência e Tecnologia do Mato Grosso. 
3 O PISA foi lançado, em 2000, pela OCDE (Organização para a Cooperação Econômica e o 
Desenvolvimento) para comparar os resultados das aprendizagens dos estudantes de 15 anos das 
escolas dos países participantes, Realiza-se de três em três anos, com participação voluntária. 
4Excerto do documentário produzido pelo cineasta Michael Francis Moore, intitulado "Where to Invade 

Next” com legenda em português. Domínio público: ttps://www.youtube.com/watch?v=CLhxOufPH6E 



 

51 
 

país, descobriu que uma das receitas do sucesso se dava ao fato de eles não sobrecarregarem os 
alunos com atividades para casa, a justificativa é muito simples – “eles devem ter mais tempo para 
serem crianças, para serem jovens, para aproveitar a vida” disse a ministra da educação. O cineasta 
questionou alguns estudantes para então ter a certeza se realmente eles não realizavam as famosas 
TPC. Nos depoimentos dos estudantes, eles confirmaram que no máximo dedicam de 10 a 20 
minutos para as atividades de casa. Pasi Majasaari, “High School Principal, relata que a completa 
“expressão trabalho de casa é obsoleta” segundo ele, os jovens têm um monte de outras coisas para 
fazer depois da escola como tempo para estarem juntos, ficarem com as famílias, praticarem 
esportes, tocarem e ouvirem música e lerem. Portanto eles não têm trabalho para casa, finaliza.  

O cineasta entrevista Anna Hart, First Grade Teacher. Moore a questiona sobre a carga 
horária que os alunos cumprem na escola, a professora responde que existe uma variação, mas no 
total são 20 horas semanais incluídas as horas de almoço. Leena Liusvaara (School Principal) 
dispara que “nosso cérebro precisa descansar de vez enquanto, se você apenas trabalha, trabalha 
constantemente, para de aprender e não tem utilidade nenhuma fazer isso por um longo período de 
tempo”. Moore questiona alguns jovens estudantes sobre o que sentiam quando chegavam dos 
programas de intercâmbio nos E.U.A. Os estudantes responderam que sentiam alívio por não terem 
mais que fazer exames de múltipla escolha. Segundo os jovens entrevistados, não é necessário 
alternativas nas avaliações, o estudante precisa saber o que vai responder. Moore descreve que 
ouviu várias vezes nas reuniões do corpo docente a expressão “a América precisa se livrar dos testes 
padronizados. Se o que estão ensinando aos seus estudantes é fazer estes testes, então não estão a 
ensinar-lhes nada” Moore relata que nos EUA retiraram do currículo a música, a arte e a poesia sob a 
alegação de que não são uteis. Os professores finlandeses afirmaram que na Finlândia, ensinam tudo 
que os alunos necessitam e possam usar os seus cérebros da melhor maneira que podem, inclusive 
arte, música, poesia, tudo que faça o cérebro trabalhar melhor.   

Em síntese, podemos elencar algumas medidas adotadas pela Finlândia que auxiliaram a 
melhorar a aprendizagem dos estudantes: professores são profissionais valorizados; a educação é 
totalmente gratuita; investimentos equitativos; o ensino não é em tempo integral; Até o 5º ano do 
fundamental os alunos não têm provas nem recebem notas; Estimulo a criatividade, experimentação, 
curiosidade e participação do estudante. 

Em linhas gerais, as escolas são equivalentes e não existe escola privada, o que significa que 
os pais ricos tem que assegurar que as escolas sejam ótimas. O ensino é centrado nas necessidades 
das crianças. Os jovens são ensinados a serem mais autônomos, a pensarem por si próprios e a 
serem críticos com o que aprendem. O foco do ensino é que os jovens possam fazer escolhas que o 
tornem mais felizes, porque existe muito mais vida além da escola.  
 
CONJUNTURA ATUAL DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 
 Nos últimos meses a educação brasileira tem sido “bombardeada” por uma série de 

propostas de reformas sem a existência de um amplo diálogo com a sociedade e a comunidade 
acadêmica. Inúmeros documentos como: proposta da Base Nacional Curricular Comum - BNCC5, 
PLS 193/20166 que institui o projeto “escola sem partido”, reformas do ensino médio aprovada pela 
MPV 746/2016 de 22/09/20167 e a tramitação de leis que visam “congelar” investimentos em 
educação como é o caso da PEC 241/20168.  

Ao estabelecermos um paralelo comparativo da educação brasileira com o sistema educativo 
finlandês, percebemos que as histórias de superação da crise caminham por vias opostas. Enquanto 
a Finlândia preocupou-se com a manutenção da arte, da cultura, do esporte, da música e das 
ciências humanas nos currículos escolares e a diminuição do tempo em que os estudantes 
permanecem na escola, o Brasil por sua vez propõe o contrário, a medida provisória nº 746, de 22 de 
setembro de 2016 que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96, 

                                                           
5O texto da proposta da BNCC tem por objetivo definir os conhecimentos essenciais aos quais todos 

os estudantes brasileiros deverão ter acesso e se apropriar durante sua trajetória na Educação 
Básica, disponível no site: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio 
6Projeto de lei Nº 193, DE 2016 - visa Incluir na LDB o "Programa Escola sem Partido” disponível em: 
www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=192259&tp=1 
7MEDIDA PROVISÓRIA Nº 746, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016 – altera a LDB e Institui a Política de 

Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm. 
8Proposta de Emenda à Constituição n. 241/2016 – visa instituir o Novo Regime Fiscal. Disponível em: 

www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088351 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20746-2016?OpenDocument
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20746-2016?OpenDocument
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ampliando progressivamente a carga horária de 800 horas de estudo para 1400 horas anuais sem a 
garantia de reforma e adequação das unidades de ensino para que os estudantes permaneçam em 
tempo integral. O ensino de arte e educação física torna-se obrigatória apenas no ensino fundamental 
sendo a prática desta última, facultada ao estudante.  

Frigotto (2016) discorre criticamente sobre o projeto “escola sem partido” que dentre outras 
questões, retira dos professores a liberdade de cátedra, impondo-lhes sanções caso venham a 
descumprir os ditames estabelecidos no referido projeto de lei.  

 
Ao -se sublinhar que, ao contrário, trata-se da defesa, por seus arautos, da 
escola do partido absoluto e único: partido da intolerância com as diferentes 
ou antagônicas visões de mundo, de conhecimento, de educação, de 
justiça, de liberdade; partido, portanto da xenofobia nas suas diferentes 
facetas: de gênero, de etnia, da pobreza e dos pobres, etc. Um partido, 
portanto que ameaça os fundamentos da liberdade e da democracia liberal, 
mesmo que nos seus marcos limitados e mais formais que reais. Um partido 
que dissemina o ódio, a intolerância e, no limite, conduz à eliminação do 
diferente. 

 
Não obstante, o estado tende a amputar da escola o que de fato é a sua função social, formar 

homens e mulheres capazes de pensar, respeitar, criar e conviver em sociedade. A esse respeito, 
Alves, (1968) discorre: 

 
Ao invés de as necessidades humanas definirem as necessidades de 
produção – o que seria a norma para uma sociedade verdadeiramente 
humana – são as necessidades do funcionamento do sistema que irão criar 
as “falsas necessidades” de consumo (..) E o sistema criou o homem à sua 
imagem e semelhança e lhe disse: Não terás outros deuses diante de mim!  

 
No Brasil, as propostas de reforma da educação básica parecem estar diretamente 

relacionadas aos interesses dos reformadores empresariais da educação9 para se apropriarem com a 
anuência dos governantes, da definição do conteúdo e dos métodos de ensino da escola pública. 
Neste processo, sistematicamente se percebe a desclassificação do trabalho docente onde estes são 
concebidos como meros transmissores dos conhecimentos definidos por agentes competentes.  

Contreras (2002) acrescenta que a “profissão do professor está sendo afetada por um 
processo de proletarização onde o trabalho dos professores e professoras se encontra em um 
processo contínuo de desqualificação, produto da crescente regulação, tecnicidade e controle a que 
se encontram submetidos”.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É importante estar em constante reflexão sobre os princípios e fins da educação para que a 
mesma não esteja predominantemente servindo a interesses neoliberais. 

Nesta perspectiva, concordo com Freitas, (2014) quando discorre que “procura-se difundir 
que a questão da educação se resolve a partir de uma gestão eficaz das mesmas formas vigentes de 
organização pedagógica, associada a novas tecnologias educativas, responsabilização, meritocracia 
e privatização, motivando a consolidação de um neotecnicismo educacional”.  

No Brasil, a conjuntura atual é de uma tentativa de reunir às condições políticas necessárias a 
implantação das propostas neoliberais pautadas na meritocracia. Nesta lógica, as avaliações 
externas à escola como é o caso da Provinha Brasil, ANA, ENEM dentre outras, tem sido 
consideradas pelas administrações como forma de alavancar o aumento das médias de desempenho 
dos estudantes e tais médias de desempenho passaram a ser aceitas como referencia de boa 
educação. Tais avaliações são passíveis de crítica, uma vez que com seus resultados superficiais, 
induz a modificação dos sistemas de ensino com dados baseados meramente em resultados e isso 
pode contribuir para aumentar as desigualdades. 

                                                           
9 Termo criado nos Estados Unidos pela pesquisadora americana Diane Ravitch (2011). Reflete uma 
coalizão entre políticos, mídia, empresários, empresas educacionais, institutos e fundações privadas 
e pesquisadores alinhados com a ideia de que o mercado e o modo de organizar a iniciativa privada é 
uma proposta mais adequada para “consertar” a educação americana.  
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Os entusiastas finlandeses não inventaram um sistema revolucionário, ao contrário, na 
simplicidade e com criatividade, colocam em prática ideias e resultados que a princípio ainda é utopia 
para muitos países em desenvolvimento.  

Não se pode afirmar categoricamente que a educação brasileira está em crise. Não se devem 
desprezar décadas de lutas e avanços observados inclusive na formação de professores e em 
pesquisas sobre currículo. Todavia as perspectivas de melhoria devem ser pautadas em políticas 
públicas que incentivem e dê condições para que a educação seja um bem cultural acessível 
enquanto prática histórico-social cuja construção não se dá de maneira meramente técnica, mas sim 
como fonte da consciência moral que norteia o agir dos seres humanos.  
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RESUMO 
 

Este estudo tem por objetivo acompanhar e aproximar ex-alunos, realizando um novo retrato por base na 
inserção no mercado de trabalho e formação cidadã, das novas turmas egressas, juntamente com as primeiras, 
mantendo seus dados e contatos atualizados, incentivando-os a participar dos eventos internos realizados pelo 
IFMT – Campus Rondonópolis. A importância de acompanhar os egressos surgiu como forma de avaliar a 
qualidade dos cursos técnicos, devido a crescente demanda de informações pessoais, acadêmicas, 
profissionais, buscando profissionais qualificados que vem se formando. É relevante o levantamento, pois os 
egressos são fundamentais para a avaliação e planejamento institucional e contribuem com o feedback, além de 
possibilitar uma análise dos sucessos e das dificuldades enfrentadas na carreira profissional e acadêmica dos 
ex-alunos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Egressos. Avaliação. Planejamento. Mercado de trabalho.   

 
INTRODUÇÃO 
  

Este estudo é uma continuação de um projeto desenvolvido no ano de 2015, tendo em vista a 
importância de acompanhar a vida profissional dos egressos, a fim de poder organizar e garantir uma 
formação adequada frente à necessidade do mercado de trabalho. 

Este projeto surgiu da necessidade em acompanhar e aproximar egressos da instituição, para 
participar de eventos e outras atividades, até mesmo no incentivo aos alunos atuais em relação às 
suas dificuldades profissionais e acadêmicas, a fim de melhorar o planejamento da instituição, ao ser 
avaliada pelos egressos.  

Os egressos são importante ferramenta institucional, uma vez que possibilita a avaliação dos 
objetivos e metas institucionais, se estão sendo atingidos, bem como analisar a inserção no mercado 
de trabalho e/ou na graduação. 
Assim, este acompanhamento de egressos tem por finalidade avaliar o desempenho da aplicação 
acadêmica na inserção e na vivência do mercado de trabalho, possibilitando uma análise dos 
sucessos e das dificuldades enfrentadas na carreira profissional, além de verificar a eficácia da 
formação técnica na vida profissional dos egressos. 

 
A escolha desse tema ocorreu em virtude da necessidade de apreender a opinião dos egressos 
acerca da formação recebida, tanto curricular quanto ética para, dessa forma, avaliar adequadamente 
os cursos técnicos as politicas e as exigências do mundo do trabalho e da sociedade. Através deste 
acompanhamento será possível manter as informações dos egressos atualizadas, possibilitando 
encontros, contatos e demais atividades, integrado os egressos às atividades no âmbito do IFMT 
(Guimarães e Salles, 2014). 

.     
 

METODOLOGIA  
 

A pesquisa se caracteriza como quali-quanti de maneira que possa se avaliar a qualidade do 
ensino/aprendizagem dos egressos e também a quantidade de estudantes atingidos da mesma 
forma. 

Os dados serão coletados por meio de questionários aplicados junto aos egressos 
concluintes por turma e curso do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
(IFMT) Campus Rondonópolis dos anos de 2011 a 2013. Os questionários serão concebidos de 
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forma mista, com alternância de questões objetivas e com alternativas e questões subjetivas com 
descrições ou opiniões dos respondentes. 

Os questionários serão integrados ao sistema de informação da Instituição. O conjunto de 
resultados destes questionários serão sistematizados e representados por meio de tabelas e gráficos. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

A Pesquisa de Acompanhamento de Egressos, aqui definida como PAE, é de fundamental 
importância para a instituição de ensino que se propõe “avaliar a eficácia da sua atuação e poder 
revê-la no que considerar necessário, podendo implementar políticas e estratégias de melhoria da 
qualidade do ensino, de modo a atender às necessidades da sociedade” (ROCHA et al, 2005, p. 49). 
Deste modo, a avaliação de egresso permite, entre outros benefícios, influenciar nas diretrizes e 
ações estratégicas da política de desenvolvimento institucional, auxiliando sobremaneira no processo 
de reformulação da mesma, o que permitiria benefícios de longo prazo por se inserir num modo de 
planejamento auto gestionário e internalizado, capaz de avançar independentemente das possíveis e 
eventuais críticas e gargalos a serem enfrentados. 

Deste modo, ressalta-se a importância deste tipo de pesquisa, tendo em vista o processo de 
acompanhamento e avaliação da situação dos egressos no mundo do trabalho ser considerado aqui 
como componente importante do processo de auto avaliação da Instituição. 

A partir de uma pesquisa de mercado destinada a empresas, Machado (2002) procurou 
analisar em sua dissertação se as habilitações proporcionadas aos egressos da Escola Técnica da 
UFRGS, em suas diversas áreas profissionais, estariam atendendo as demandas do mercado de 
trabalho, do próprio corpo discente e da sociedade. A partir do levantamento foram elaboradas 
sugestões no sentido de adequar o perfil das habilitações oferecidas às demandas de mercado. 
Como se observa o estudo parte da premissa de que a política educacional estaria subordinada a 
lógica de mercado e suas exigências. 

Em 2009, o MEC publicou o estudo intitulado Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos 
Técnicos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT), e abrangeu egressos 
no período de 2003 a 2007 e teve como objetivo principal analisar a formação técnica ofertada pelas 
instituições da RFEPT segundo três aspectos centrais: i) perfil e empregabilidade dos egressos, ou 
seja, aspectos do processo de inserção dos egressos no mercado de trabalho; ii) avaliação da 
percepção dos egressos quanto à formação técnica obtida; e, iii) continuidade dos estudos ou 
requalificação. Este estudo alcançou bastante repercussão, pois permitiu traçar um painel amplo da 
situação dos egressos da RFEPT no país. Pela sua relevância, englobou 153 instituições de 
educação técnica e profissional, obtendo 85% de participação (ao todo 130 participaram) e 72.657 
respostas de questionários pelos egressos (MEC, 2009, p. 12). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Os egressos são autores da instituição e fonte de informação em articulação direta com a 
sociedade, uma vez que esta última percebe e avalia as instituições, tanto do ponto de vista 
educacional como nível de interação que se concretiza (PATRÃO, 2009).  

Espera-se que o projeto desenvolva um elo entre o IFMT e a comunidade de alunos 
egressos, possibilitando que este tenha participação nos eventos do IFMT, seja palestras, encontros, 
workshops, entre outros, e ter como prática convidar ex-alunos com a finalidade de relatar suas 
experiências, vivências, apresentação dos melhores TCC’s, com a finalidade de integrar alunos/ex-
alunos/empresas/comunidade/Instituição. 
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RESUMO 

 
Os custos de transporte da soja representam a maior parte dos custos que envolvem a produção e operações da 
commodity. Este trabalho analisou as principais rotas de escoamento de soja para o mercado externo e propõe 
rotas alternativas que contribuam com a redução dos custos envolvendo o transporte dos grãos produzidos pelas 
macrorregiões do estado de Mato Grosso. Para tanto, utilizou-se da modelagem matemática com aplicação da 
programação linear por meio do suplemento Solver do programa Excel, considerando 6 origens (macrorregiões 
do estado de Mato Grosso) e 8 principais portos de destino. A partir da parametrização dos dados utilizados 
neste trabalho, os resultados apresentaram uma minimização dos custos de transporte de R$ 24,72 milhões, 
bem como reduziu a quantidade de rotas utilizadas de 34 para 13 rotas. Concluiu-se que a redução dos custos 
de transportes foi possível devido a inclusão das rotas contendo trechos de hidrovias, com o escoamento pelo 
Porto de Manaus/AM e Porto de São Luiz/MA. 

 
Palavras-chave: Logística, Rotas, Redução de Custos, Programação Linear. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As alternativas de transporte são difíceis de serem adotadas durante o escoamento, devido à 
complexidade de variáveis que envolvem a infraestrutura do transporte brasileiro de grãos, e em 
especial porque mais de 60% da produção de soja brasileira é transportada por caminhão, o que 
promove desequilíbrio na matriz de transporte, a capacidade dos portos, capacidade de carga do 
equipamento, a frota de caminhões, modalidade ou multimodalidade, entre outros (JARA-DÍAZ, 
BASSO, 2003); (TARDELLI, 2013) exportação (DANAO, ZANDONADI, GATES, 2015). 

A complexidade da infraestrutura logística brasileira atinge o país, com maior impacto nos 
estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste. O Estado de Mato Grosso, principal produtor de 
soja do Brasil necessita de uma estratégia logística que contribua para competitividade da soja 
brasileira no mercado internacional. 

Este trabalho tem como objetivo analisar as principais rotas de escoamento de soja para o 
mercado externo, e com referencia na minimização dos custos de transporte propor rotas alternativas 
para o escoamento dos grãos produzidos pelas macrorregiões do Estado de Mato Grosso 
 
METODOLOGIA 
 

O estudo foi desenvolvido a partir dos dados do Estado de Mato Grosso, Brasil. Para tanto, 
considerou a distância (km) percorrida entre as macrorregiões do Estado até os portos de 
escoamento, bem como o custo de transporte (R$/ton/km) e volume de exportação de soja 
(toneladas). Neste estudo foram consideradas seis macrorregiões como origem (i): Noroeste, 
Nordeste, Médio-Norte, Oeste, Centro-Sul e Sudeste. A macrorregião Norte foi descartada do estudo, 
devido não apresentar volume de exportação de soja. Além disso foram considerados oito portos de 
escoamento, destino (j), sendo: Manaus (Amazonas); São Luiz (Maranhão); Santarém (Pará); Vitoria 
(Espírito Santos); Santos, (São Paulo); Paranaguá (Paraná); Rio Grande (Rio Grande do Sul) e São 
Francisco do Sul (Santa Catarina) (AliceWeb, 2016). 

A variável volume de soja (toneladas): Para levantamento dos dados do volume de soja 
exportado pelos municípios que compõem as macrorregiões do Mato Grosso, utilizou-se a base do 
Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior AliceWeb.  

mailto:rodrigo.toloi@roo.ifmt.edu.br
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A variável custo de transporte (reais/tonelada/quilômetro rodado): O custo de transporte foi 
obtido no mercado rodoviário, por meio de cotação de frete das transportadoras de transporte 
rodoviário tendo como origem as macrorregiões e o destino os principais portos apresentados, na 
Tabela 1. 

A variável distância (quilômetros): A determinação da distância das macrorregiões para os portos 
foi obtida pelo site simulador Interlog, adotando origem como as macrorregiões de Mato Grosso e o 
destino os principais portos de escoamento. 
Tabela 1 – Distâncias entre as macrorregiões e os principais portos de escoamento, em quilômetros. 

 Portos de escoamento de soja (j = destino) 

Macrorregião (i=origem) MA SL ST VT SN PR RS SF 

Noroeste 1937 2510 1683 2294 2289 2487 2805 2563 
Nordeste 3100 1802 1758 2194 1758 1962 2605 2123 
Médio-Norte 2303 2382 1578 2513 1944 2144 2460 2282 

Oeste 1846 2742 1915 2565 2066 2264 2582 2334 
Centro-Sul 2167 2629 1845 2262 1795 1993 2311 2031 
Sudeste 2640 2509 2102 1888 1353 1566 1992 1693 

*Somatória da distância rodoviária até o Terminal de Porto Velho, RO e a distância hidroviária até o 
Porto de Manaus; +Somatória da distância rodoviária até o Terminal de Colinas do Tocantins, TO e 
a distância hidroviária até o Porto de São Luiz; #Somatória da distância rodoviária até o Terminal de 
Miritituba, PA e a distância hidroviária até o Porto de Santarém. Fonte: www.intelog.net.  

Para direcionar o volume de exportação das macrorregiões do Estado de Mato Grosso, 
buscando minimizar os custos de transporte, utilizou-se o modelo de programação linear de custo 
mínimo, por meio da ferramenta Solver do programa Excel. Para tanto, o problema de transporte foi 
modelado da seguinte forma: 

1. Desenvolvimento da função objetivo baseada na minimização do custo de transporte, Eq. 1. 
 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 =  ∑ ∑ 𝑉𝑖𝑗 𝑥 𝐶𝑖𝑗 𝑥 𝐷𝑖𝑗8
𝑗=1

6
𝑖=1   

Onde, 
i = origem (1, 2, ..., 6); j = destino (1, 2, ...8,); V = volume de exportação a ser transportada (ton); 

C = custo em R$ por tonelada e quilometro rodado (R$/ton/km); D = distância entre origem e destino 
(km). 

2. Processamento dos dados pela ferramenta Solver, Excel. Após a definição da função objetivo 
e as restrições, os dados foram parametrizados na ferramenta Solver, Excel, para obter a 
minimização dos custos de transporte, conforme proposto. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observando os cenários antes e posterior a simulação do redirecionamento do volume de 
soja, alguns comentários podem ser destacados: 

• Noroeste: 100% concentrado no porto de Manaus, AM; 
• Nordeste: 69% concentrado no porto de São Luiz, MA e 31% em Santos, SP; 
• Médio-Norte: 62% concentrado no Porto de Santos, SP; 22% para o porto de 

Manaus, AM e 16% para o porto de Santarém, PA; 
• Oeste: 53% concentrado no porto de Santos, SP; 39% no porto de Paranaguá, PR e 

8% para o porto de Rio Grande do Sul, RS; 
• Centro-Sul: 100% concentrado no porto de Santos, SP;  
• Sudeste: 51% concentrado para o porto de Vitória, ES, 26% para o Porto de Santos, 

SP e 23% para o Porto de São Francisco do Sul/SC. 
Além disso, observou que após a simulação a quantidade de rotas utilizadas pelos produtores 

e empresas de comercialização da soja passou de 34 para 13. Atualmente, a macrorregião Noroeste 
utiliza 3 rotas diferentes para escoamento da soja e após a simulação passou para 1 única rota; a 
macrorregião Nordeste passou de 6 para 2 rotas; a Médio-Norte de 8 para 3 rotas; Oeste de 6 para 3 
rotas, Centro-Sul de 6 para 1 rota e Sudeste de 5 para 3 rotas.  

Rotas alternativas de escoamento do grão têm sido sugeridas (RESENDE, BONJOUR, 2007), 
baseado nos investimentos em infraestrutura de transporte pelo Plano de Aceleração do Crescimento 
para o estado de Mato Grosso. 

Os resultados obtidos a partir do Solver após o redirecionamento dos volumes de 

(Eq. 1) 

https://www.intelog.net/
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exportações das macrorregiões, minimizou o custo de transporte estimado inicial em R$ 241,13 
milhões para R$ 216,41 milhões. 
 
REDE DE RELACIONAMENTO UTILIZANDO O SOFTWARE UCINET  
 

A partir dos resultados apresentados pelo sistema Solver, Excel, desenhou-se a rede de 
relacionamento entre as macrorregiões e os principais portos, buscando apresentar a configuração da 
rede antes e depois do redirecionamento da produção de soja. Para a construção da rede foram 
considerados os atores (origem i e destino j), tanto para a situação atual quanto para a simulação 
realizada pelo Solver. 

Os atributos considerados foram os valores de exportação de soja de cada macrorregião para 
os portos considerados (j) tanto para a situação atual quanto para a simulação realizada após a 
aplicação do Solver. Os laços e as relações são apresentados nas Figuras 1 e 2, que representam as 
ligações entre as regiões produtoras (i) e os portos (j), para onde são destinados a produção. A 
Figura 1 descreve o cenário atual do escoamento da produção, enquanto que a Figura 2 apresenta 
uma sugestão de implementação futura para a rede de escoamento da produção de soja. 

 
Figura 1 – Rede de relacionamento entre as macrorregiões e principais portos de 

escoamentos de soja antes, cenário atual com 34 rotas, antes da realização da simulação. 

 
Figura 2 – Rede de relacionamento entre as macrorregiões e principais portos de 

escoamentos de soja antes, cenário alternativo com 13 rotas, após a realização da simulação. 
ROTAS ALTERNATIVAS PARA AS MACRORREGIÕES 

Noroeste: Uma rota de transporte foi indicada para a redução dos custos de transporte do 
escoamento da soja produzida na macrorregião Noroeste de Mato Grosso foi a utilização do Porto de 
Manaus/AM (Rota 1, média 1.937 km: Noroeste/MT-Porto de Manaus/AM). 

Nordeste: Para a minimização dos custos de transporte de soja para a macrorregião 
Nordeste, duas rotas foram consideradas: Rota 2, média 1.802 km (Nordeste/MT-Porto de São 
Luís/MA) e Rota 3, média 1.758 km (Nordeste/MT-Porto de Santos/SP).  

Médio-Norte: Para escoar a produção da macrorregião Médio Norte a simulação sugeriu que 
a safra fosse distribuída para três rotas distintas: Rota 4, média 2.303 km (Médio-Norte/MT-Porto de 
Manaus/AM), Rota 5, média 1.578 km (Médio-Norte/MT-Porto de Santarém/PA) e Rota 6, média 
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1.944 km (Médio-Norte/MT – Porto de Santos/SP).  
Oeste: A soja produzida na região Oeste de Mato Grosso, de acordo com a simulação pode 

ser redirecionada para três rotas distintos: Rota 7, média 2.582 km (Oeste/MT-Porto de Rio 
Grande/RS), Rota 8, média 2.264 km (Oeste/MT- Porto de Paranaguá/PR) e Rota 9, média 2.066 km 
(Oeste/MT-Porto de Santos/SP). 

Centro-Sul: Para o escoamento da produção da macrorregião Centro Sul uma única rota foi 
indicada, para a redução de custos de transporte: Rota 10, média 1.795 km (Centro Sul/MT-Porto de 
Santos/SP).  

Sudeste: Para escoar a safra da macrorregião Sudeste a simulação recomenda a utilização 
de duas rotas alternativas: Rota 11, média 1.888 km (Sudeste/MT-Vitoria/ES), Rota 12, média 1.353 
km (Sudeste/MT-Santos/SP) e Rota 13, 1.693 km (Sudeste/MT-São Francisco do Sul/SC). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A precária infraestrutura brasileira ainda não permite uma melhor distribuição do volume de 
escoamento de grãos por meio de multimodalidade, forçando as empresas a buscar alternativas de 
rotas para minimizar os custos do frete rodoviário. A partir do presente trabalho, pode-se concluir que 
a inclusão das rotas contendo trechos de hidrovias, com o escoamento pelo Porto de Manaus/AM e 
Porto de São Luiz/MA possibilitaram a redução dos custos de transporte das macrorregiões Noroeste, 
Médio-Norte e Nordeste. 
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RESUMO 

 
Mais de 60% da produção de soja brasileira é transportada por caminhão. Os custos de transporte da soja 
representam a maior parte dos custos que envolvem a produção e operações da commodity. Neste contexto o 
transporte de soja é um dos mais prejudicados com os problemas de infraestrutura de transporte. Este buscou 
identificar qual das sete microrregiões de Mato Grosso é mais competitiva para exportação de soja, com base na 
análise dos volumes de produção, das distâncias dos portos, do tempo utilizado para o transporte e dos custos 
com o transporte de soja para os principais portos. Para isso foi realizado o levantamento e organização dos 
dados referente aos volumes de produção de cada microrregião, bem como as distâncias, tempo utilizados e os 
custos para escoar a produção para os principais portos utilizados. Os resultados indicaram que a microrregião 
mais competitiva é a Nordeste, em função da proximidade que possui com o porto de Colinas/TO. 
 
Palavras-chave: Transporte de Soja; Competitividade; Custos de Transporte. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Estados Unidos, Brasil e Argentina, são respectivamente, os três principais exportadores 
mundiais de soja sendo responsáveis por 87,6% de toda a exportação mundial (USDA, 2016).  

Embora o Brasil tenha elevada produtividade e baixos custos de terra nas áreas do Centro-
Oeste, o Brasil apresenta os maiores custos diretos da produção em relação às demais potências, 
EUA e Argentina (FREITAS; MASSUQUETTI, 2013). 

Os itens de maior impacto no custo de produção são os fertilizantes, defensivos e os custos 
logísticos. Estudos apontam que no Brasil os custos logísticos para a soja chegam a 25% (USDA, 
2014). 

São nos custos logísticos que reside o maior entrave da produção de soja Mato-grossense. 
Embora o estado tenha alta produtividade no campo, a competitividade é perdida na movimentação 
desses grãos devido à má condição da infraestrutura de transporte, condições dos veículos, longas 
jornadas e alta utilização do modal rodoviário (LAZZAROTTO; LAZZAROTTO, 2011). 

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA organiza a produção do estado 
de Mato Grosso em sete Microrregiões, conforme figura 1. 

 
FIGURA 1 – Microrregiões da produção da soja de Mato Grosso. Fonte: (IMEA, 2010).

mailto:rodrigo.toloi@roo.ifmt.edu.br
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A Figura 1 localiza as microrregiões dentro do estado de Mato Grosso, e a tabela 1 
apresenta a produção, participação e a distância média que as microrregiões estão localizadas 
dos portos utilizados para exportação. 

Tendo em vista que o estado tem uma relevante participação na produção e exportação 
de soja, este estudo tem por objetivo definir qual microrregião produtora é mais competitiva, por 
meio da análise do volume de produção, sobre o tempo e a distância e sobre o custo com a 
movimentação da produção de soja das regiões produtoras até o embarque nos portos. 

METODOLOGIA 
 

Este trabalho consiste em uma pesquisa exploratória que visa entender qual das 
microrregiões produtoras de soja de Mato Grosso é mais competitiva, por meio de analises da 
produção, tempo de movimentação, distâncias do porto e custos de movimentação.  

a) Foi realizada uma revisão da literatura para identificar a produção, os tempos, as 
distâncias e os custos com a movimentação da soja nas microrregiões de Mato Grosso. 

b) Os dados referente ao volume de produção, tempos, distâncias e custos da 
movimentação são baseados em dados fornecidos por pesquisadores, órgãos de pesquisa e 
controle como (USDA, 2016); (IMEA, 2015); (MDIC, 2016); (KUSSANO; BATALHA, 2012); 
(SAMPAIO; SAMPAIO; BERTRAND, 2012). 

c) As microrregiões Norte e Noroeste foram descartadas do estudo, tendo em vista o baixo 
volume de soja produzido, que se somando representa apenas 8,3% de toda a produção do 
estado de Mato Grosso. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Da soja produzida em Mato Grosso 30% é destinada para ser processada em óleo e 
farelo de soja no mercado interno, enquanto que 15% é comercializado junto a outros estados 
do País e 55% é destinado à Exportação Direta (IMEA, 2014). 

A produção no estado é dividida, em sete microrregiões, conforme ilustra a tabela 1. Os 
dados indicam que a microrregião, médio norte do estado é responsável por produzir 9,7 
milhões de toneladas do grão, o equivalente a 36,0% de toda a produção do estado. 

TABELA 1 - Microrregiões produtoras de Soja no Mato Grosso. 

Microrregiões Produção (ton.) Participação (%) 

Noroeste 1.674.352,00 6,4% 

Norte 489.005,00 1,9% 

Nordeste 3.746.669,00 14,4% 

Médio-Norte 9.370.372,00 36,0% 

Oeste 3.361.853,00 12,9% 

Centro-Sul 1.926.788,00 7,4% 

Sudeste 5.468.091,00 21,0% 

Mato Grosso 26.037.130,00 100,0% 

Fonte: Adaptado de Imea (2010); (USDA, 2016) 

O quadro 1 apresenta as distancias (km), tempo (H) e custo ($/ton/km), entre as 
microrregiões produtoras e os portos de destinos. Os dados da distancia e do tempo gasots 
foram obtidos a partir de consultas no site mapeia.com.br, os dados referente ao custo foram 
obtidos a partir de consutas em (USDA, 2014); (SIFRECA, 2012). 

De acordo com o quadro 1 a distância média entre as regiões produtoras e os portos 
que foram utilizados para exportar a produção mato-grossense de soja. A média das distâncias 
entre as microrregiões produtoras e os Portos é 1.958 Km. 

A menor distância encontrada foi da região Nordeste com destino ao porto de 
Colinas/TO com 855 Km. O porto de Colinas é um porto hidroviário que interliga com o porto 
marítimo de Belém/PA por meio da hidrovia Tocantins e Araguaia. 
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Quadro 1 -  Distancia, Tempo e Custo gastos no escoamento da produção de soja das 

microrregiões de Mato Grosso. Fonte: mapeia.com.br; (USDA, 2014); (SIFRECA, 2012). 

As maiores distâncias encontradas foram das microrregiões Oeste com destino ao 
porto de Itaqui/MA com 2.805 Km e da microrregião Nordeste com destino ao porto de 
Manaus/AM com 2.849 Km.  

Considerando a importância produtiva das microrregiões Nordeste, Médio Norte e 
Sudeste, as distâncias médias entre elas e os portos foram de 1.980, 1.895 e 1.841 
respectivamente. A menor distância encontrada entre estas microrregiões e os portos foram: 
Médio Norte porto de Miritituba/PA, com, 1.212 Km; Nordeste porto de Colinas/TO, com 855 
Km; e a Sudeste para o porto de Santos/SP com 1.353 Km de distância. 

O quadro 1 destaca que o tempo médio utilizado com o transporte da soja foi de 26,5 
horas. Este tempo foi consumido com a movimentação, carregamento, descarregamento, 
transbordos, filas, acidentes e com a burocracia (LAZZAROTTO; LAZZAROTTO, 2011). 

O maior tempo utilizado com o transporte foi quando a microrregião Nordeste destinou 
a sua produção para o porto de Manaus/AM, em função da utilização do modal rodoviário, da 
sua origem até o ponto de transbordo no porto de Porto Velho/RO, e o período de navegação 
na Hidrovia do Rio Madeira.  

Por outro lado, a microrregião Nordeste, quando utiliza o porto de Colinas/TO consegue 
realizar a movimentação da soja em 12 horas, reduzindo o tempo em função da menor 
distância a ser percorrida. 

O quadro 1, apresenta que o custo médio para o transporte para as microrregiões 
Médio Norte, Oeste, Nordeste, Centro-Sul e Sudeste foram respectivamente R$ 0,16, R$ 0,23, 
R$ 0,20, R$ 0,21 e R$ 0,20. O menor custo praticado foi quando a soja produzida na 
microrregião Nordeste foi enviada para o porto de Colinas/TO, enquanto que o maior foi para a 
produção da microrregião Nordeste destinada ao porto de Manaus/AM. 

As microrregiões Médio Norte e Oeste apresentaram os menores custos quando a sua 
produção foi escoada pelo porto de Porto Velho/RO, sendo de R$ 0,11 e R$ 0,10 
respectivamente. 

A microrregião Sudeste, é a melhor opção para escoar a sua produção através do porto 
de Santos/SP, com custo de R$ 0,15, o pior custo para esta microrregião, se deu quando o 
escoamento se deu por meio do porto de Manaus/AM. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo concentrou-se no objetivo de verificar qual microrregião mato-grossense 
produtora de soja é mais competitiva, no que tange ao volume de produção, a distância 
percorrida, ao tempo utilizado e ao custo de transporte. O resultado geral indicou que a 
distância e o tempo no transporte, estão diretamente ligados a composição do custo de 
transporte (KUSSANO; BATALHA, 2012), (PONTES; DO CARMO; PORTO, 2009), (SAMPAIO; 
SAMPAIO; BERTRAND, 2012), (GONÇALVES et al., 2014). 

O estudo possibilitou verificar que quanto mais próximos dos portos, mais competitivo 
se torna a região produtora. Na análise do tempo e custo do transporte a microrregião Nordeste 
se mostrou mais vantajosa, que as demais quando destinava a sua produção para o porto de 
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Médio Norte 1415 20,4 0,11 2465 34,7 0,13 1215 19 0,14 1944 24,6 0,15 1963 24,7 0,14 2144 27,3 0,14 2460 32,7 0,15

Oeste 958 13,7 0,1 2805 39,3 0,3 1552 23,6 0,17 2066 27 0,22 2082 26,7 0,23 2264 29 0,24 2582 35 0,28

Nordeste 2212 29 0,24 1865 25,9 0,2 1395 22,5 0,15 1758 21,7 0,19 1774 21,8 0,19 1962 25,8 0,21 2605 32,5 0,28

Centro-Sul 1242 18,4 0,13 2655 37 0,29 1402 21,6 0,15 1850 23,4 0,2 1866 23,9 0,2 2048 25,9 0,22 2366 32 0,26
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Médio Norte 1514 23,4 0,14 2416 30,3 0,15 1775 24,2 0,12 1435 20 0,12 2302 34,3 0,25 2448 32,1 0,26 2217 27,9 0,24

Oeste 1851 27,7 0,2 2538 32 0,27 2115 29 0,23 1795 24,8 0,19 1846 28,6 0,2 2570 34,3 0,28 2339 30,1 0,25

Nordeste 1694 26,8 0,18 2236 28,5 0,24 1176 16,4 0,13 855 12 0,09 2849 42,6 0,31 2114 28,4 0,23 2037 26,3 0,22

Centro-Sul 1701 26 0,18 2322 29,5 0,25 1965 27,5 0,21 1644 22,8 0,18 2129 32,3 0,23 2354 31,2 0,25 2123 27 0,23

Sudeste 2038 30 0,22 1840 22,3 0,2 1859 22,9 0,2 1562 20,3 0,17 2639 38,5 0,29 1876 24,3 0,2 1641 20,3 0,18
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Colinas/TO. Isso em função de que a distância da microrregião ao porto ser a mais próxima. 
Os principais resultados encontrados demonstraram que o uso do transporte hidroviário 

para grãos é fundamental pois possui um custo e consumo de combustível menores que o 
transporte ferroviário e rodoviário.  

 
Agradecimentos 

 
Ao IFMT pela concessão de auxílio financeiro e bolsa de iniciação cientifica que permitiu 

encontrar estes resultados e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) pelas bolsas Iniciação Científica. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
FREITAS, Guilherme da Silva; MASSUQUETTI, Angélica. A Competitividade e o Grau de 
Concentração das Exportações do Complexo Soja do Brasil, da Argentina e dos Estados 
Unidos da América No Período 1995/2010. v. 16, n. 16, p. 3113– 3133 , 2013. 

GONÇALVES, Daniel Neves Schmitz et al. Analysis of the Difference between the Euclidean 
Distance and the Actual Road Distance in Brazil. Transportation Research Procedia 17th 
Meeting of the {EURO} Working Group on Transportation, EWGT2014, 2-4 July 2014, Sevilla, 
Spain, v. 3, p. 876 – 885 , 2014. 

IMEA. Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Agronegócio no Brasil e em Mato 
Grosso. Cuiabá: IMEA, 2014. 

IMEA. Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Entendendo o Mercado da Soja. 
Cuiabá: IMEA, 2015. Disponível em: 
<http://www.imea.com.br/upload/pdf/arquivos/2015_06_13_Paper_jornalistas_boletins_Soja_Ve
rsao_Final_AO.pdf>. 

IMEA. Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Mapa de Microrregiões do IMEA. 
Cuiabá: IMEA, 2010. 

KUSSANO, Marilin Ribeiro; BATALHA, Mário Otávio. Custos logísticos agroindustriais: 
avaliação do escoamento da soja em grão do Mato Grosso para o mercado externo. Gestão & 
Produção v. 19, p. 619 – 632 , 2012. 

LAZZAROTTO, Tassyana Crespan; LAZZAROTTO, Talissa Crespan. Soja: da produção 
nacional ao escoamento dos grãos. Anais XXXI Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção. Belo Horizonte: ABEPRO, 2011.  

MDIC, Sistema AliceWeb. Sistema de análise das informações de comércio exterior via internet 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Disponível em: 
<http://aliceweb.mdic.gov.br//consulta-ncm/consultar>. Acesso em: 1 abr. 2016.  

PONTES, Heráclito Lopes Jaguaribe; DO CARMO, Breno Barros Telles; PORTO, Arthur José 
Vieira. Problemas logísticos na exportação brasileira da soja em grão. Revista Eletrônica 
Sistemas & Gestão v. 4, n. 2, p. 155–181 , 2009. 

SAMPAIO, Luciano Menezes Bezerra; SAMPAIO, Yony; BERTRAND, Jean-Pierre. Fatores 
Determinantes da Competitividade dos Principais Países Exportadores do Complexo Soja  no 
Mercado Internacional. v. 14, n. 2, p. 227–242 , 2012. 

SIFRECA. Sistema de Informações de Fretes. Sifreca: Anuaário 2012. Piracicaba: ESALQ-
LOG, 2012. 

USDA, United States Department of Agriculture. World Agricultural Supply and Demand 
Estimates. Washington: USDA, 2016. 40 p. 550 v. Disponível em: 
<http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2016. .1554-9089. 

USDA, United States Department of Agriculture-; AMS, AGRICULTURAL MARKETING 
SERVICE-. Grain Transportation Report. Washington: 2014 

  



 

65 
 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
 

BARBOSA, Áureo José1; CALIXTO, Ludmila Morais2. SOUZA, Keila Antônia Barbosa3 
1Graduado em Pedagogia. Especialista em Educação em Coordenação Pedagógica. Mestre 
em ciências da Educação pela Universidad Martha Abreu de Las Villas – Cuba. Professor da 
rede pública. Mestrando do PPGEDU/ UFMT aureobarbosa@hotmail.com 
2Enfermeira de formação. Especialista em Urgência e Emergência. Professora do Curso de 
Enfermagem UFMT/ICEN/CUR e Mestranda (aluna especial) no curso Programa de Pós-
Graduação em Educação – PPGEDU/ UFMT. E-mail: ludy.morais03@gmail.com 
3Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia. Especialização em Educação Especial. 
Professora da rede pública. Mestranda do PPGEDU/UFMT. E-mail: educkeila_@hotmail.com 

 

RESUMO 
 
Esta pesquisa  tem como objetivo demonstrar a importância do ensino e aprendizagem da língua materna 
no ciclo de alfabetização no contexto do letramento a partir do Pacto nacional para a alfabetização na 
idade certa (PNAIC). De acordo com os cadernos metodológicos do Pnaic toda ação pedagógica do 
professor ao planejar as atividades para o ensino da leitura e apropriação do sistema de escrita alfabética 
deveram pautar no uso dos diversos gêneros textuais. Os direitos de aprendizagem, ora especificados 
como descritores de habilidades serão instrumentos basilares nesta ação pedagógica. Este estudo 
fundamenta-se na concepção de que a alfabetização e o letramento são processos a serem 
desenvolvidos de forma complementar e paralela, entendendo-se a alfabetização como o 
desenvolvimento da compreensão das regras de funcionamento do sistema de escrita alfabética e o 
letramento como as possibilidades de usos e funções sociais da linguagem escrita, isto é, o processo de 
inserção e participação dos sujeitos na cultura escrita. Portanto, ao considerar a criança como sujeito de 
direito, cabe a escola o dever de garantir - lhe  a consolidação da alfabetização até os 8 anos de idade  ou 
no 3º ano do ensino fundamental. O método de pesquisa aplicado na realização da pesquisa foi o de 
revisão bibliográfica, incluindo análise documental, a partir da leitura de textos publicados pelo Ministério 
da Educação (MEC) através da Secretaria de Educação Básica (SEB). Além desses, para embasamento 
teórico da pesquisa, buscamos autores como Soares (2014), Morais, Albuquerque e Leal (2004), entre 
outros. A partir das leituras e análise dos documentos, averiguou-se a importância da compreensão pelo 
professor sobre o seu papel na organização do trabalho pedagógico para a consolidação da alfabetização 
e na garantia dos direitos de aprendizagem do aluno no ciclo de alfabetização. 
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização e letramento. Pnaic. Direitos de aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este estudo busca enfatizar a importância do trabalho pedagógico do professor para 
alfabetizar letrando no ciclo de alfabetização, tendo como eixos norteadores os descritores de 
habilidades (direitos de aprendizagem) propostos pelo PNAIC. Parte-se da concepção de que 
alfabetização e letramento são processos a serem desenvolvidos de forma complementar e 
paralela, entendendo-se a alfabetização como o desenvolvimento da compreensão das regras 
de funcionamento do sistema de escrita alfabética e o letramento como as possibilidades de 
usos e funções sociais da linguagem escrita, isto é, o processo de inserção e participação dos 
sujeitos na cultura escrita (SOARES, 2012).   

O ensino e aprendizagem da leitura e da escrita a partir dos direitos de aprendizagem 
são apresentados no eixo leitura/apropriação do sistema de escrita alfabética no componente 
curricular língua portuguesa apresentados no caderno teórico e metodológico do pacto nacional 
pela alfabetização na idade certa (PNAIC) “currículo na alfabetização: princípios e concepções: 
ano 1: unidade 1. Brasília: MEC/SEB, 2012”. 

 A Justificativa para este trabalho é por considerar o direito do aluno à alfabetização e 
o letramento como processo de apropriação da leitura e da escrita e de inserção e participação 
deste na cultura letrada nos diferentes contextos sociais. 
 
METODOLOGIA 
 

O método de pesquisa que direcionou os estudos foi o de pesquisa bibliográfica, 
somado à técnica de análise documental  dos cadernos de formação do Pnaic e do documento 
“Elementos Conceituais e Metodológicos Para Definição dos Direitos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º, 3º anos) do Ensino Fundamental”, 
publicação oficial do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação 
Básica (SEB), da Diretoria de Currículos e Educação Integral (DICEI) e da Coordenação Geral 
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do Ensino Fundamental (CORF) publicado em dezembro de 2012, e que tem como objetivo 
primordial, subsidiar, em âmbito nacional, os sistemas e redes na elaboração de seus 
currículos, no que tange aos Direitos e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para o 
ensino Fundamental.  Nele abrange os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
para o ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos), em Linguagem (Língua Portuguesa, Educação 
Física e Arte); Matemática; Ciências Humanas (História e Geografia); Ciências da Natureza. 
Este documento fornece subsídios teóricos e metodológicos para a elaboração dos cadernos 
para a formação de professores alfabetizadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) que propõe o ensino da língua materna na alfabetização na perspectiva do 
letramento.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O direito à Educação Básica é garantido a todos os brasileiros e, segundo prevê a Lei 
9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, “tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Art. 22). 
Desse modo, a escola é obrigatória para as crianças e tem papel relevante em sua formação 
para agir na sociedade e para participar ativamente das diferentes esferas sociais. Dentre 
outros direitos, é prioritário o ensino da leitura e escrita, tal como previsto no artigo 32: o ensino 
fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão (...) (BRASIL, 1996, 
p. 08).  Para atender às exigências previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos ,torna-se necessário delimitar os diferentes 
conhecimentos e as capacidades básicas que estão subjacentes aos direitos, isto é propostos 
para todos os componentes curriculares dos anos que integram o ciclo de 
alfabetização.(BRASIL, 2012a)  

O direito de aprendizagem consiste em garantir ao aluno a apropriação do 
conhecimento, possibilitando o desenvolvimento e a consolidação de capacidades nas áreas 
do conhecimento, no ciclo de alfabetização do ensino fundamental, de modo a assegurar-lhe a 
formação indispensável para progredir nos estudos (BRASIL, 2012a).                                                                                                                                                                  
Portanto, ao considerar a criança como sujeito de direito, cabe a escola o dever de garantir - 
lhe a consolidação da alfabetização até os 8 anos de idade ou no 3º ano do ensino 
fundamental (BRASIL, 2012 b).  

 Em um dos cadernos do Pnaic, são apresentados no componente curricular língua 
portuguesa os direitos de aprendizagem gerais, que permeiam toda a ação pedagógica do 
professor e quadros com conhecimentos e capacidades específicos organizados por eixo de 
ensino da Língua Portuguesa: Leitura, Produção de textos Escritos, Oralidade, Análise 
Linguística. Em todos os quadros são expostas sugestões acerca de como tratar a progressão 
de conhecimento ou capacidade durante o ciclo de alfabetização. A letra I será utilizada para 
indicar que determinado conhecimento ou capacidade deve ser introduzido na etapa escolar 
indicada; a letra A, indicará que a ação educativa deve garantir o aprofundamento; e a letra C, 
indica que a aprendizagem deve ser consolidada no ano indicado (BRASIL, 2012b, p.32). 

Portanto, um determinado conhecimento ou capacidade pode ser introduzido em um 
ano e aprofundado em anos seguintes. A consolidação também pode ocorrer em mais de um 
ano escolar, uma vez que há aprendizagens que exigem um tempo maior para a apropriação. 
É importante também salientar que o nível de aprofundamento de um determinado 
conhecimento que se busca ao lidar com crianças de seis anos não é o mesmo que se busca 
com crianças de oito anos. O professor, sem dúvidas, precisa estar atento às experiências e 
conhecimentos prévios de seu grupo classe, seus interesses e modos de lidar com os saberes 
escolares. De acordo com um dos cadernos que subsidiaram a formação contínua de 
professores alfabetizadores participantes do PNAIC, os direitos de aprendizagens permitem: 

 
 [...] planejar e orientar as progressões do ensino e das aprendizagens, 
delimitando os saberes que devem ser construídos pelas crianças ao final de 
cada ano escolar do ciclo de alfabetização. Estes não devem ser entendidos 
como formas padronizadas, mas como caminhos a serem construídos por 
cada criança na sua singularidade, para que o processo de alfabetização e 
letramento não perca o foco pela ausência de intencionalidade. (BRASIL, 
2012b, p. 20). 
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Nesse entendimento, Morais e Albuquerque (2004) afirmam que para alfabetizar 
letrando faz-se necessário democratizar a vivencia de práticas de uso da leitura e escrita e 
ajudar a criança a ativamente reconstruir essa invenção social que é a escrita alfabética. Esses 
autores reportam-se para a escola em sua ação pedagógica no sentido de refletir de modo 
mais profundo sobre os aspectos constitutivos de uma prática de alfabetização na perspectiva 
do letramento.  

De acordo com o texto expresso no fascículo 5 (cinco) do Pró-Letramento (2007) 
alfabetizar letrando significa que: ao mesmo tempo em que a criança se familiariza com o 
sistema de escrita alfabética, para que ela venha compreendê-lo e a usá-lo com desenvoltura, 
ela já participa, na escola, de práticas de leitura e escrita, ou seja, ainda começando a ser 
alfabetizada, ela já pode (e deve!) ler e escrever, mesmo que não domine as particularidades 
de funcionamento da escrita. Não se pretende mais que o aluno primeiro se alfabetize e, só 
depois de “pronto”, possa usar a escrita para ler e escrever, seja em tentativas iniciais, em que 
elabora e reelabora hipóteses sobre a organização do sistema de escrita alfabética, seja 
convencionalmente. Na verdade, hoje se espera que os dois processos ocorram simultânea e 
complementarmente (BRASIL, 2007, p.6). Nessa perspectiva o ensino da escrita deve ser feito 
de forma conjunta entre os processos de letramento e alfabetização, visto que os 
conhecimentos e habilidades a serem adquiridas são fatores e condições elementares a sua 
integração com o mundo letrado, uma vez que a escrita figura-se num mundo como uma 
atividade social.  

Sobre esse aspecto Soares (2012, p. 15) pontua que ”dissociar alfabetização e 
letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas 
e psicolinguísticas de leitura e escrita”. A entrada da criança (e também do adulto analfabeto) 
no mundo da escrita se dá simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do 
sistema convencional de escrita – a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de 
uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a 
língua escrita – o letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes e 
indissociáveis: a alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais de 
leitura e de escrita, isto é, através de atividade de letramento, e este, por sua vez, só pode 
desenvolver-se no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema grafema, isto 
é, em dependência da alfabetização (SOARES, 2012). 

Soares (2012) evidencia que mesmo a criança e/ou adulto sendo analfabetos, são 
parte de um contexto social, expresso por toda parte os mais diversos tipos de escritas e que 
mesmo sem ser alfabetizados já possui certo grau de letramento. Sendo a alfabetização e 
letramento palavras chave do mundo social, implica numa participação direta da criança no 
exercício de suas funções sociais, pois é através do seu envolvimento com a sociedade 
letrada, que a criança terá a oportunidade de ver e ser no mundo que a rodeia e adquira de 
fato e domínio do código convencional da escrita em suas práticas sociais.  

 
Pensar a organização do trabalho pedagógico no processo educativo e, em 
especial, na alfabetização requer  do professor entendimento e articulação de 
diferentes aspectos, tais como: (i) o que entendemos por ensinar e aprender; 
(ii) que concepções de ensino e de aprendizagem norteiam nossas práticas e 
a organização das atividades escolares; (iii) que sujeitos queremos formar; 
(iv) que recursos didáticos podem favorecer a compreensão de determinados 
conceitos escolares e a apropriação dos conhecimentos pelos estudantes; (v) 
que livros didáticos e demais materiais de apoio podem ser utilizados e de 
que modos podem ser utilizados; (vi) qual a intencionalidade pedagógica 
presente na seleção de cada um dos recursos disponíveis, dentre tantos 
outros aspectos.(BRASIL. 2015, p.7) 

 
A organização do trabalho educativo no Ciclo de Alfabetização é uma ação docente 

que envolve tanto a previsão de atividades didáticas a partir de objetivos de 
“ensinoaprendizagem” quanto o direcionamento dessas atividades; mas é também um 
momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado ao processo. Desse modo, é necessário 
considerar, nos planejamentos, formas diversificadas de organização do ensino da leitura e da 
escrita, seja por projetos, por sequências didáticas, por atividades de campo ou por outras 
atividades. Essas formas de organização do trabalho docente devem ser estruturadas a partir 
de práticas de leitura e de produção de textos, envolvendo atividades que girem em torno do 
funcionamento e da organização do sistema de escrita e dos aspectos linguísticos (BRASIL. 
2015.p 17). 
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RESULTADOS 
 

Como resultado, o estudo encaminhou-se para a seguinte conclusão: que a definição 
dos direitos de aprendizagem propostos aos diferentes eixos do ensino da Língua Portuguesa 
em forma de descritores de habilidades a serem desenvolvidos ao longo dos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental, possibilita ao professor priorizar em seu planejamento 
estratégias metodológica para a organização do trabalho pedagógico para alfabetizar na 
perspectiva do letramento, e desse modo garantir a aprendizagem do aluno, a consolidação da 
alfabetização. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ressalta-se aqui a importância do professor em considerar os direitos de 
aprendizagem através dos descritores de habilidades no planejamento das atividades 
pedagógicas a serem desenvolvidas em sala de aula para melhor conduzir o processo de 
Alfabetizar letrando.  Neste sentindo, tal processo significa  orientar a criança em seu processo 
de aquisição do seu ato de ler e de escrever de forma a conduzi-la a uma convivência de 
práticas reais de leitura e de escrita utilizando os mais diversos gêneros textuais possíveis 
presente em seu meio cultural. 
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RESUMO 

 
Segundo Bakhtin (2010), falamos por intermédio de determinados gêneros do discurso e dispomos assim 
de um vasto repertório, esses podem ser orais ou escritos. Essa riqueza de diversidade de gêneros é 
infinita, como nos afirma Bakhtin, isso porque são inesgotáveis e multifacetadas as esferas da atividade 
humana. E todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção 

do todo, que são os gêneros do discurso. Os gêneros textuais serão abordados aqui partindo do 
pressuposto de que estes são textos, orais e escritos, presentes em diferentes situações comunicativas 
sociais que estão intrinsicamente ligados a fatores históricos, sociais, institucionais e técnicos como 
destaca Marcuschi (2008). Para este autor, a identificação dos gêneros textuais não é uma tarefa simples, 
pois estes podem imbricar-se e interpenetrar-se para constituírem outros novos gêneros. O que propomos 
aqui é uma discussão de cunho bibliográfico e de caráter qualitativo acerca das abordagens dadas na 

identificação dos gêneros discursivos quanto a interpenetração dos tipos textuais, denominada 
intergenericidade. A esse fenômeno de imbricação textual também é atribuída a denominação 
de “mescla de gêneros textuais”, “hibridização” e “intertextualidade tipológica”. Para tal análise 

partiremos dos estudos e apontamentos de Marcuschi (2008), Bakhtin (2010) e Brandão (2004). Portanto, 
no desenvolvimento do trabalho de pesquisa aqui proposto, podemos afirmar que ainda não existem 
conclusões definitivas sobre a questão da intergenericidade, entretanto, os estudos já realizados sobre o 
tema podem fomentar e contribuir para várias discussões e reflexões sobre a funcionalidade e a estrutura 
dos gêneros textuais. 
 
Palavras-chave: Hibridização. Intergenericidade. Gêneros do discurso.  

 
INTRODUÇÃO 
 
 O presente estudo propõe uma reflexão sobre um fenômeno ainda pouco estudado na 
atualidade, a questão da hibridização dos gêneros textuais, conhecido também como 
intergenericidade – um gênero textual que assume a função de outro. O cerne do problema é a 
dificuldade em identificar os gêneros presentes no texto e não a nomeação deles, pois esta é 
uma prática habitual em que burlamos o cânon de um gênero do discurso nas práticas 
comunicativas. Sobre a denominação dos gêneros textuais, Marcuschi (2008) relata que: 

Com certeza, as designações que usamos para os gêneros não são uma 
invenção pessoal, mas uma denominação histórica e socialmente construída. 
E cada um de nós já deve ter notado como costumamos com alta frequência 
designar o gênero que produzimos. [...]. Contudo, é difícil determinar o nome 
de cada gênero de texto. (MARCUSCHI, 2008, p.163) 

Segundo Bakhtin (2010), ao comunicarmos oralmente ou pela escrita, apropriamos 
sempre de determinados gêneros do discurso e dispomos de um vasto repertório discursivo, 
sejam eles orais ou escritos. Essa riqueza de diversidade de gêneros é infinita, como nos 
afirma o autor acima citado, por serem inesgotáveis e multifacetadas as esferas da atividade 
humana. Dessa forma, todos os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e 
típicas de construção do todo, que são os gêneros do discurso, que podem imbricar-se e 
interpenetrar-se dando origem a um fenômeno de hibridização dos gêneros.  

Por mais que pareça ser atual, o estudo sobre o fenômeno de hibridização ou mescla 
de gêneros se estende há quase um século, como ressaltam Lima-Neto e Araújo (2012). Os 
autores destacam ainda que Bakhtin, ao estudar Dostoievski, já apontava as mesclas de 
padrões de gêneros textuais como prática na Grécia Antiga. 

 
METODOLOGIA DO TRABALHO 
 

Este trabalho é uma discussão de cunho bibliográfico e qualitativo, pois segundo 
Marconi e Lakatos (2009, p. 185) “a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange 
toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo [...]”. Neste âmbito a 
pesquisa fora feita a partir de estudos específicos da linha de pesquisa das autoras, em textos 
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específicos da Linguagem e Linguística. A pesquisa bibliográfica não deseja se configurar 
como uma repetição de discurso já existente, mas sim como uma nova reflexão a cerca da 
temática abordada.  

Diante da vasta revisão bibliográfica que versa sobre o tema em questão, A 
hibridização de textos – intergenericidade, devido ao enfoque dado na pesquisa, nos 
respaldaremos, principalmente, nos estudos de Marcuschi (2008), Koch e Elias (2012), Bakhtin 
(2010) e Lima-Neto e Araújo (2012). 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA / RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O gênero textual será aqui abordado partindo do pressuposto de que estes são textos, 
orais e escritos, presentes em diferentes situações comunicativas sociais que estão 
intrinsicamente ligados a fatores históricos, sociais, institucionais e técnicos como destaca 
Marcuschi (2008). O autor, citando Bakhtin (1979), afirma que a identificação dos gêneros 
textuais não é uma tarefa simples, pois estes podem imbricar-se e interpenetrar-se para 
constituírem outros novos gêneros. Portanto, as atribuições dadas por nós para os gêneros do 
discurso não é meramente uma invenção pessoal e, ou subjetiva. Trata-se de denominações 
construídas histórica e socialmente, e determinar o nome de cada gênero não é uma tarefa 
fácil visto sua capacidade de imbricar-se.  

Bakhtin (2010) afirma que aprendemos a estruturar nossa fala às formas do gênero ao 
escutar a fala do outro. E já nos primeiros vocábulos, conseguimos presumir-lhe o gênero, ou 
seja, desde o início, somos sensíveis ao todo discursivo que, em seguida, no processo da fala, 
revelará suas diferenciações. Este autor enfatiza que se não houvesse os gêneros do discurso 
e se não conseguíssemos dominá-los e tivéssemos de construí-los pela primeira vez no 
processo da fala, criando cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase 
impossível. 

Pensando com Bakhtin, é possível compreender que somos sujeitos aprendizes, desde 
a relação mais informal com o outro – na primeira fala, até momentos mais formais – ensino 
elaborado, na escola ou universidade. Ou seja, a relação discursiva existe desde os primeiros 
contatos verbais, e é ela que nos auxilia na comunicação humana. Desconsiderar as relações 
discursivas seria o mesmo que desconsiderar as ferramentas comunicativas. 

Brandão (2004) reitera que um texto de certo gênero pode dialogar com outros gêneros 
ou agregá-lo, reproduzindo ou mudando sua forma e função no gênero primário. Esta autora 
ainda complementa que podemos observar esses casos de mistura ou mudança de gêneros na 
literatura, tendo como intuito diferentes efeitos de sentido. Ela cita como exemplo a Canção do 
Exílio do poeta Gonçalves Dias (século XIX) que foi retrabalhada por poetas da modernidade.  

Tomamos aqui como objeto de estudo a questão da intergenericidade, conhecida 
também como mescla de gêneros textuais, hibridização e “intertextualidade tipológica”, 
nomenclatura utilizada pela linguista alemã Ulla Fix (1997, apud Marcuschi, 2008, p. 165). 
Marcuschi (Ibidem) ao abordar os gêneros do discurso, destaca a questão do hibridismo, 
atribuindo a nomenclatura intergenericidade em sua obra “Produção Textual, Análise de 
Gêneros e Compreensão”. O autor destaca que este fenômeno se mantém historicamente, 
pela funcionalidade do gênero e pela particularidade situacional de cada autor. Diante do 
exposto pode se concluir que os gêneros não têm uma relação biunívoca com as formas 
textuais, pois, na mescla de gêneros, um adquire a funcionalidade do outro.  

Para exemplificar o fenômeno da intergenericidade e sua complexidade, Marcuschi 
(ibidem) nos apresenta a figura abaixo com componentes textuais que remetem em sua 
plasticidade ao gênero do quadrinho, porém, nota-se que o seu conteúdo corresponde a uma 
carta.  
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Figura 1: Despedida do autor do personagem Snoopy 

Os estudos de Koch e Elias (2012) oferecem subsídios teóricos quanto às abordagens 
sobre gêneros textuais como práticas comunicativas, propondo uma reflexão sobre o conceito 
e a funcionalidade dos gêneros textuais. Os autores destacam que as produções orais e 
escritas, desenvolvidas ao longo dos anos, têm como base as formas-padrão não totalmente 
estáveis de estruturação de um todo que recebe a denominação de gêneros.  

Lima-Neto e Araújo propõem uma discussão sobre conceito de intergenericidade, 
partindo de sua historicidade. Os autores destacam que esse fenômeno de mesclas genéricas 
vem ocorrendo desde a antiguidade e vem sendo estudado a cerca de oito décadas. Portanto, 
no desenvolvimento do trabalho de pesquisa aqui proposto, podemos afirmar que ainda não 
existem conclusões definitivas sobre a questão da intergenericidade.  
 Quanto a abordagem dada ao fenômeno da intergenericidade pela escola, Meira (2014) 
ressalta que este trabalho deve proporcionar ao aluno a possibilidade de identificação e 
utilização dos textos como processo de interação fundamental nas variadas situações 
comunicativas, o que ressalta a importância e a necessidade dos gêneros para um ensino 
reflexivo da linguagem. Para a referida autora, é importante o estudo da intergenericidade no 
ensino de língua materna visto que o aprendizado precisa ser construído frente a um processo 
de reflexão pela interação no uso da linguagem. O que hoje existe, são estudos que pretendem 
compreender esse fenômeno, e de forma mais sistematizada, e utilizá-lo com maior frequência 
como ferramenta de compreensão e interpretação das diferentes formas e gêneros discursivos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a pesquisa bibliográfica voltada para o trabalho com gêneros textuais foi possível 
perceber que apesar das discussões acerca dos gêneros discursivos e a presença do 
fenômeno da hibridização tipológica serem antigas, ainda falta muito a ser analisado sobre esta 
questão, é o que nos aponta Marcuschi (2008).  

Os estudos já realizados sobre o tema podem fomentar e contribuir para várias 
discussões e reflexões sobre a funcionalidade e a estrutura dos gêneros textuais. Porém, 
apesar do crescente interesse no estudo do fenômeno da intergenericidade, ainda não há 
trabalhos conclusivos sobre o tema, como nos ressalta o autor anteriormente citado. 
Entretanto, o ensino de língua materna pode lançar mão tanto na identificação dessa 
intertextualidade tipológica no trabalho com os gêneros textuais quanto em atividades de 
produção textual, possibilitando um ensino reflexivo em que o aluno tenha acesso às variadas 
condições e situações de uso da linguagem e que, efetivamente possa fazer o uso social da 
mesma. 

Diante do exposto, pode-se concluir que o ensino de língua materna deve proporcionar 
ao aluno situações concretas do uso social da língua por meio de estratégias que permitam 
uma reflexão sobre os textos que circulam socialmente, para que seja possível identificar 
aspectos relativos a plasticidade e dinamicidade dos gêneros e assim seja permitido aos 
alunos, produzirem textos, utilizando os recursos da intergenericidade em suas produções. Mas 
para que isso ocorra, faz-se necessário ainda que os professores compreendam os aspectos 
inerentes ao hibridismo textual e dominem suas ferramentas de ensino. Nesse caso, ainda são 
necessários muitos estudos e produções como essa, para que seja possível levar essa questão 
aos mais remotos ambientes escolares, e de ensino regular. 
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RESUMO 

Este resumo expandido tem como objetivo divulgar resultados obtidos no projeto de pesquisa Vozes da 
África no IFMT, realizado no Instituto Federal de Mato Grosso campus Rondonópolis, que focalizou a 
literatura africana de língua portuguesa através do livro Catálogo de Luzes, do escritor angolano José 
Eduardo Agualusa, no qual o fenômeno intertextual está bastante presente. A intertextualidade é um 
conceito inicialmente trabalhado pela semióloga búlgara Julia Kristeva e é uma das principais ferramentas 
da escrita de Agualusa, que a utiliza de várias maneiras. O livro escolhido para a pesquisa é composto de 
narrativas selecionadas pelo próprio autor e que variam de fantásticas até crônicas do cotidiano. No 
presente resumo foram analisados os contos “O último dia do Ano” e “A inacreditável mas verdadeira 
estória de d. Nicolau Água-Rosada”, nos quais evidenciamos a intertextualidade utilizados na  escrita do 
autor. 
Palavras-chave: José Eduardo Agualusa, Conto, Intertextualidade. 

 
INTRODUÇÃO 
 A intertextualidade é um fenômeno utilizado desde a Antiguidade e este tipo de 
trabalho vem sendo aproveitado cada vez mais nas obras contemporâneas. O prefixo inter é de 
origem latina e faz referência ao conceito de relação. O termo intertextualidade foi conceituado 
primeiramente pela semióloga búlgara Julia Kristeva (1974), quando ela recuperou os escritos 
do teórico russo Mikhail Bakhtin e definiu o texto como um mosaico de citações que são 
resultado de textos anteriores. Kristeva diz que, “todo texto se constrói como mosaico de 
citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de 
intersubjetividade, instala-se a intertextualidade” (KRISTEVA apud SILVA, 2003, p. 214) Após a 
definição de Kristeva, o conceito se espalhou pelo Ocidente, tendo inclusive aparecido em 
algumas publicações brasileiras da obra bakhtiniana por questões de tradução. Já em 1983 o 
termo intertextualidade também foi comentado por Beaugrande e Dressler como um dos 
fatores da textualidade. Para eles, a intertextualidade pode ser conceituada como a interação 
entre os textos, e essa interação pode acontecer de várias formas, atribuindo assim 
classificações intertextuais (COSTA VAL, 1999) 
 
OBJETIVO 
 
 O presente resumo tem como objetivo identificar a intertextualidade como um dos 
recursos narrativos que marcam o estilo do escritor José Eduardo Agualusa, a partir de dois 
contos do livro Catálogo de luzes.  
 
METODOLOGIA 
 
 A pesquisa foi feita a partir do projeto Vozes da África no IFMT, sob a orientação do 
Professor Marcelo Brito da Silva, que teve como objetivo promover a literatura africana no 
Instituto Federal de Mato Grosso campus Rondonópolis, fundamentado na lei 10639 que foi 
sancionada pelo Governo Federal em 2003, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da 
História da África e da cultura afrobrasileira nos sistemas de educação. A pesquisa foi realizado 
semanalmente em encontros de leitura compartilhada, debate e discussão, levantamento 
linguístico, cruzamento de temas recorrentes, marcas de estilo e literatura comparada da obra 
Catálogo de Luzes, do escritor angolano José Eduardo Agualusa. 
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SOBRE O ESCRITOR E O CORPUS 
 
 O escritor José Eduardo Agualusa nasceu em Huambo, Angola, em 1960. Formou-se 
em Lisboa no curso de Silvicultura e Agronomia. Seus livros já foram traduzidos para cerca de 
vinte e cinco idiomas. Além de romances, contos e crônicas, também produziu peças de teatro 
como “Geração W” e “Aquela Mulher”. Em parceria com o escritor moçambicano Mia Couto 
escreveu as peças “Chovem amores na rua do Matador” e “A caixa preta”.  
 Catálogo de luzes (os meus melhores contos), livro adotado como corpus da presente 
pesquisa, é composto por narrativas selecionadas pelo próprio escritor, cuja marca é a 
diversidade. São histórias que vão do realismo fantástico até crônicas bem humoradas do 
cotidiano, passando por relatos dramáticos da guerra civil e anotações da vida cultural e 
religiosa do povo angolano. A prosa de Agualusa é essencialmente multímoda praticamente 
tudo ganha a atenção e o interesse do escritor, que trata temas aparentemente banais com 
perspicácia e tiradas filosóficas. 
 
INTERTEXTUALIDADE NOS CONTOS: UMA AMOSTRAGEM 
 
 Conforme explanado por Ana Mónica Henriques Lopes, em seu artigo “Investigando as 
estratégias de construção textual de José Eduardo Agualusa”, a intertextualidade do autor 
angolano possui como objetivo a ressignificação da história: 

Ao trabalhar com a intertextualidade, Agualusa se utiliza da história, tanto 
como pano de fundo necessário à elaboração de seus enredos, quanto como 
parte essencial destes. Em "A Conjura", por exemplo, determinadas 
personagens históricas são retomadas com idealizadores e participantes de 
uma suposta conspiração, cuja veracidade é questionável, mas que, ao ser 
tramada, no plano da ficção, faz referência explícita a fatos reais. 
Tanto em "A Conjura" como em outros textos temos frequentemente o 
seguinte movimento: as personagens e os fatos históricos são recriados pela 
literatura mas numa outra versão. Essa pode ser assumida como história ou 
"estória". Assim, temos na criação literária o elo entre duas possibilidades de 
se lerem os factos.  (LOPES, online) 

 Em ''O último dia do ano'', Agualusa utiliza dois personagens míticos e históricos. Tais 
figuras não poderiam se encontrar na realidade, pois a data de nascimento e falecimento 
diferem em centenas de anos. Um é Ahasverus, que é um judeu errante, que teria sido 
amaldiçoado por agredir física ou verbalmente Jesus. O outro é Vlad, conhecido por sua 
crueldade, sendo atribuída a imagem de vampiro, especificamente, do Drácula. 

 Neste conto, as duas figuras se encontram em um restaurante, na antecedência da 
virada de ano. Vlad é marcado por seu deleite com a vida e sua condição imortal. Já Ahasverus 
é pessimista, e sente desgosto da sua vida eterna. 

 Os dois também discordaram sobre curso da História, pois Vlad vê sempre novidade na 
humanidade, e Ahasverus acredita no movimento cíclico e repetitivo. 

 Aquele encontro, possivelmente, é uma espera pela volta de Jesus, que é citado pelo 
pronome pessoal “Ele”. Ao final, quando os fogos de artifício anunciam a chegada do novo ano, 
os dois brindam à loucura dos homens. 

 Outro conto no qual é verificável tal fenômeno é ''A inacreditável mas verdadeira estória 
de D. Nicolau Água-Rosada”. Ele trata sobre o príncipe D. Nicolau Água-Rosada, que rejeitou o 
seu posto de governante do Congo, para viver como escrivão. Após ter assistido uma 
apresentação do físico brasileiro, Jácome Ulisses Filho, em que ele fazia pessoas 
adormecerem e flutuarem, o príncipe teve uma reunião com alguns interessados à sua 
ascensão ao poder.  

 Na mesma reunião foi planejada uma estratégia, que D. Nicolau assumisse a Coroa e 
dessa forma expulsasse os portugueses que exploravam a África. Entretanto, na ida para a 
Grã-Bretanha, onde o príncipe reclamaria seu posto, ocorreu um empecilho. Congoleses 
furiosos estavam em busca de D. Nicolau por ele ter renegado sua incumbência como Rei. 
Para fugir da multidão que clamava por sua cabeça, o príncipe utilizou a substância que 
Jácome usava em suas apresentações. Porém, ao usar o clororfórmio, D. Nicolau adormeceu e 
subiu aos céus.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 A intertextualidade pode ser compreendida como a produção de um discurso com base 
em outro texto previamente estruturado. Em cada caso este conceito assumirá papeis distintos, 
em decorrência dos enunciados e das circunstâncias nos quais ele será embutido. Este 
elemento está vinculado certamente ao domínio de um saber geral sobre o mundo, o qual deve 
precisa estar presente tanto na experiência de vida do criador da mensagem quanto de seu 
decodificador. É possível haver ou não uma interação entre várias esferas do conhecimento, 
não necessariamente se limitando à obra literária. Em José Eduardo Agualusa a 
intertextualidade aparece como uma das principais marcas do seu estilo, não só nos contos ora 
analisados, como também em várias outras narrativas, onde se encontra cotejos diretos com 
lendas africanas, letra de canções de Caetano Veloso, Chico Buarque, letras de fados, frases 
de filósofos, de poetas como Fernando Pessoa e Cruz e Souza, de outros ficcionistas como 
Jorge Luis Borges e Gabriel Garcia Marques e da cultura popular angolana.  
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RESUMO 

 

Este estudo discute leitura enquanto prática social presente em diferentes espaços. Reconhecendo-a 
como fator indispensável na relação de ensino e aprendizagem no espaço escolar e fora dele. O objetivo 
é trazer uma breve discussão sobre as concepções de leitura, elencando algumas contribuições do 
professor leitor para a formação literária dos alunos. Enfatizando o papel mediador que o mesmo exerce 
em toda e qualquer atividade docente, mas principalmente destacando a influência do professor leitor e 
como suas concepções sobre leitura estão relacionadas com o trabalho de difundir a ideia de que ler é 
uma atividade mental, prazerosa e produtora de sentidos.   Através de um estudo bibliográfico, buscou-se 
aprofundar as discussões com base nas concepções de leitura apresentadas por Silva (1997). Por 
compreender que o trabalho docente é permeado por situações de leitura, interessa a este estudo 
debruçar o olhar sobre as concepções de leitura presentes na escola. A leitura literária aqui entendida 
como possibilidade de realizar um trabalho na escola com uma infinidade de gêneros. Oportunizando aos 
alunos o contato com diferentes formas discursivas e ao mesmo tempo permitindo que façam suas futuras 
escolhas leitoras.  O estudo apontou que o trabalho com a leitura literária na escola inicialmente e durante 
séculos foi apresentado de forma conservadora no sentido de trabalhar valores, morais ou 
comportamento. Revela ainda que o professor precisa ser leitor para então motivar a leitura nos sujeitos 
com os quais trabalha. Assim a concepção de leitura a ser adotada precisa se a concepção interacionista, 
por conceber a leitura como: interação, produção e compreensão.  

 
Palavras- chave: - Leitura. Leitura literária.  Formação de leitores 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente texto, discute leitura e suas contribuições para o ensino, tendo por base a 
importância da leitura literária na formação dos alunos. Leitura aqui entendida como prática 
social, conforme apresenta ao Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), “a leitura é 
sempre um meio, nunca o fim, não se lê só para aprender a ler, não se lê de uma única forma”.  

O objetivo desse estudo é trazer uma breve discussão sobre as concepções de leitura, 
elencando algumas contribuições do professor leitor para formação literária dos alunos. Pensar 
na formação literária dos alunos é pensar no acesso à cultura, ao contato com diferentes 
gêneros textuais e ao mesmo tempo incentivar o gosto pela estética e pela arte que os textos 
literários permitem ao leitor.  

Kolomer ( 2007) em suas reflexões sobre a leitura literária na escola, aponta alguns fatores 
que repercutiram negativamente para abrangência da mesma na escola, dentre eles o trabalho 
guiado pelo professor com ênfase nos valores e comportamentos morais, onde o juízo de valor 
era primordial sobre os textos lidos. Por entanto, aqui discutiremos algumas concepções de 
leitura, a importância do professor ter habilidades que o constituem leitor para que através de 
suas experiências leitoras, o mesmo possa estimular os educandos a se tornarem bons 
leitores. 

 
METODOLOGIA  
 
  O presente trabalho de pesquisa é de cunho bibliográfico e de caráter qualitativo onde 
serão discorridas as análises sobre as principais literaturas acerca das contribuições da leitura 
para o trabalho do professor com enfoque nas implicações para a formação literária dos 
alunos. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 De modo geral, a leitura é uma das formas pelas quais as pessoas tem acesso as 
informações a respeito de variados assuntos. O problema são as concepções de leitura que 
cada um possui. Geralmente busca-se a leitura para atender a uma necessidade pontual como: 
ler um catálogo de preços, uma bula de remédio, uma instrução para utilização de 
equipamentos e assim por diante. Porém, é necessário pensar a leitura como algo que 
transcende tudo isso, a leitura como fio condutor para a compreensão de mundo. 

A respeito da leitura na escola, Silva (1997) ao apresentar um trabalho desenvolvido 
com professores sobre o que é leitura, aponta duas concepções evidentes nas respostas dos 
professores, as denominou como: 

 Concepções redutoras de leitura: A respeito do termo “redutora”, o autor faz a 
seguinte observação utilizando o termo “simplista”, ou seja, esta concepção despreza os 
elementos fundamentais da leitura; Tendo por base que “Ler é traduzir a escrita em fala”, que 
seria a oralização do texto por parte do leitor. “Ler é decodificar”, nesse sentido a leitura é 
tomada como um simples canal de comunicação;;“Ler é dar respostas a sinais gráficos” esta 
concepção tem suas raízes no behaviorismo: estímulo/resposta/ reforço positivo/reforço 
negativo; “ Ler é extrair a ideia central”, que não é nada mais nada menos do que considerar as 
respostas tal qual como está no texto;  “Ler é seguir passos da lição” que seria a sequência de 
atividades como apresenta o livro didático, não permite se quer uma flexibilização; E por último 
“ler é apreciar os clássicos”, segundo o autor esta concepção impede o contato com a 
variedade de textos existentes.  O que surpreende é que estas concepções ainda são muito 
comuns nas escolas e rigorosamente defendida por alguns professores.  

Concepção interacionista de leitura: Para justificar o termo interacionista, Silva 
(1997), enfatiza que: “Ler é uma prática social de interação com os signos, permitindo a 
produção de sentidos através da compreensão-interpretação desses signos”; Ao afirmar que  
“Ler é interagir”, neste caso pressupõe a existência de um leitor que aja sobre o texto; ” Ler é 
produzir sentidos,” nesta perspectiva a riqueza do texto está na sua capacidade de evocar 
múltiplos sentidos; “Ler é compreender e interpretar “, aqui a compreensão feita pelo leitor vai 
se constituindo ao longo da leitura. 

As concepções apresentadas por Silva (1997), justificam de certo modo a dicotomia 
existente com relação à leitura no contexto escolar. Por outro lado, revelam que é de extrema 
importância que as concepções redutoras de leituras, não sejam a base do trabalho com a 
leitura literária na escola. Uma opção seria que as abordagens do trabalho com a leitura 
girassem em torno das concepções interacionistas. Entendendo que ler é ação, produção e 
compreensão, a leitura exerce papel fundamental nas relações de ensino professor/aluno, 
sobretudo na formação leitora de ambos. 

Sobre o professor leitor, consideramos que em sua prática de leitura reflita para a 
formação de futuros leitores. Portanto, a prática docente exige do professor alguns requisitos 
para que sua atuação seja coerente. A leitura docente é primordial em todos os aspectos: Para 
a organização do trabalho pedagógico, para a formação contínua, para a seleção dos 
conteúdos, enfim, é essencial para a constituição do fazer docente. 
  Para Freire, (1996) o ato de ler é uma compreensão do mundo e supera a ideia de 
leitura mecanizada e o educador exerce um papel fundamental nesse processo. Entendendo 
que o professor está imerso no mundo letrado, espera-se que o mesmo seja leitor e que 
estimule os educandos a se tornarem leitores. 

Antunes (2007), salienta que o trabalho de leitura dentro da escola deve iniciar pelo 
professor, para que ele se aproxime do livro, vença suas dificuldades pessoais e amplie seus 
conhecimentos para melhor mediar o trabalho com a leitura. 

Nesse sentido, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) destacam que o 
gosto e o interesse pela leitura e pelos livros são construídos por algumas pessoas seja no 
espaço familiar ou em outros contextos de convivência em que a escrita esteja em circulação. 
Porém, para outros, é na escola que este gosto pode ser efetivamente incentivado. Para tal, é 
necessário que a criança perceba, tendo o adulto como modelo, que a leitura seja um ato 
prazeroso e também necessário. Diante desse pressuposto, não há a necessidade de que a 
criança já saiba a ler para ter acesso ao prazer da leitura, podendo ter acesso a leitura através 
dos olhos do professor e de outros mediadores culturais.  

Nota-se que que o trabalho com a leitura envolve atitudes e habilidades que podem ser 
mobilizadas pelo professor. A prática de leitura, mesmo antes que a criança saiba ler é 
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fundamental para aguçar o gosto por ler e, consequentemente contribui para suas futuras 
escolhas de leitura. 

Garcia (1999, p.26) ao discutir a formação de professores, assinala que é através dos 
estudos das propostas teóricos e práticas no âmbito da didática e organização escolar que os 
professores em formação ou em exercício constituem suas experiências de aprendizagens 
individual ou em equipe. Por intermédio delas adquirem seus conhecimentos competências e 
disposições que permitirão o seu desempenho e intervenção no ensino. Destaca-se então a 
importância da leitura e da socialização de experiências durante as formações com o objetivo 
de permitir diversas leituras aos professores em seu processo formativo. Porém, a leitura para 
o professor precisa estar presente também fora dos contextos de estudo, ou seja, tornar-se 
leitor requer um conhecimento não só de textos formativos, é necessário um conhecimento 
vasto sobre a leitura em diferentes gêneros e suportes. 
  Portanto, de acordo com os apontamentos de Garcia (1999), pode concluir que em 
função da abrangência da leitura literária, esta possa ser uma das melhores formas de iniciar o 
trabalho na escola e fora dela. Isso por entender que há na literatura uma infinidade de 
gêneros, onde o leitor tem a possibilidade de escolher qual gênero lhe é mais propício, ou 
porque não dizer qual gênero aproxima mais de suas preferências leitoras.  

A respeito da leitura literária na escola, kolomer (2007) salienta que a relação entre a 
língua e a literatura, a escola tem abordado diferentes enfoques e equilíbrios ao longo do 
tempo. Isso de certo modo descaracterizou o trabalho com a leitura literária, resumindo-a em 
textos oralizados pelo professor, que resultaram sempre em exercícios mecânicos. O contato 
com os livros, ou obras completas é algo recente no contexto escolar. 
    
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Nas palavras de Chartier,(1998) o ato da leitura é sempre uma apropriação, uma 
invenção e uma produção de significado. Os gestos de leitura mudam segundo o tempo e o 
lugar, mudando também os objetos lidos e as razões de ler.Muitas são as concepções de 
leitura, as que foram aqui abordadas permitiram entender que a leitura na concepção 
interacionista é a que mais se aproxima das práticas emancipatórias, ou seja, ler para interagir, 
produzir e compreender é um grande avanço nas práticas de ensino. O professor leitor pode 
sim ser o meio pelo qual a criança venha se interessar em ler. Através da leitura literária é 
possível alargar os horizontes das crianças para que o gosto pela leitura seja despertado. 

Portanto, a criação de bibliotecas garante a inserção dos livros na escola, mas não 
garante a formação literária dos professores e alunos. O trabalho precisa ser mediado, e no 
contexto escolar, o professor é o responsável por essa mediação. Assim é necessário que este 
demonstre seus conhecimentos referentes à leitura ou os construa coletivamente. 
       A atividade com leitura precisa ser, efetivamente, cada vez mais discutida no âmbito 
escolar, para evitar alguns equívocos ou até mesmo para impedir que as práticas redutoras de 
leituras sejam adotadas na escola. 
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RESUMO: 
Embora o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)- campus 
Rondonópolis-  tenha como meta oferecer educação pública de qualidade a todos, muitos moradores de 
regiões periféricas não vislumbram a possibilidade bde seus filhos fazerem parte do corpo discente dessa 
escola. Dessa forma, o projeto de extensão “Leitura e escrita: IFMT! é pra lá que eu vou”  tem como 
objetivo fazer uma revisão geral dos conteúdos das  disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, num 
total de 80 horas-aula, distribuídas igualmente,  para alunos do 9º (nono) ano de escola pública, a fim de 
desenvolver competências e habilidades necessárias ao bom desempenho desses alunos no processo 
seletivo  do Ensino Médio Integrado, o que lhes permite mais chances de ter acesso aos cursos 
profissionalizantes oferecidos pelo IFMT.    Em 2011, como projeto piloto, foram ofertadas 25 vagas para 
o curso de extensão. Dos 11 alunos que o concluíram, 06 passaram a fazer parte do corpo discente. Em 
2012, a oferta foi ampliada para 50 vagas. Dos 25 concluintes, 05 foram aprovados. Em 2013, foram 
ofertadas 80 vagas. Dos 75 alunos que concluíram, 35 foram aprovados no processo seletivo. Em 2014, 
também foram ofertadas 80 vagas. Dos 57 alunos que realizaram a prova, 25 foram aprovados, sendo 8 
para Técnico em alimentos; 7 para Técnico em Química e 10 para Técnico em Secretariado. No ano de 
2015,  65 alunos concluíram o curso. Destes, 41 foram aprovados:  14 para técnico em Química, 11 para 
técnico em Secretariado e 16 para técnico em Alimentos. O curso, além de inserir estudantes na 
Instituição, também os prepara para nela permanecerem, pois, durante as aulas, os alunos revisam 
conteúdos que são de extrema relevância para a prova do processo seletivo, bem como para dar 
continuidade à vida escolar. 
Palavras-chave: Competência. Habilidade. Inclusão 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, instituição educacional 
altamente reconhecida na sociedade pela qualidade e excelência de seus cursos, bem como 
pelas metodologias de ensino que vinculam teoria à prática, consolidou-se, em âmbito 
nacional, como uma instituição que promove a transformação social.  Suas metodologias 
contribuem para o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para uma 
aprendizagem que amplia a consciência do aluno em relação ao estar no mundo, com o mundo 
e para o mundo, dando-lhe condições de participar de modo efetivo do processo de construção 
social, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional.  

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia - campus Rondonópolis (IFMT) 
está localizado na Vila Mineira, região considerada periferia do município. Em virtude do seu 
tempo de instalação na região, muitos moradores, embora saibam do potencial do ensino da 
Instituição e sintam orgulho de dizer que moram no “bairro do IFMT”, ainda veem o campus 
como uma instituição de ensino distante de suas possibilidades de alcance. 

A execução deste projeto, portanto,  além de divulgar o campus no município, também 
oferece aos alunos condições de disputar por uma vaga no processo seletivo, em igualdade de 
condições com alunos de escolas, cuja região seja mais favorecida economicamente.  
 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
  

Participamos de um mundo que fala, escuta, lê, escreve e discute os usos dos atos de 
comunicação. Para compreendê-lo melhor, é necessário dominar o discurso nas diversas 
situações comunicativas – gêneros textuais variados, tabelas, gráficos, infográficos, etc. A 
tarefa de ensinar a ler e a escrever favorece a formação dessa estrutura de pensamento 
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específico e ajuda a desenvolver as habilidades que implicam tal competência. O trabalho com 
a linguagem – seja ela representada por letras ou números – anima a vontade de explicar, 
criticar e contemplar a realidade, pois as palavras são instrumentos essenciais para a 
compreensão. No entanto, muitas pessoas estão excluídas da fila que dá acesso à cultura por 
falta condições favoráveis que lhes  assegurem  seus direitos de cidadão. Essas pessoas, 
alijadas desse processo, naturalmente, vão absorvendo um sentimento de incapacidade e 
baixa autoestima a ponto de não se acharem capazes e/ou merecedores de fazer parte de um 
ensino de qualidade.  

Diante disso, um grupo de professores de Língua Portuguesa e de Matemática, 
juntamente com coordenadoria e direção do campus  de Rondonópolis- MT,  consciente da 
responsabilidade do Instituto em  promover, no município em que atua, a cidadania tão 
almejada por todos, desenvolve, desde o ano de 2011, um curso de extensão que visa à 
inclusão social de alunos de  escolas públicas  no processo seletivo do campus.  

O projeto, em seu 6º Ano de execução, visa, por meio desse curso de extensão, a 
aproximação da comunidade, interagindo, com ela,  e compartilhando propostas do IFMT, com 
vistas à promoção social da comunidade.  

O curso oferece aos jovens e adolescentes, com  grandes diferenças sociais e 
culturais, oportunidades de  viverem em contextos plurais que requerem conhecimentos e 
domínios de habilidades atualizados e continuadamente articulados em termos de teoria e 
prática. 

Parte-se do princípio de que os Institutos Federais são também  responsáveis pela 
formação de cidadãos éticos e profissionais competentes. Dentro desta perspectiva, torna-se 
necessário criar situações de desenvolvimento dos aprendizes nas diferentes áreas do 
conhecimento, no aspecto afetivo- emocional, nas habilidades e nas atitudes e valores. 

O teor deste projeto comunga com a ideia de  Masetto (1998:14), quando declara que a 
Instituição de Ensino: 

 

É um lugar de fazer ciência, que se situa e atua em uma sociedade, 
contextualizada em determinado tempo e espaço, sofrendo interferência da 
complexa realidade exterior, que se estende da situação político-econômico-
social da população às políticas governamentais, passando pelas 
perspectivas políticas e ideológicas dos grupos que nela atuam.  

 

 Além disso, sabe-se, pelos índices nacionais de provas como SAEB10, PAS11 e 
ENEM12 que é alto o índice de analfabetos funcionais e, se não, de um alto grau de 
comprometimento no que se refere à competência de leitura e produção de textos (alfabética 
ou numérica), em variados graus de comunicação. 
 Faz-se necessário investir no letramento, à maneira como propõem os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e, atualmente, as Orientações Curriculares Nacionais (OCNEM), 
de forma a enfatizar “a leitura, a prática escrita e a comunicação oral contextualizada” 
(OCNEM, 2006:87). 
 O ensino da linguagem tem um caráter de inclusão e também de letramento, cujo 
aporte teórico tende a trabalhar a criticidade, o não assujeitamento à hegemonia e seu 
empoderamento/exclusão. 

Isto posto, vê-se nesta proposta de curso de extensão uma necessidade, tendo em 
vista a CONSTANTE deficiência do bom uso da língua portuguesa  e das habilidades com os 
números da Matemática, muito comum no cotidiano. 

 
 

METODOLOGIA 
 
 
 Em 2011, ainda como projeto piloto, oferecemos 25 vagas à Escola Municipal mais 
próxima do IF. Chamou-nos à atenção haver, na época, um número muito baixo de alunos da 
região circunvizinha em nossa instituição. Em 2012, em parceria com as Secretarias Municipal 
e Estadual, oferecemos 50 vagas a duas escolas: uma municipal e outra estadual. As 

                                                           
10 Sistema de Avaliação da Educação Básica (www.inep.gov.br/basica/saeb/default.asp) 
11 Programa de Avaliação Seriada (http://www.cespe.unb.br/PAS/) 
12 Exame Nacional do Ensino Médio (www.enem.inep.gov.br) 
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experiências dos dois anos fizeram com que, a partir de  2013, fossem ofertadas 80 vagas via 
edital. Nos dois primeiros anos, foram as escolas que encaminharam as listas dos alunos 
(cujos critérios  de seleção desconhecemos). Assim, percebemos que alguns participaram do 
curso, não por iniciativa própria, mas por interesse e vontade da direção. Com a publicação do 
edital, inscreveram-se apenas os alunos que, realmente, queriam compor o quadro dos 
discentes do IF.  
 As aulas do curso foram ministradas semanalmente, às terças-feiras, das 13h00min.  
às 17h00min.   nos dois primeiros anos; e nas quintas-feiras das 13h30min. às 17h30 min.  de 
2013 a 2015,  nas dependências do IFMT- campus Rondonópolis. A carga-horária foi de 80 
horas, distribuídas igualmente entre Língua Portuguesa e Matemática. Em Língua Portuguesa, 
discutiu-se o papel da linguagem, tanto no plano do conteúdo como no plano da expressão; já 
a Matemática enfatizou-se a interpretação e o reconhecimento de situações-problema. É a 
linguagem matemática que vai ajudar o aluno a desenvolver o raciocínio matemático, 
imprescindível para que ocorra aprendizagem. 

A fim de alcançar os objetivos propostos, foi elaborado e entregue aos alunos material 
didático que serviu de suporte e que contemplasse conteúdos exigidos no edital do Processo 
Seletivo do IFMT.  

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
                               

 
 

Em 2011,  houve um total de 06 aprovações. Dos 56% que desistiram, segundo a 
escola de origem, houve falta de motivação dos próprios alunos e, em alguns casos, dos 
responsáveis.  

 Em 2012, dos cinquenta alunos que iniciaram o curso, 25 desistiram antes de seu 
término. Segundo depoimento dos próprios alunos, eles não tinham condições de fazer a 
prova, faltaram-lhes motivação  e incentivo da família. Um dos pais disse que sua filha não 
tinha condições financeiras de ir de ônibus de tão longe, pois moravam em um bairro 
afastado do IF. Isso demonstra falta de informação já que os alunos possuem passe livre. 
Outros estudantes, durante o curso, demonstraram medo de estudar no IFMT, pois ouviam 
dizer “que tem que estudar muito”. 

Outro fato que surpreendeu em 2012, ao final, foi que apenas 11 extensionistas 
fizeram a inscrição para o processo seletivo. As razões não foram identificadas pela 
coordenação do curso. Destes, cinco alunos  compuseram o corpo discente do Instituto 
Federal, campus Rondonópolis. 

Já em 2013, tivemos 93,75%  de concluintes, com apenas 6,25% de desistência de 
um total de 80 alunos. Ao final do processo, obtivemos 35 aprovações.  

No ano de 2014, 71,25%  dos alunos concluíram o curso, num total de 28,75% de 
desistência. Obtivemos um total de 43,85% de  aprovações para os três cursos Técnicos do 
Campus Rondonópolis. 

Em 2015, 81,25%  concluíram o curso, num total de 18,75% de desistência. As 
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aprovações totalizaram  63,07%, sendo 21,53% para o curso de Química, 16,92% para 
Secretariado e 24,61% para o curso de Alimentos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados dos dois primeiros anos de execução do projeto não desmotivaram a 
equipe, pois a evasão foi para nós um desafio a ser superado. Procuramos detectar as 
causas para repensar o formato apresentado para o ano de 2013. Alguns iniciaram o curso 
porque os amigos estavam participando e era uma forma de passear, como ouvimos de 
um aluno. 

Em 2013, houve um salto positivo no resultado, pois apenas 5 alunos desistiram do 
curso. Em 2014, foram 23 desistências e 20 aprovações, dos 57 que fizeram a inscrição. 
Em 2015, 15 alunos desistiram e 41 foram aprovados. 

Além disso, mesmo para aqueles que não conseguiram lograr êxito no processo 
seletivo, o curso teve importante papel, como constatamos em depoimento de uma das 
mães: 

 
 
Achei que o curso foi importante para o meu filho porque despertou nele o 
interesse pelos estudos. Hoje ele é capaz de passar uma tarde 
estudando. Tem procurado, dentro de suas limitações, acompanhar as 
disciplinas, principalmente Português.  M.S.S.F 
 

 
Para os que foram aprovados, o curso foi muito importante em suas vidas, não só 

como uma maneira de rever conteúdos estudados como também de fazê-los acreditar em 
seu potencial, como podemos observar nos depoimentos de dois dos aprovados no 
processo seletivo. 

 
Percebi que este projeto tinha como objetivo não só a nossa aprovação no 
processo seletivo, mas também levar-nos a acreditar que não importa as 
nossas dificuldades, devemos e podemos acreditar nos nossos esforços. 
                                                                                           B.G.S.R., 14 anos 

 
O projeto foi de suma importância na minha vida. Nesse projeto adquiri 
mais que conhecimentos, aprendi a acreditar no meu potencial. 
                                                                                    L.C.C.C.G., 14 anos 

 

Muitos desses alunos, oriundos de camadas sociais menos privilegiadas, não 
vislumbram novos horizontes, pois perderam a capacidade de sonhar, que, às vezes, foi 
podada pelo próprio meio em que vivem. Com o curso, conseguimos plantar esperança em 
alguns adolescentes que perceberam a educação como forma de inclusão social. 
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RESUMO 

 
O presente estudo teve como objetivo a observação do comportamento inclusivo de alunos adolescentes 
no ensino médio, especificamente ingressantes nos primeiros anos dos cursos técnicos em Secretariado 
e Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) de 
Rondonópolis, ano de 2015. A pesquisa foi com foco qualitativo de observação participante, tendo como 
referência central a expectativa inclusiva “ de jovens adolescentes”, especificamente da participação nas 
aulas práticas de Educação Física, junto as diferenças de cor, etnia, crença, e respectivamente 
necessidades especiais da mais simples como atenção a quesitos mais complexos de uma possível 
deficiência. Segundo Filho (2011) atualmente, o atendimento educacional orienta-se pela Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que acompanha avanços do 
conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de 
qualidade para todos os alunos, como um movimento mundial que age pela via política, cultural, social e 
pedagógica, e que desencadeia a defesa do direito de todos, no estimulo de alunos de buscam estar 
juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação (BRASIL, 2008).Apresentou-se 
como resultado a ampla participação e convívio nas relações pedagógicas dos participantes, vivenciados 
ativamente a discussão e reflexão, tanto no momento da prática das aulas introdutórias práticas da 
Educação Física propriamente(capacidades físicas, avaliação física, iniciação no atletismo), quanto da 
parte teórica da própria disciplina, a propósito de; corporeidade, sedentarismo, práticas esportivas e 
culturais e fisiologia do esporte, etc. Acercar-se em vistas as considerações discutidas em aulas teóricas-
práticas para a resolução de necessidades muito próprias do fato inclusivo, no que pertence a realidade 
do jovem adolescente de aproximadamente de 14 anos de idade. Por fim tal como o próprio aceite do 
grupo, e de seus próprios integrantes, a inter-relação entre diferentes equipes menores, a necessidade de 
desenvolvimento de trabalhos em grupo maiores, e fundamentalmente o devido impacto positivo no 
reportar-se da construção da identidade do adolescente.         
 
Palavras chaves: Inclusão, adolescente, Educação Física, Ensino Médio. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Tratar o assunto inclusão não é tarefa fácil, pois no discurso sócio-político transcorre-se 
com facilidade, entretanto na ação prática e efetiva torna-se bem diferente. O que temos como 
objetivo central é a observação de alunos que ingressam no IFMT, Rondonópolis, trazendo 
uma visão de práticas da Educação Física sendo a mesma da prática esportiva, inclusive com 
conotações individualistas, no entanto a meta aqui é verificar perspectivas inclusivas nas aulas 
práticas, ampliando para todo contexto institucional. A instituição como espaço inclusive, sendo 
de todos e para todos, assim como construção de saberes e potencialidades, sem exceção. 
Mantoan (2001) enfatiza este posicionamento quando relata: “Reconstruir os fundamentos e a 
estrutura organizacional das escolas na direção de uma educação de qualidade para todos 
remete, igualmente, a questões específicas, relacionadas ao conhecimento do objeto ensinado 
e ao sujeito que aprende. Trata-se de mais um desafio que implica a consideração da 
especificidade dos conteúdos acadêmicos e a subjetividade do aprendiz, ou seja, um sistema 
duplo de interpretação do ato de educar, referendado por pressupostos de natureza 
epistemológica e psicológica, e a concretização de propostas inovadoras que revertam o que 
tradicionalmente se pratica nas salas de aula”.    

O papel do professor neste âmbito é muito importante. Ele tem que estar atento aos 
sinais de inclusão/exclusão dos adolescentes de ensino médio principalmente nessa fase 
púbere, em que o diferente as vezes é assustador, sendo justamente nesse contexto que os 
jovens têm que aprender a incluir ao “novo” no seu dia-a-dia. 

A Educação Física torna-se uma ferramenta imprescindível para a inclusão na ação e 
intervenção pedagógica, sejam com adolescentes com ou sem deficiência, provocando 
relações que podem vir a unir as contestações em torno dessa prática disciplinar, como 
mecanismo claro na defesa da saúde e qualidade de vida.     

A reflexão a partir da inserção da pessoa com deficiência nas aulas de Educação 
Física no ensino regular foi incorporada junto às discussões relacionadas à esportização das 
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aulas, a competição na discutida e excessiva, a escolha dos esportes, a escolha dos trabalhos 
de outros temas, à participação também não efetiva de alunos sem deficiência; fatores esses 
que culminam na questão envolvendo o papel da Educação Física Escolar (SOARES, et al, 
1992. PEREZ GALHARDO; OLIVEIRA; ARAVENA, 1998, SALERNO; ARAÚJO, 2004 
SEABRA, JR, 2006. Apud SALERMO, 2009). 

A Educação Física escolar torna-se uma disciplina básica para a participação inclusiva 
do aluno com qualquer tipo de necessidade especial, isso devido a prerrogativas da prática do 
movimento, instrumentalizados pelos saberes esportivos e conhecimentos do próprio corpo. 

Essa nova perspectiva de ação pedagógica (aulas teóricas e práticas e conjuntos de 
atividades individuais e coletivas com o intuito da experimentação do movimento para a 
descoberta e para a saúde) em que a experimentação de novas e velhas práticas, trazem o 
jovem adolescente junto a participação, pautado no compromisso da sua aula propriamente, e 
tendo como razão a necessidade de vivenciar da prática individual e também práticas coletivas 
de forma esportiva, cultural e de ação social.   

Avaliação física, atletismo, futsal, rúgbi, artes orientais, xadrez, brincadeiras tradicionais 
(bolinha de gude, pipa, elástico, bambolês, brincadeiras de roda, etc.), discussões sobre corpo, 
sedentarismo, manifestações culturais dentro todo o arcabouço proposto, seja pela LDB/96 
para a Educação Física, seja o compromisso ético de exposição dos conteúdos, ao contexto, 
seja da prática regular e ampliadas ao cotidiano da vida, para busca de melhores índices de 
saúde e qualidade de vida.   
 
METODOLOGIA 
 
O respectivo estudo foi uma pesquisa qualitativa de observação participante, com alunos de 1° 
alunos dos cursos de Secretariado e Química, ingressantes no ano de 2015, especificamente 
referindo-se as práticas de Educação Física. No que concerne ao envolvimento do aluno com a 
prática da aula e seus colegas de classe, tendo em vista a inclusão como alvo da observação. 
Foi desenvolvido no período do primeiro bimestre do ano de 2015, tendo em vista a 
necessidade das relações de alunos oriundos de diferentes escolas do município de 
Rondonópolis, Mato Grosso e seu processo de adaptação.      
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
Os resultados encontrados trataram-se de encarrega-se de destacar hipóteses que haviam 
sido discutidas com os alunos, em primeira instância, especificamente em se tratando de 
dificuldade peculiares nos primeiros contatos entre grupos de diferentes lugares da cidade, de 
escolas, credos, classes sociais, tendo em vista o progressivo avanço das relações 
interpessoais, fosse a partir das próprias necessidades grupais, como também da própria 
natureza do adolescente de busca de afiliação social. Para a evidente estimulação e como 
prática pedagógica inclusiva no desenvolvimento das aulas de Educação Física, partiu-se da 
exposição da ementa curricular, normas, cuidados e tipos de avaliações, enfocando aqui a 
necessidade do trabalho em grupo com danças culturais para o final do bimestre, perpassando 
pela maturação de atividades individuais, tal como avaliação física para a escola, como peso, 
altura, IMC, questionários de saúde, avaliação das medidas corporais e aptidões, avançando 
para esportes individuais e coletivos, culminado ao final das observações, relatórios desse 
impacto para a respectiva pesquisa.        
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Para as considerações finais chegando ao termino do longo trabalho de observação 
(aproximadamente 2 e 1/2 meses), estando envolvido diretamente como pesquisador e 
participante, acercar-se as devidas adequações didáticas pedagógicas para suplantar os 
nuances, entre teoria e prática, no que se refere a aluno e o momento do ponto sensível da 
adolescência, que dentro da idade média entre meninos e meninas de ambos os cursos, o que 
se tem é o núcleo da puberdade (variável entre 13 e 15 anos). O feedback dado por parte dos 
alunos foi de um processo que avançou, fosse pela estimulação especifica da aula, tenha sido 
a necessidade de articulação para desenvolvimento de atividade conjuntas, para essa ou 
outras disciplinas. O diferencial entre tais disciplina, e a Educação Física destaca-se a questão 
das aulas práticas, em que traz a importância da corporeidade e a utilização da mesma na 
resolução de problemas conjuntos, do grupo. Portanto a importância de olhar o corpo como 
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ferramenta, mecanismo comunicativo e tendo a necessidade de queima energética na 
manutenção da saúde, via dança, esporte, brincadeira, é o que vem aos poucos se tornando 
cada vez mais escasso por inúmeros motivos variados, dentre eles a violência urbana contra o 
adolescente. 
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