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APRESENTAÇÃO 

 

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

eventos multidisciplinares que representam um momento de interação entre o 

Instituto Federal e a comunidade externa, partilhando o espirito da pesquisa e 

das atividades extensionistas realizadas por alunos e servidores. Em sua 

quarta edição, o evento contou com trabalhos diversos, abrangendo áreas 

como: Alimentos, Informática, Química e Secretariado. O evento incluiu 

também a I Semana do Curso de Secretariado e I Feira de Alimentos.  

Os projetos de Pesquisa e Extensão são frutos das inquietações que 

temos enquanto servidores e alunos e que a partir de perguntas se lançam no 

desafio de estruturar, elaborar e partilhar respostas que se transformam em 

conhecimento.  

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, mesas-redondas, 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. 

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. 
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PRODUÇÃO DE DOCE DE MANGA (Mangifera indica L) E ABACAXI (Ananas 
comosus) COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL E PARCIAL DO AÇÚCAR POR 

ADOÇANTES NATURAIS 
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RESUMO 
 

Devido ao aumento da demanda por produtos diet e light, tem surgido no mercado uma enorme variedade 
de alimentos que substituem o açúcar por edulcorantes. A maioria dos produtos diet e light disponíveis no 
mercado possuem em sua composição adoçantes artificiais, no entanto, há muitas discussões 
relacionando o consumo dessas substâncias com possíveis malefícios para a saúde, principalmente 
câncer. Apesar de não comprovado os riscos, alguns não são recomendados principalmente para 
hipertensos pela presença do sódio, o aspartame não é recomendado para fenilcetonúricos, pela 
presença do aminoácido fenilalanina e outro estudo recente sugere que o uso de adoçantes artificiais 
podem predispor a diabetes. Devido esses fatos, foi desenvolvido no laboratório de processamento de 
alimentos do IFMT, doces de abacaxi e manga substituindo parcialmente e totalmente o açúcar pelo 
adoçante natural Steviosideo. Os resultados das análises mostraram aceitação boa e razoável dos 
produtos e uma das grandes dificuldades do uso desse tipo de adoçante é o sabor residual amargo que 
confere ao doce. Ainda há muito que se pesquisar e desenvolver nessa área de alimentos light e diet, 
principalmente no sentido de melhorar o sabor, qualidade e segurança dos produtos. 

 
Palavras-chaves: Adoçante, Diet, Light. 

 
INTRODUÇÃO 
 

O crescimento da conscientização dos consumidores em relação à saúde e a 
preocupação com a estética corporal tem gerado aumento na oferta dos produtos light e diet e 
esses têm em sua composição edulcorantes (substância que confere sabor doce aos 
alimentos) naturais e artificiais. A utilização de edulcorantes em alimentos minimiza o aporte 
calórico desses, além de apresentar como vantagem a diminuição dos malefícios causados 
pela ingestão de sacarose, como a obesidade, diabetes e cárie dental. Além de segurança, os 
edulcorantes devem apresentar características sensoriais agradáveis, semelhantes à da 
sacarose. Existem à disposição no mercado diferentes tipos de adoçantes artificiais e naturais, 
porém poucas opções de produtos industrializados com adoçantes naturais, pelo fato daqueles 
serem economicamente mais viáveis e apresentarem um potencial maior e melhor de adoçar. 
Há muitas discussões envolvendo a segurança dos adoçantes artificiais e relacionando esses 
principalmente a casos de câncer, alguns como sacarina sódica e o clicamato de sódio são 
proibidos no Canadá e Estados Unidos respectivamente. Outra recente pesquisa divulgada 
pela revista Nature com a sacarina, sucralose e aspartame sugerem que esses podem 
predispor a diabetes. Apesar disso os adoçantes ainda são considerados seguros para 
consumo moderado. 

O fato é que mesmo considerados seguros, alguns adoçantes como a sacarina 
possuem em sua composição o sódio e o aspartame a fenilalanina, substâncias que devem ser 
evitadas por hipertensos e o fenilcetonúricos (ausência da enzima que degrada a fenilalanina) 
respectivamente. Essas informações muitas vezes não são corretamente identificadas, por isso 
a utilização de adoçantes naturais como substitutos do açúcar em produtos industrializados são 
uma alternativa segura e viável para os consumidores. O objetivo desse trabalho é a produção 
de doce de manga e abacaxi, utilizando o adoçante natural esteviosídeo, extraído da planta 
Stevia rebaudiana como substituto parcial e total do açúcar gerando assim doces mais 
saudáveis que podem ser consumidos por pessoas com restrição alimentar e por aqueles que 
desejam uma dieta mais saudável livre de aditivos prejudiciais.    

 

https://roo.ifmt.edu.br/
mailto:geovaneo480@gmail.com
mailto:tatiane.siqueri@roo.ifmt.edu.br
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METODOLOGIA 
 

Para o preparo dos doces de manga e abacaxi, foram comprados no comercio local 
mangas da variedade tommy, abacaxi perola, açúcar, adoçante Stevia da marca Jasmine 
(obteve melhor resultado), bicarbonato de sódio e espessante liga neutra. A elaboração dos 
doces foi no laboratório de Processamento de Alimentos do IFMT/Rondonópolis e seguiu as 
normas das Boas Práticas de Fabricação. As frutas foram lavadas em água corrente, deixadas 
de molho em solução de concentração de 100ppm de cloro, durante 15 minutos e novamente 
lavadas em água corrente. Depois descascadas, despolpadas e processadas. Ao suco obtido 
foram misturados os demais ingredientes nas seguintes quantidades: doces light (300g de 
matéria-prima (maga/abacaxi), 4g de espessante carboximetilcelulose (liga neutra), 30g açúcar, 
2g do adoçante natural Stevia, 0,2g bicarbonato de sódio para o doce de manga e 0,3g para o 
de abacaxi) e doces diet mesma quantidade de suco de fruta, liga neutra e bicarbonato e 4g de 
adoçante Natural Stevia. Após a mistura foram levados a cocção em fogo baixo até 
consistência pastosa. Depois envasados à quente, lacrados e resfriados até temperatura 
ambiente. Algumas análises foram realizadas a fim de obter maiores informações sobre as 
características físico-química dos doces como análise de sólido solúveis (°Brix) e pH dos 
produtos prontos. Para teste de aceitação do produto foi realizado análise sensorial do produto 
e também foi desenvolvido a rotulagem nutricional obrigatória a fim de mostrar a diminuição 
calorica do produto e feito um design de embalagem contendo as informações necessárias 
para identificação do mesmo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Como esperado foram feitos vários testes até chegar em uma formulação ideal que 
não deixasse gosto residual amargo no doce. Para isso foram testadas diferentes marcas do 
adoçante Stevia até que se chegasse a marca mais adequada. A formulação proposta no 
projeto rendeu 137g de doce light de manga e 139g de doce light de abacaxi. O doce diet de 
manga rendeu 123g e o doce diet de abacaxi 105g. O doce light rendeu mais pela adição do 
açúcar. 

A “Tabela 1”, apresenta os resultados da análise de °Brix e pH dos produtos prontos e 
pode-se perceber que produtos com baixa ou nenhuma quantidade de açúcar apresentam °Brix 
abaixo do desejado para doces. Já as análises de pH revelaram que o doce de abacaxi ficou 
com pH mais próximo ao neutro devido a quantidade de adição de bicarbonato de sódio ter 
sido maior. Considerando que o abacaxi é uma fruta mais ácida foi adicionado mais 
bicarbonato a fim de diminuir acidez do produto. 

      
Tabela 1: Quantidade de sólidos solúveis e resultado do pH dos doces. 

 
 
 
 
 
 
 

Foi realizada a análise sensorial por teste de aceitação utilizando escala hedônica 
com valores de 1 a 5, onde 5 representa gostei muito, 4 – gostei moderadamente, 3 – nem 
gostei/nem desgostei, 2 – desgostei moderadamente e 1 – desgostei muito. As “Figuras” 1 e 2, 
mostram os resultados da primeira e segunda análise sensorial respectivamente. Foram 
avaliados os parâmetros cor, textura e sabor, em uma escala de 1 a 5, e todos obtiveram nota 
maior ou igual a 3,5, com exceção do doce light de abacaxi na segunda análise que teve a 
medias das notas de sua cor como 3,34. Percebe-se, portanto, que houve uma aceitação boa 
dos produtos em relação aos 3 quesitos avaliados. As amostras 1, 2, 3 e 4 são, 

 °Brix pH 

Doce de manga light 55,3 5,39 

Doce de manga diet 26,5 4,85 

Doce de abacaxi light 48,3 6,91 

Doce de abacaxi diet 39,9 6,71 

https://roo.ifmt.edu.br/
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respectivamente, doce diet de manga, doce light de manga, doce diet de abacaxi e doce light 

de abacaxi. Ao todo 114 pessoas participaram das análises. 
 

Figura 1 e 2: Resultado da primeira e segunda análise sensorial. 

 

 
  

Foi realizado também um teste de aceitação do produto utilizando escala de atitude, 
com as seguintes perguntas: (a) é a primeira vez que você consome este tipo de produto? (b) 
Se o produto estivesse disponível no mercado você compraria qual?  

Na “Tabela 2”, estão apresentados os resultados obtidos na análise sensorial das 
amostras para o teste de intenção de compra. Pode-se perceber que a maioria das pessoas 
nunca havia consumido este tipo de produto antes e a maior parte dos participantes mostraram 
intenção de compra da amostra 3 (doce de abacaxi diet). De acordo com essa pesquisa, 
portanto, o produto que melhor traria resultados de venda é o doce de abacaxi diet. 
 

Tabela 2: Resultado do teste de intenção de compra dos doces. 
 

Pergunta (a) 

Sim 84% Não 16% 

Pergunta (b) 

Amostra 1 17% Amostra 2 33% Amostra 3 35% Amostra 4 15% 

 
A elaboração da tabela nutricional permitiu concluir que os doces tiverem valor 

energético diminuído. O valor energético do doce de abacaxi e manga diet e light 
respectivamente foi de 35,2 kcal e 48,8 kcal, 28 kcal e 52 kcal por porção. Vale ressaltar que os 
alimentos não podem ser analisados somente pela questão calórica, mas também pela 
quantidade de nutrientes presentes.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

https://roo.ifmt.edu.br/
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A considerável aceitação do produto indica que o mesmo pode vir a ser uma 
alternativa de doce industrializado de baixa caloria utilizando somente adoçante natural. O 
projeto teve como intuito oferecer uma opção mais saudável de doce e que pudesse ter a 
praticidade de um alimento industrializado e foi obtido resultado desejável. Nos mercados ainda 
é pequena a disponibilidade de produtos utilizando somente adoçantes naturais como a Stevia, 
por isso faz-se necessário mais pesquisas e que mais produtos sejam desenvolvidos com 
substitutos do açúcar mais naturais possíveis e que não causem prejuízos a saúde de que os 
consome. A formulação proposta permite também que possa ser feita por pequenos produtores 
que desejam diferenciar e agregar valor aos seus produtos e até por donas de casa. A 
fabricação de doces utilizando frutas também permite que essas tenham maior valor agregado 
e tempo de prateleira, bem como garante aproveitamento daquelas com pequenos defeitos que 
não serviriam para consumo in natura. Nesse projeto, foram utilizados somente a polpa das 
frutas e como sugestão para futuros projetos, pode-se realizar o aproveitamento das cascas e 
caroço das mesmas para produção de outros produtos.  
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ESTUDO DE PRODUÇÃO DE CUPCAKE SEM GLÚTEN COM RESÍDUO DE SOJA 
“OKARA” E SUBSTITUTOS DIVERSOS DA FARINHA DE TRIGO 
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1
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2
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2
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo produzir cupcakes sem glúten com a utilização do “Okara” e de 
outros substitutos da farinha de trigo. A pesquisa foi motivada para dar continuidade ao trabalho iniciado 
em 2014 e premiado no III Workif – projeto intitulado: Estudo da produção de mistura para bolo utilizando 
o subproduto de soja “okara”. Consistirá na elaboração de cupcakes a partir da formulação desenvolvida 
no projeto citado, seguindo da substituição total da farinha de trigo por ingredientes que não contenham 
glúten. Definido o melhor substituto do glúten e a formulação, os produtos serão avaliados sob 
parâmetros físico-químicos e análises sensorial. Será ainda avaliada a intenção de compra do produto. 
Espera-se com presente trabalho a elaboração de um produto atrativo e rico nutricionalmente, que possa 
atender ao público dos portadores de doença celíaca e aquelas pessoas que, mesmo não possuindo a 
doença, optam por uma alimentação sem glúten.  

PALAVRAS-CHAVE: okara, doença celíaca, isenção de glúten. 

INTRODUÇÃO 

A doença celíaca é uma doença auto-imune desencadeada pela ingestão de grãos 
que contém glúten (proteína composta pela mistura das proteínas gliadina e glutenina) por 
indivíduos geneticamente predispostos que detenham fatores associados à enfermidade. O seu 
tratamento é fundamentalmente dietético e consiste na exclusão do glúten da alimentação.  

Segundo a nutricionista Maira Barreto Malta “Todos os alimentos derivados desses 
grãos, como farinha de trigo, cerveja e uísque, também possuem glúten em sua composição”, 
por isso é necessário fazer a substituição do glúten por substituintes como farinha de maracujá, 
farinha de banana, farinha de uva, farinha de coco, biomassa de banana verde, entre outras 
farinhas feitas com frutas e grãos sem glúten como a linhaça. 

Devido a essas dificuldades este projeto tem como objetivo desenvolver cupcakes 
sem glúten (utilizando os substituintes) e enriquecidos com “OKARA” (substrato sólido de soja), 
para proporcionar também uma alimentação mais saudável e balanceada, pois o mesmo é rico 
em fibras e vitaminas. 

 

METODOLOGIA  

Para a elaboração inicial do cupcake será utilizada a formulação final do projeto 
premiado no WORKIF 2014 (que consiste em 60% de okara e 40% de farinha de trigo). 
Posteriormente serão testadas formulações em substituição a farinha de trigo a partir da 
formulação acima citada. 

Para a formulação inicial serão utilizados ingredientes, a saber: farinha de trigo (40%), 
okara (60%), açúcar, gordura hidrogenada, fermento químico, essência de baunilha e sal. 
Posteriormente, pretende-se realizar a substituição completa da farinha de trigo por outros 
ingredientes que não contenham glúten. Os possíveis substitutos da farinha de trigo serão: 
farinha de arroz, biomassa de banana verde, farinha de coco, farinha de amêndoas, farinha de 
linhaça, farinha de chia, entre outros. 

Será seguida técnica de elaboração padrão como pesagem dos ingredientes, 
homogeneização mecânica e manual, forneamento (sob temperatura e tempo pré-
determinados) e armazenamento. 

https://roo.ifmt.edu.br/


14 
 

Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Mato Grosso 
Campus Rondonópolis 

Coordenação de Pesquisa e Extensão 
Fone (66) 3427-2308 

E-mail: pesquisa@roo.ifmt.edu.br 
http://roo.ifmt.edu.br/  

ISSN 2448-069X 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram realizadas pesquisas sobre os principais substituintes, para saber quais eram 
os melhores para a formulação da receita final, tendo prioridade para os testes, os que 
continham mais vitaminas, fibras, minerais e se adequassem ao OKARA e sua oleosidade.  

Os testes realizados até o momento foram feitos com farinha de maracujá, de linhaça, 
de uva, de coco, de banana e de aveia. O cupcake que apresentou o melhor resultado visual, 
olfativo e degustativo foi o que na receita continha a farinha de banana juntamente com as 
farinhas de coco e aveia. Deste modo ainda será realizado outros testes para o aprimoramento 
da receita, e em seguida, testes sensoriais e físicoquímicos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto tem como finalidade desenvolver um cupcake sem glúten e enriquecido 
com o substrato solido de soja (OKARA), voltado principalmente a pessoas celíacas, sento 
também uma boa opção para pessoas que desejam ter uma alimentação saudável e nutriva.  
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RESUMO 

Em meio à expansão das indústrias de processamento de frutas, pesquisas têm sido realizadas sobre 
aproveitamento de resíduos para evitar o desperdício e dar destino ao subproduto. O alto valor nutricional 
nestes resíduos consistem no aumento e conservação dos teores de ácido ascórbico após secagem, 
além da presença de compostos fenólicos. Esses compostos são detectados por métodos físico-químicos 
convencionais. No intuito de contribuir para a identificação dos componentes presentes nestes resíduos, 
este projeto avaliou o perfil químico a partir do isolamento e partição e posterior análise espectroscópica 
de elucidação estrutural por Ressonância Magnética Nuclear, onde identificou-se uma mistura de 
açúcares, esteroides, além dos ácidos málico e linolênico. Esses compostos, aparentemente sem 
aplicação viável, são considerados ativos no combate aos problemas cardíacos e à fibromialgia. Portanto, 
as análises realizadas neste trabalho poderão contribuir com maior precisão nas informações, viabilizando 
o destino final de aproveitamento desses resíduos principalmente para a aplicação alimentar. 

PALAVRAS-CHAVE: esteroides, espectroscopia, extratos etanólicos. 

INTRODUÇÃO 

A acerola (Malpighia emarginata D.C.), é uma fruta muito consumida em vários 
países, incluindo o Brasil, principalmente por conter propriedades antioxidantes e elevados 
teores de vitamina C, ou ácido ascórbico. Eventualmente, a busca pelo cultivo, processamento 
e comercialização dessa fruta vem se intensificando cada vez mais e consequentemente, gera 
dúvidas sobre o que fazer com os resíduos que essa fruta deixa após ser processada, que são 
habitualmente confundidos com lixo e descartados de forma incorreta no meio ambiente.  

O Brasil é considerado um dos países que mais produzem resíduos agroindustriais, 
devido a intensa atividade agrícola [CATANEO et al., 2008], e pesquisas comprovam que 
resíduos da acerola contêm compostos bioativos, que são substâncias que ajudam na saúde 
humana, agindo para o bom funcionamento dos órgãos ou até no combate de doenças.  

Logo, partindo desses aspectos que o vigente projeto cria suas raízes, buscando 
identificar propriedades que estão presentes nos resíduos, que sejam também capazes de 
agregar valor comercial e rentável durante o processamento da acerola e, despertar na 
sociedade em geral novas visões sobre o destino dos resíduos, que podem ser empregadas de 
diversas formas e em diversas áreas como biológica, farmacológica, alimentícias, e entre 
outras.  

METODOLOGIA  

O resíduo de acerola in natura e após secagem utilizado neste trabalho foi proveniente 
do processamento de polpa obtido pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia Química da 
UFU. Parte desse resíduo de acerola foi submetido a processos de secagem. As amostras 
foram então transportadas até o Laboratório de Pesquisa do Instituto Federal de Mato Grosso 
(IFMT) em Rondonópolis/MT, para o início das análises químicas. 
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Os extratos etanólicos dos resíduos foram obtidos através de técnicas de extração 
líquido-líquido (ELL), solubilizados em uma mistura de etanol/água (9:1) por 48h com agitação 
constante. Após a evaporação do solvente, parte dos extratos etanólicos (aproximadamente 5 
g) foram submetidos à partição em 25 mL de hexano e 25 mL de acetato de etila, por três 
vezes consecutivas e após concentração do solvente foram obtidas as fases hexânica e 
acetato de etila.  

Tantos os extratos etanólicos quanto as fases hexânicas e acetato foram submetidas à 
análise por RMN de 

1
H e 

13
C. A identificação e elucidação estrutural dos componentes das 

amostras foi realizada com base na análise dos espectros de RMN de 
1
H e 

13
C e por 

comparação em literatura, realizadas no Instituto de Química da UFMS. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O resultado obtido através das análises nas amostras dos resíduos pelo método de 
RMN – Ressonância Magnética Nuclear de 

1
H, detectou-se grande quantidade de açucares 

presentes nos extratos α e β – glicose e frutose. Nos espectros de RMN de 
13

C comparativos 
dos extratos, confirmou-se grande quantidade de açúcares: α e β - glicose, frutose em todas as 
amostras dos espectros, e foram nesses espectros que foi possível observar que na região de 
60 a 70 ppm foram encontrados sinais característicos de Carbono ligados a Oxigênio, que são 
características presentes nos açucares. 

Após os métodos de partições nos solventes Hexano e Acetato de etila, foram obtidos 
os espectros das amostras, na qual as análises feitas posteriormente detectaram uma mistura 
de esteroides β - sitosterol e Estigmosterol. Esses esteroides são importantes para a saúde 
humana porque ajudam a cuidar da saúde cardiovascular, agindo no controle dos níveis de 
colesterol do sangue. Foi identificado também o ácido linoleico na fase hexânica, e na fase 
acetato foi identificado o ácido málico como um composto majoritário.  

No espectro de RMN de 
13

C da fase acetato da amostra, como já foi citado, foram 
detectados a presença de uma grande quantidade de ácido málico C4H6O4. O ácido málico é 
um importante agente usado como tratamento da fibromialgia, e pode ser usada também como 
acidulante, aromatizante e estabilizante na indústria alimentícia. 

Por fim foi possível analisar que o processo de secagem não altera a composição 
química dos resíduos e há presença de grande quantidade de açúcares nos extratos 
etanólicos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto teve como finalidade o estudo dos resíduos da acerola in natura e após 
secagem, com intuito de gerar novos conhecimentos e assim propiciar um melhor destino para 
esses resíduos que são comumente confundidos com o lixo. Assim, as pesquisas viabilizaram 
que é possível dar um destino adequado para esses resíduos, agregando acima de tudo um 
valor comercial.  

Conhecendo a composição química das frutas em geral, incluindo a acerola, é possível 
expandir esse conhecimento para outras aplicações, viabilizando seu uso em áreas diversas 
como na indústria alimentícia, medicinal e farmacêuticas em benefício da sociedade, 
principalmente dos pequenos, médios e grandes agricultores que podem aumentar sua fonte 
de renda de uma forma sustentável. 
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RESUMO 

Devido à abundante presença regional e frequente descarte, utilizou-se, neste trabalho, o caroço de 
manga, constituído por duas principais partes: a amêndoa, rica em compostos bioativos (fenólicos, 
flavonóides, ácido ascórbico e ácido cítrico) e compostos fenólicos e o tegumento, majoritariamente 
formado por lignina, celulose e hemicelulose, apresenta bom indicativo para formação de líquidos, altos 
teores de voláteis e baixos teores de cinzas. Com o intuito de contribuir para a caracterização dos 
componentes presentes, os compostos foram isolados a partir da extração em Etanol, e posteriormente 
submetidos à análise por Ressonância Magnética Nuclear de 1H e, 

13
C, identificando-se uma mistura de 

compostos de natureza graxa, bem como, sinais de deslocamentos químicos típicos de compostos 
aromáticos de interesse. As análises fitoquímicas realizadas são promissoras, porém, preliminares, pois a 
etapa de purificação de compostos contribuirá com maior precisão de parâmetros, no intuito de identificar 
outros compostos, e ainda, possibilitar seu aproveitamento posterior. 
 
PALAVRAS-CHAVE: manga, resíduo, aproveitamento. 
 
INTRODUÇÃO 

 
No geral consumo e processamento da manga, sua casca e caroço são descartados 

representando até 66% do peso total da fruta. Dessa forma, é cada vez maior o 
desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao estudo de resíduos agroidustriais brasileiros, 
com o intuito do seu aproveitamento adequado. Para agregar-lhes o valor realmente inerente é 
fundamental o conhecimento dos compostos químicos neles presentes, valendo-se de recursos 
tecnológicos (VIEIRA et al., 2009), como por exemplo, testes fisico-químicos.  

A segunda maior cultura tropical é representada pela mangicultura e a fruta produzida, 
a manga, é muito consumida no mundo, in natura, como polpa, doce, ou disposta de outras 
diversas maneiras. O consumo mundial elevado desta fruta está diretamente ligado às suas 
propriedades sensoriais atrativas (CANUTO; NETO; GARRUTI, 2009). O valor vitamínico da 
maga é inerente a quantidade que ela possui de vitamina A, vitamina C e vitaminas do 
complexo B; a sua composição química varia de acordo com o cultivar, estágio de maturação, 
variedade e outros fatores sendo constituída principalmente de água, proteínas, ácidos 
orgânicos, carboidratos, sais minerais, pigmentos e vitaminas. Visando evitar ao máximo a 
perda de seu potencial natural, é essencial estudar sobre as transformações que ocorrem 
durante seu processamento e armazenamento (CARDELLO & CARDELLO, 1998) validando a 
secagem como uma das melhores técnicas para armazenar. 

A manga (Mangífera indica L.) pertencente à família Anacardiaceae, é um fruto de 
formato oval da classe das Dicotiledôneas, possui a casca lisa e apenas um caroço de 
tamanho grande e fibroso, é rica em minerais e vitamina C, vitamina B5, vitamina A, 
antioxidantes, ferro, magnésio e potássio. Suas variedades mais comuns no Brasil são: Haden, 
Tommy, Kent, Keitt, Atkins e Palmer. Seu processamento industrial para elaboração de polpas, 
néctar, chutney, geleia, fruta desidratada, entre outros derivados, resulta num grande volume 

https://roo.ifmt.edu.br/


20 
 

Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Mato Grosso 
Campus Rondonópolis 

Coordenação de Pesquisa e Extensão 
Fone (66) 3427-2308 

E-mail: pesquisa@roo.ifmt.edu.br 
http://roo.ifmt.edu.br/  

ISSN 2448-069X 

de resíduo, que, embora seja biodegradável, necessita de um tempo mínimo para ser 
decomposto segundo Arbos, Stevani e Castanha (2013 apud Couto Filho et al., 2007). 

O presente trabalho busca realizar o estudo químico de resíduo da manga visando 
identificar os compostos presentes nos resíduos antes e após secagem, por métodos 
cromatográficos e espectroscópicos, além de fornecer maior precisão de parâmetros e riqueza 
de informações com as análises fitoquímicas. Portanto, a importância deste estudo está 
diretamente relacionada à economia brasileira de atividade primária, isto é, que tem como base 
de produção o recurso inicial a ser utilizado para processamento, descartando a maior parte 
dos resíduos no final da produção, não utilizando-os de forma adequada e, desse modo perde 
uma porcentagem consideravel de lucro ao deixar de aproveitar o potencial bioativo, 
antimicrobiano, enzimático, como fonte de óleos essenciais, energético ou um subproduto 
voltado a nutrição animal e vegetal. 
 
METODOLOGIA  
 
OBTENÇÃO DO EXTRATO 

A metodologia para determinação da composição química foi realizada a partir da 
moagem do caroço da manga após secagem, etapa realizada em parceria com o Laboratório 
de Engenharia Química da UFU – Uberlândia/MG. O pó obtido após moagem, foi submetido à 
extração em Etanol à temperatura ambiente, por 48h, sob agitação, até clareamento do 
solvente. Após exaustivas extrações em Etanol, as misturas foram filtradas e essa etapa teve 
duração aproximada de sete dias. Feito isso, as soluções hidroalcoólicas foram levadas à 
UFMT - campus Rondonópolis para serem submetidas à evaporação do solvente, em 
reotaevaporador, a fim de obter o extrato livre de solventes, transferido, em seguida, para 
frascos apropriados e levados à capela para secagem total até consistência xaroposa. 
Posteriormente, após secagem a amostra foi enviada à UFMS, onde foram realizadas as 
análises de Ressonância Magnética Nuclear de 

1
H e, 

13
C (Laboratório (LP1) do Instituto de 

Química, da UFMS), que através da obtenção dos espectros, foi possível identificar alguns 
compostos comuns em plantas e outros não identificados em função da presença de impurezas 
nas amostras. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados obtidos, até o momento, a partir do estudo da composição química do 
caroço da manga ainda são preliminares, destacando a importância da continuidade do 
processo de purificação da amostra que contém os compostos orgânicos extraídos. 

Após a obtenção do extrato etanólico, pode-se obter os espectros de RMN de 
1
H e 

13
C da fração em estudo. De acordo com a análise desses espectros, podemos observar a 

presença de uma mistura de compostos de natureza graxa, comuns em plantas, porém, 
observam-se também sinais característicos de compostos aromáticos, que, em geral, podem 
ser de natureza fenólica que são compostos promissores, tanto química quanto 
biologicamente, o que viabiliza a possibilidade de dar continuidade a esse estudo, submetendo 
as amostras obtidas a etapas posteriores de purificação em um próximo projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista a parceria com instituições de ensino e uma equipe voltada à área de 
análise química de produtos bioativos, o principal intuito do projeto é contribuir para o 
conhecimento efetivo dos compostos presentes nos resíduos de frutos, a fim de analisar uma 
variedade de produtos, colaborando para preservação ambiental em termos de destinação final 
adequada dos resíduos outrora descartados, e dando início a uma nova vertente comercial ou 
de aplicação industrial. 

Além disso, aprimora-se o conhecimento de análise química de resíduos, podendo ser 
estendido a uma variedade maior de resíduos, e também visa propiciar o crescimento em 
potencial do setor produtivo na obtenção de novos produtos, possibilitando a geração de uma 
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fonte de renda para o pequeno e grande produtor que ao trabalhar com tal matéria-prima tenha 
um rendimento altamente maior. 
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RESUMO 

 
Este trabalho sintetiza o desenvolvimento e o resultado de um projeto que teve como objetivo, à produção 
de materiais didáticos em formato digital, tais como vídeos e hipermídias. Pesquisas apontam que 
materiais didáticos em suporte computacional podem contribuir para um melhor aprendizado do aluno, 
além de serem mais atrativos e dinâmicos. Dessa maneira, o projeto aqui apresentado trás o resultado do 
material desenvolvido por alunos de iniciação científica do ensino médio do IFMT Campus Rondonópolis. 

Sob orientação, os bolsistas criaram um material para o estudo de ligações químicas. 

 
Palavras-chave: Materiais Digitais, Ensino de Química, Ligações Químicas, Hipermídia 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, é possível adquirir praticamente qualquer tipo de informação por meio da 
internet, porém por mais que este avanço seja algo muito positivo, ele também permite o 
acesso a informações falsas ou incompletas. Em situações de conteúdo para fins educativos, 
muitas informações que estão disponíveis na rede não apresentam referências ou ainda, 
possuem erros didático-pedagógicos, como exemplos ou analogias mal utilizadas, que podem 
resultar em uma aprendizagem reduzida do conhecimento científico. 

Uma forma para contornar esse problema, é o desenvolvimento de materiais a partir de 
práticas vivenciadas na escola e com o envolvimento dos alunos. Nesse contexto, os bolsistas 
trabalharam para criar uma hipermídia que garanta a segurança dessas informações em 
relação ao conhecimento, trazendo para o usuário uma confiança maior dessas informações.  

Para que haja um melhor entendimento do conteúdo e contribuição para o processo de 
ensino-aprendizagem, é possível criar um ambiente virtual onde se trabalhe o conteúdo de 
forma interativa. 
 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Ambientes multimídia podem tornar o processo de ensino-aprendizagem mais atrativo, 
permitindo o desenvolvimento cognitivo do aluno de maneira diferente em relação ao material 
impresso (BRITO, 2001). 
 Dessa forma, a utilização de computadores nos processos educacionais pode tornar as 
aulas mais atrativas, dinâmicas, além de possibilitar a visualização do fenômeno em nível 
macro e microscópico de modo que não é possível no livro didático, uma vez que no 
computador, é possível criar, simular e manipular objetos, o que facilita a visualização do 
fenômeno em vários níveis e assim, promover a compreensão ou construção do conceito 
proposto (GIORDAN, 2008). 

A informatização potencializa a capacidade humana de imaginação e devido a forma 
iconográfica em que os aplicativos e softwares são apresentados, a aprendizagem se torna 
intuitiva e dinâmica, desencadeando também, uma aprendizagem por descoberta. Essa 
característica foi observada no desenvolvimento dos trabalhos, uma vez que todos os 
participantes não possuem ou possuíam cursos específicos na área de informática (LÉVY, 
1993). 
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Visando isso, o projeto vem com o intuito de produzir materiais em formato digital, tais 
como vídeo, simuladores e hipermídia, levando de maneira mais acessível, um ambiente com 
explicações compreensíveis e divergentes. Voltado especificadamente para a área da química, 
o material poderá ser utilizado como meio de estudo tanto para alunos do IFMT — campus 
Rondonópolis quanto para alunos de escolas diversas. De acordo com Rezende e Cola (2005), 
“a propriedade dos sistemas hipermídia de aprendizagem de conectar várias representações e 
conceitos relacionados a uma informação que favorece a abordagem de situações complexas a 
partir de várias perspectivas pode ser igualmente vantajosa à perspectiva interdisciplinar” (p. 
7). 

Assim, quanto mais possibilidades para acesso a informação e conteúdos pensados e 
desenvolvidos pedagogicamente, maiores as possibilidades de aprendizagem e, o trabalho 
colaborativo entre alunos e professores, mediado por meios informacionais, resulta em um 
desenvolvimento conceitual superior aos métodos tradicionais. 

 

3. METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido conforme a sequência: 
1 – Escolha do tema. Neste caso, escolhemos o assunto ligações químicas. 
2 – Pesquisa bibliográfica em artigos e livros sobre hipermídias e o uso das tecnologias da 

informação e comunicação no ensino de química. 
3 – Estudo sobre como elaborar uma hipermídia utilizando o Power Point e o software 

ISpring. 
4 – Elaboração de um vídeo sobre uma aula prática que envolve conceitos relacionados 

as ligações química. 
5 – Desenvolvimento da Hipermídia. 
 

 
4. RESULTADOS 

 
Foi desenvolvido uma hipermídia sobre ligações químicas buscando apresentar o 

conteúdo de forma interativa. Para isso, estruturamos o assunto de forma objetiva, 
proporcionando maneiras iconográficas para que o aluno possa interagir com o material de 
maneira intuitiva. A figura 1, demonstra a tela inicial da hipermídia. 

 
Figura 1 – Tela inicial da hipermídia sobre ligações químicas. 

 

 
 
Um sistema hipermídia, permite a navegação pelo material de forma não-linear, tornando 

o estudo mais dinâmico. Ao clicar em um dos botões, o aluno é direcionado para outra tela 
contendo a apresentação/explicação do conteúdo (Figura 2). 
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Figura 2 – Tela da hipermídia que apresenta o assunto sobre ligação iônica. 

 

 
 
Nesse material, o conteúdo é apresentado por meio de textos, animações (as figuras dos 

modelos atômicos não são estáticas como no livro didático) e vídeo contendo um experimento 
que aborda conceitos relacionados a ligações químicas (figura 3). 

Figura 3 – Vídeo demonstrando a condutividade elétrica em uma solução eletrolítica. 
 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É relevante exaltar a importância do material e o quão complementar é o mesmo.  
Materiais que nos propõe uma visão de como poderia se comportar um determinado assunto 
traz-nos um aspecto melhor de incorporação e absorção do conteúdo. Nesse caso 
principalmente no ensino da química, onde essa interação (informatização e química) auxilia o 
desenvolvimento cognitivo do aluno. 
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RESUMO 

 
O portal4elementos é um site que surge a partir do projeto Elaboração de Materiais Didáticos em Formato 

Digital para o Ensino de Química desenvolvido no IFMT/Rondonópolis e envolve a participação de 3 
bolsistas alunos do curso técnico em química integrado ao ensino médio com o objetivo de divulgar 
materiais que possam ser utilizados como recursos didáticos não só na química, mas também por outras 
ciências, como física e biologia. Os bolsistas têm a função de buscar informações sobre conteúdos 
curriculares que possam ser trabalhados e propor meios para que os mesmos sejam tratados em uma 
linguagem acessível ao ensino médio utilizando recursos computacionais. A opção de trabalhar com estas 
tecnologias se dá devido a interatividade do usuário com o material e a facilidade ao acesso a informação 
que proporcionam. Em fase de desenvolvimento, o portal hospedará os materiais desenvolvidos pelos 
bolsistas dispondo de links para outros sites, proporcionando novos espaços de aprendizagem. 

 
Palavras-chave: Ensino de ciências, TICs, aprendizagem, recursos computacionais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As ciências naturais (física, química e biologia) apresentam uma linguagem própria 

que são representadas por símbolos, fórmulas e equações e, muitas vezes, são considerados 

de difícil compreensão pelos alunos, comprometendo a aprendizagem. Essa dificuldade pode 

estar associada ao fato de que essas ciências tratam de conteúdos muitas vezes abstratos, por 

exemplo, não é possível enxergar os elétrons na eletrosfera de um átomo, mas sabemos que 

existem por meio de estudos teóricos e instrumentais, logo, utilizamos de modelos para a 

explicação do fenômeno e dessa forma, o modelo acaba por não atingir todo o público de 

alunos e consequentemente, o aluno não consegue formular mentalmente meios para o 

entendimento e explicação do conteúdo. 

 Com o objetivo de ao menos diminuir esse problema, materiais didáticos subsidiados 

em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão sendo desenvolvidos por alunos e 

professor por meio de projetos. Como forma de divulga-los, em fase de desenvolvimento, 

propomos um site denominado portal4elementos
1
 que deverá conter os materiais 

desenvolvidos, além de proporcionar meios para outros materiais e sites que possam contribuir 

para a aprendizagem de química, física e biologia. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 O caminho metodológico para o desenvolvimento do site teve a seguinte ordem, 

lembrando que este é um desdobramento do projeto já citado: 

1 – Investigação de plataformas que permitissem a construção de websites sem a necessidade 

de entender a linguagem de programação e que de preferência, fossem gratuitas; 

2 – Desenvolvimento do site: está etapa entendemos ser constante, pois, adequações e 

inovações sempre podem ocorrer; 

3 – Upload dos materiais desenvolvidos. 

                                                           
1
 www.portal4elementos.wix.com/ensinodequimica 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O ensino e a aprendizagem de conceitos científicos necessitam de teoria, construção 
e reconstrução de modelos que permitam ao aluno, interpretar os fenômenos e significa-los por 
meio da elaboração de explicações (SOUZA e CARDOSO, 2008). Assim, o aluno muitas vezes 
tem que imaginar e compreender desenhos feitos pelos professores no quadro negro, para 
tentar entender, por exemplo, um modelo atômico ou a estrutura de uma célula.  

A visualização do fenômeno feita através do quadro negro nas condições descritas, 
torna o aluno um mero espectador. É necessário dar importância ao desenvolvimento do 
raciocínio como complemento do conhecimento empírico, estimulando a prática do pensar 
cientificamente, estabelecendo uma contraposição ao uso da simples reprodução de conteúdo 
ou regras de memorização.  

Para Lévy (1993), quando o aluno participa ativamente na construção do próprio 
conhecimento, é possível despertar nele um pensamento mais reflexivo, crítico e científico, 
estimulando seu raciocínio e imaginação, o que o levará a entender significativamente a 
importância das ciências. 

Logo, o projeto Elaboração de Materiais Didáticos em Formato Digital para o Ensino 
de Química busca envolver os alunos no processo de construção do conhecimento científico 
fazendo-o desenvolver materiais para a explicação de um fenômeno, explorando a criatividade 
e a imaginação em prol de um raciocínio que permita a aprendizagem dos conteúdos 
propostos. 
 A utilização de TICs nos processos educacionais podem tornar as aulas mais 
atrativas, dinâmicas, além de possibilitar a visualização do fenômeno em nível macro e 
microscópico de modo que não é possível no livro didático, uma vez que no computador, é 
possível criar, simular e manipular objetos, facilitando a visualização do fenômeno em vários 
níveis e assim, promover a compreensão ou construção do conceito proposto (GIORDAN, 
2008; MELLO, 2009). 
 Nessa perspectiva, a internet tem um potencial muito grande para melhorar e 
estimular o estudo de ciências naturais, sendo um meio de divulgação eficiente e que atinge a 
população de alunos. Entretanto, muitos sites possuem conteúdo duvidoso, não há indicação 
de referências e muito menos um tratamento pedagógico do conteúdo ali apresentado. 
 Diante do exposto, o site proposto irá apresentar materiais que foram desenvolvidos 
com critérios pedagógicos respaldados em pesquisas da área de ensino de ciências naturais. 
 
 
RESULTADOS  
 
 Os resultados aqui apresentados ainda são parciais, entretanto, nos permitem 
divulgar o que já foi realizado em nível de projeto e site. A figura 1 representa a página inicial 
do site que está em desenvolvimento utilizando o sistema wix, que além de permitir a criação 
da página web, ainda é possível hospedá-la. 
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Figura 1: portal4elementos.  

 
 

 A figura 2 representa uma tela onde consta o material desenvolvido em forma de 
questionário relativo a compostos inorgânicos. Este questionário permite o aluno aplicar e 
estudar conceitos relacionados a nomenclatura e fórmulas, podendo ainda, ao fazer a 
correção, verificar erros, acertos e pontuação, configurando-se como uma ferramenta de 
estudo em que o aluno poderá usar de acordo com seu tempo. 

 
 
Figura 2: questionário sobre compostos inorgânicos presente no portal4elementos. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O acesso a informação via internet, tem possibilitado um dinamismo acentuado na busca 
do conhecimento. Logo, a utilização dessa ferramenta em processos de ensino-aprendizagem 
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pode resultar em aulas ou momentos de estudos mais atrativos, dando um novo significado de 
aprendizagem. 

Envolver os alunos em metodologias como essa, torna os mesmos, protagonistas do 
processo de aprender, entretanto, a utilização das TICs deve ser planejada e pensado como 
uma forma capaz de complementar as aulas, quer seja em uma perspectiva de apresentação 
de conteúdo, avaliação ou momento de estudo. 
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RESUMO 

 
Este artigo apresenta uma análise à luz da teoria bakhtiniana sobre a linguagem, discursos, enunciados, 
“vozes” e signos que aparecem no Filme o “Show de Truman” com uma discussão sobre a hipótese das 
propagandas veiculadas pelos Reality Shows terem o poder de “manipulação” dos telespectadores, no 
sentido de direcionamento para a uma vida voltada ao consumo. Apresenta também uma discussão sob a 
ótica dos Estudos culturais, apresentados na obra de Richard Johnson, traduzida por Tomaz Tadeu da 
Silva, que nos permite uma análise voltada para as relações culturais que os indivíduos estabelecem, de 
forma a compreendermos que a mídia não tem poder absoluto de manipulação sobre os seus 
telespectadores, ela, nesta dimensão, age como promotora do desejo de consumo, uma vez que o ato de 
criação do desejo e da compra de bens de consumo é particular ao próprio indivíduo, e o seu ideal de 
felicidade se estabelece pelas relações culturais e sociais a que está submetido. 

 
Palavras Chave: Linguagem, Estudos Culturais, Reality Show 

 
INTRODUÇÃO 

 
Sem dúvida, o cinema é uma fonte inesgotável de informação por tratar de uma 

diversidade de assuntos e temas, os quais podem ser fonte de estudo, análise e reflexões. 
O filme “O Show de Truman” foi escolhido por permitir uma análise do discurso no 

contexto das relações culturais. O filme é recheado de conceitos das mais diversas áreas: 
religiosos, filosóficos, psicológicos, sociológicos, entre outros. Como mecanismo de recorte, 
nos remetemos apenas ao discurso público, partindo da premissa de que tal discurso, 
hipoteticamente, veiculado pela mídia aparece como mecanismo de “manipulação” e controle 
de massa. A análise é feita à luz da teoria bakhtiniana, tendo ainda como reforço teórico os 
Estudos Culturais, apresentados na obra de Richard Johnson, traduzida por Tomaz Tadeu da 
Silva.  

Inicialmente, propomos uma discussão a respeito dos conceitos de Bakhtin, Kristeva e 
Johnson, no intuito de abordar as definições sobre linguagem, enunciado, signo, discurso, e as 
contribuições dos Estudos Culturais no contexto da análise discursiva. Na sequência, uma 
apresentação sucinta do filme, evidenciando a parte técnica e o enredo do filme. Por fim, uma 
análise da trajetória do personagem Truman em busca da verdade de seu mundo, 
evidenciando como os discursos do idealizador do programa possibilitam reflexões que se 
fazem importantes para a compreensão do mundo em que vivemos e os significados de alguns 
elementos que aparentemente não fazem sentido nenhum, mas quando analisados com um 
pouco mais de atenção, tornam-se importantíssimos, pois podem ser relacionados ao nosso 
mundo além da ficção. 

                                                           
2
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O objetivo deste artigo é realizar uma análise à luz da teoria bakhtiniana dos discursos, 
enunciados, “vozes” e os signos que aparecem na obra, a fim de trazer para discussão a 
hipótese sobre como os espetáculos proporcionados pelos reality shows apresentados pelos 
meios de comunicação de massa, afetam a vida das pessoas, analisando se as propagandas 
dirigidas por tais veículos têm poder de manipulação dos telespectadores, no sentido de 
direcionamento para a uma vida voltada para o consumo.  
 
 
APORTES TEÓRICOS 

 
O discurso aqui analisado não se refere a um apanhado de palavras, mas sim a um 

processo contínuo que se constitui a partir das relações sociais. É válido enfatizar que na visão 
bakhtiniana, o discurso não pode ser resumido a uma forma de comunicação, na qual seu 
papel é apenas transmitir informações. Ele é efeito de sentidos entre locutores.  

O estudo sobre o discurso e as relações que ele mantém com outros discursos nos 
remete a uma visão que se fundamenta a partir do conceito de dialogismo de Bakhtin. Ele é 
referência neste assunto por trazer, além deste, outras definições importantíssimas e 
indispensáveis à realização de análises discursivas, como exemplo os conceitos de enunciado, 
enunciação, a palavra, a interação verbal, o diálogo e o conceito de polifonia em um contexto 
sócio histórico. Para ele, o discurso se relaciona com outros discursos num processo semiótico. 
O indivíduo se apropria da linguagem para conectar-se com a realidade. Neste sentido, o 
dialogismo conceituado por Bakhtin é o princípio que constitui a linguagem. O enunciado 
apropria-se de outros discursos na comunicação mantendo uma relação de sentido. 

 
O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos 
quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação 
verbal. O enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma resposta 
a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera. (BAKHTIN, 1992, p. 
316). 

 
Considerando que o indivíduo faz uso da linguagem para estabelecer uma relação com 

a realidade, o dialogismo na visão bakhtiniana mostra-se como um conceito que constitui a 
linguagem. 
 Nessa ótica, é possível compreender que a linguagem e a sociedade então 
intrinsecamente ligadas, de forma que é impossível conceber uma sem a outra.  
 Com relação ao discurso, Kristeva (1969) o define da seguinte forma: 
 

O discurso implica primeiro a participação do sujeito na sua linguagem 
através da fala do indivíduo. Utilizando a estrutura anônima da língua, o 
sujeito forma-se no discurso que comunica ao outro. No discurso a língua 
comum a todos torna-se o veículo de uma mensagem única, própria da 
estrutura particular de um determinado sujeito. (KRISTEVA, 1996, p.  
 

Bakhtin apresenta uma série de conceitos sobre a linguagem. A principal característica 
de sua obra é a análise da linguagem dentro de um processo interativo. Na sua observação, a 
língua sempre ocorre sob a ótica da relação dialética entre o indivíduo e a sociedade, numa 
dimensão em que se interpenetram o individual e o social, evidenciando as diferenças entre o 
enunciado e a língua. 

 
Abstraindo-se a necessidade de comunicação do homem, a língua lhe é 
indispensável para pensar, mesmo que tivesse de estar sempre sozinho. [...] 
A língua se deduz da necessidade do homem de se expressar-se, de 
exteriorizar-se à criatividade espiritual do indivíduo. [...] A língua só requer o 
locutor – apenas o locutor – e o objeto de seu discurso, e se, com isso, ela 
também pode servir de meio de comunicação, esta é apenas uma função 
acessória, que não toca a sua essência.(BAKHTIN,1992 p. 289) 
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As formas de compreender o mundo, o ponto de vista e as formas de expressão são 
conceitos que constituem o discurso do outro. Assumindo uma forma pessoal esse discurso 
repercute diretamente em outros enunciados.  

 
“O enunciado está voltado não só para seu objeto, mas também para o 

discurso do outro acerca desse objeto. [...] O enunciado é um elo na cadeia 
da comunicação verbal e não pode ser separado dos elos anteriores que o 
determinam, por fora e por dentro, e provocam nele reações-respostas 
imediatas e uma ressonância dialógica”. (BAKHTIN, 1992, p. 320). 

 
 
DO TEXTO AO CONTEXTO DO DISCURSO PÚBLICO DO “SHOW DE TRUMAM” 
 

Os reality tem se tornado uma realidade constante para atrair a atenção dos 
telespectadores de todo mundo e, por vezes, os objetivos do texto vão além do entretenimento.  
“O Show de Trumam” traz em seu enredo o nível de espetacularização em que vive a 
sociedade contemporânea. A trama conta a história de Truman Burbank (Jim Carrey), um 
simples corretor de seguros que sem saber vive permanentemente em um reality show. As 
câmeras e os olhos de milhões de telespectadores em todo o mundo acompanham 24h por dia 
a vida de Truman, desde seu nascimento, na fictícia Ilha de Seaheaven, o maior estúdio já 
construído. Seus familiares, esposa, amigos, colegas de trabalho e demais habitantes da 
cidade fazem parte de um elenco. Através da observação de detalhes, Truman começa a 
questionar a realidade harmônica em que vive e começa a busca pela verdade sobre sua 
existência. 

Apesar de não tratar especificamente de questões sobre mídia, publicidade e 
propaganda, é possível, a partir do filme, refletir os aspectos e influências midiáticas na relação 
de comércio e consumo das pessoas. Na abertura do show, Hannah Gill (Laura Linney), atriz 
que interpreta a esposa de Truman, Meryl, diz não acreditar numa distinção entre vida pública 
e privada. Essa afirmação diz muito sobre o interesse da audiência em apresentar produtos, 
mesmo que de forma implícita. O diretor Christof diz também que os telespectadores estão 
cansados de emoções falsas. Quando questionado porque Truman levou tanto tempo para 
questionar a verdade sobre o mundo em que vive ele foi categórico em afirmar: “Nós aceitamos 
a realidade do mundo que nos é apresentado. É simples assim”. 

Os signos das marcas são evidenciados a todo o momento do filme. O próprio nome do 
protagonista é um signo muito forte, TRUMAN uma junção do Inglês que significa homem 
verdadeiro dando significado ao que o personagem representa na trama.  

No filme nota-se a extrapolação dos limites da publicidade. Dentro do “Show de 
Truman”, diversos comerciais são exibidos “integrados” ao cotidiano dos habitantes de 
Seaheaven, como o achocolatado escolhido pela esposa ou a cerveja preferida de Marlon 
(Noah Emmerich), melhor amigo de Truman. Todos os produtos consumidos na cidade, como 
alimentos, objetos e até mesmo as casas, estão à venda, fazendo do show um grande canal de 
comercio e Truman torna-se então aparentemente um garoto-propaganda ignorante de sua 
condição.  

Vale ressaltar que, na perspectiva dos estudos culturais, considerando o capitalismo do 
mercado e consumo, os produtores tornam-se experts em propaganda, porém nessa ótica 
agem como operadores do jogo do desejo, mas não criadores.   

O interesse da mídia, a princípio, seria uma apropriação do ideal de felicidade dos 
indivíduos para cumprir o seu papel, o qual primordialmente apresenta-se como operadora do 
poder de comércio, uma vez que o desejo de consumo faz parte da subjetividade dos sujeitos, 
pela influência da cultura, desejo próprio e a sua concepção de felicidade atrelada a um estilo 
de vida, no qual a apropriação dos objetos de desejo são essenciais para a sua felicidade. 

O principal discurso de algumas emissoras é ser útil, “veículo” de utilidade pública. No 
entanto, o que se percebe é um pleno objeto de comércio, máquina de vendas e divulgação de 
marcas que se apropriam de um falso espetáculo para atingir através dos índices de IBOPE um 
número cada vez maior de pessoas que são vistas como consumidores.  

No “Show de Trumam,” a economia da cidade é gerada pelo comércio dos produtos 
existentes na própria cidade cenográfica, e tudo que é mostrado no programa a milhões de 
telespectadores 24 horas por dia é comercializado. O que chama atenção é o fato de que 
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aparentemente Truman, apesar de ser a estrela do Show, não tem consciência disso. Pois 
como foi criado desde seu nascimento na cidade cenográfica, ele não tem conhecimento de 
que a Ilha é artificial. O enredo do filme é um jogo entre simulação e realidade através de um 
discurso de controle.  

Pelo fato de milhões de pessoas estarem assistindo ao reality, é  possível compreender 
que existe uma preocupação muito grande em apresentar os produtos mesmo que de forma 
implícita, pois o capitalismo, indústria e comércio apropriam-se do poder de alcance da mídia 
para despertar no público o desejo do consumo. Isso nos remete a uma observação feita por 
Johnson (1986 p. 26), quando diz que “no cruzamento das discussões mais estéticas e 
políticas, tem havido uma preocupação generalizada com a influência das condições 
capitalistas de produção e do mercado de massa” 

Aos trinta anos, Truman começa a forçar cada vez mais os limites da realidade em que 
vive até conseguir se libertar, contrariando as expectativas de que o personagem aceite a 
realidade do mundo em que vive passivamente sem questionamentos. São pequenos detalhes 
que o fazem perceber que tudo a sua volta é falso. 

 É importante salientar que no inicio do filme o criador do show, o personagem Christof 
(Ed Harris), justifica a criação do reality afirmando que o público está cansado de atores com 
emoções falsas e que, embora Truman viva em uma cidade cenográfica e conviva com atores, 
não há nada de falso no protagonista, que apresenta uma ingenuidade incomum que a 
princípio se justifica pelo estilo de vida que ele levava, distante de problemas e conflitos que o 
mundo real proporciona às pessoas. 

Nota-se que são os telespectadores do reality que vivem numa “prisão.” Durante o 
desenrolar da trama é possível perceber a atenção que as pessoas dedicaram ao espetáculo, 
como se estivessem presos ao contexto que ele representa, dando a impressão de que cada 
um vive o seu próprio “Show de Truman”.  

O filme não apresenta um aumento de vendas dos produtos apresentados como sendo 
consequência da publicação e propaganda, logo não podemos afirmar que as pessoas tendem 
a praticar o consumo em função da publicidade, o que torna coerente a observação feita por 
Johnson na visão dos estudos culturais. A aquisição de produtos e o consumo é fruto do desejo 
individual, do interesse próprio estabelecido pelas relações, porém o que, a grosso modo 
observa é que a cada dia a apropriação de bens de consumo nas culturas contemporâneas 
passa a ser ideologicamente uma condição de felicidade. A indústria, comércio e o capitalismo 
apropriam-se disso e utilizam a mídia como veículo de massificação. Será que a mídia tem todo 
esse poder de “manipulação” controlando nossos desejos e ações? Cremos que somos nós 
que damos a ela uma atenção maior do que ela merece. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao fim deste trabalho concluímos que as teorias que se fundamentam no estudo da 
linguagem são essenciais para compreendermos a complexidade das relações que 
estabelecemos como sujeitos. Sem ela seria impossível existir comunicação, ela não é 
estática, previsível, ela é viva e se estabelece conforme diante da interação dos grupos sociais 
que fazem uso dela. Através da linguagem o indivíduo se reconhece como sujeito nas trocas 
sociais.  

“O Show de Truman” permite uma análise discursiva riquíssima, uma vez que a trama 
representa as relações estabelecidas pela linguagem. É por meio dela que compreendemos o 
mundo a nossa volta. As relações que estabelecemos produzem efeitos de sentido, sendo 
capazes de apresentar o nosso discurso em um processo de interatividade com outros 
discursos para assim estabelecermos o nosso próprio conceito de realidade.  

Os discursos presentes no “Show de Trumam” sob a ótica da teoria de Bakhtin 
mediada pelos estudos culturais nos permitem questionarmos o nível de espetacularização 
presentes em nossa sociedade. Temos a impressão de vivermos constantemente nas mesmas 
condições em que vivia Trumam, não no sentido de termos uma vida sem problemas e/ou sem 
conflitos, mas sim a impressão de que estamos a todo o momento sendo vigiados, monitorados 
e até mesmo controlados por discursos que não se apresentam tal como são.  Existem outros 
interesses por trás daqueles que nos são apresentados, a exemplo pela mídia, pela política, 
pela escola, pela religião e até mesmo nas relações culturais.  
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No filme nota-se a presença de um discurso de controle como se os indivíduos fossem 
incapazes de ter desejos e opiniões próprias. As “vozes” que se apresentam durante a trama 
aparentam uma apropriação de um discurso de controle voltado para efetivação e consolidação 
do capitalismo, em que se fundamentam a indústria, o comércio e principalmente a indústria 
cultural apresentada pela mídia de massa.  

Foi possível perceber através da revisão bibliográfica em que se fundamenta este 
trabalho, que é precipitado afirmar sem antes realizar estudos específicos do discurso, que a 
mídia é em sua essência um mecanismo manipulador das pessoas, ela age como promotora, 
não como criadora do desejo. Como exemplo, podemos descrever o fato de que ninguém vai a 
uma loja para adquirir um aparelho de televisão simplesmente porque a mídia fez alguma 
propaganda do produto. Neste caso, mediante o nosso desejo estabelecido pela cultura e as 
nossas relações sociais, é que o nosso discurso interage com outros discursos num processo 
para assim tomarmos as decisões que julgamos serem pertinentes.  
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RESUMO 

Este projeto tem como objetivo melhorar a quaidade de vida da comunidade de Vila Mineira em 

Rondonópolis-MT, para tal, pretende-se através deste estudo fazer um levantamento detalhado das 

espécies nativas do cerrado da região e, a partir dos resultados iniciar o reflorestamento do espaço 

degrado ocupado por matagal, palco de incendios de grande proporção todos os anos causando prejuzos 

ambientais, de saúde pública e ameaçando o prédio do IFMT e das residências vizinha. A partir do estudo 

pretende-se buscar parceria com a comunidade, fazer a limpeza e o reflorestamento, com isso, evitar 

problemas com a queimada, criar um ambiente agradável no qual pode ser usado por pesquisadores que 

estudam espécie do cerrado, professores de educação física para realização de suas aulas na trilha de 

caminhada e para a cumunidade usar para caminhadas nos finais das tardes alem de diminuir a 

temperatura ambiente a partir das sobras produzidas pelas árvores.  

Palavras-chave: Meio ambiente, recuperação, preservação 

PROIC - IFMT 

INTRODUÇÃO 

  

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

Nesta perspectiva, esta pesquisa teve como objetivo recuperar parte do cerrado 
nativo em um espaço pertencente ao IFMT Campus Rondonópolis. A área total do campus é 
de 52.512.148 m², dos quais, apenas 11.524,31 m² são de área construída e um projeto de 
construção futura é de um pouco mais de 50%, locais já demarcados na planta baixa. O 
restante é ocupado por um pequeno bosque de cerrado natural e braquiária, espaço que tem 
apresentado uma grande dificuldade de manutenção e limpeza, por isso, ocorre todos os anos 
nos períodos de estiagem queimadas que ameaça o prédio, mata diversas espécies da fauna e 
flora que habita o local e causa danos a vizinhança como fumaça, risco de incêndio as 
moradias e problemas de saúde principalmente nas crianças e idosos.  

Este trabalho não apresenta um produto na condição de mercadoria comerciável, 
mas sim, 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. 
 
METODOLOGIA  
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O desenvolvimento do projeto obedeceu várias fases com cronogramas de pesquisa 
bem definidos como: levantamento bibliográfico sobre a temática, entrevistas com registro de 
narrativas com especialistas técnicos sobre a temática estudada e conhecedores empíricos por 
ser pioneiro na região para identificar as espécies nativas do local, conforme Queiroz (1988), 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 nos embasaram nas escolhas das mudas, os espaçamentos do 
plantio e os cuidados com o manejo e utilização da área até o reestabelecimento total do 
cerrado original do espaço em estudo evitando queimadas, melhorando a qualidade do ar, 
diminuindo a temperatura ambiente e proporcionando a comunidade um espaço de lazer e 
práticas esportivas como caminhadas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Os debates relacionados as questões ambientais pela mídia, pelos orgãos 

governamentais e pelas ONGs ainda perpassam por discussões de problemas em escalas  
macro e de grandes impactos. As pequenas ações ainda continuam veladas e consideradas de 
pouca expressão tanto nas mídias quanto entre os militantes em movimentos sociais 
envolvidos com a defesa do meio ambiente. 

 Williams (2000, 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 estudado 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, recuperar 
áreas degradadas, por mais pequena que seja é contribuir para que esses problemas diminua 
avançando na direção da finalizar no futuro. É neste sentido que este projeto se organizou e 
buscou 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. 

É nesta direção que buscamos caminhar envolver a todos para que se sintam 
responsáveis e ajudem na preservação e manutenção do espaço. Assim, o esgotamento dos 
recursos naturais e os drásticos problemas ambientais podem 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  

 
Podemos considerar que com odesenvolvimento deste projeto o espaçoque antes foi 

ocupado pelo matagal está sendo formado um espaço de cerrado com especies nativas que 
com o decorrer do tempo e e o crescimento das árvores os objetivos futuros sejam cumpridos 
pela comunidade escolar e por toda sociedade.  Neste sentido, resultado atual é a recuperação 
da área que possibilitará um ambiente saudável para a comunidade local, para futuras 
pesquisa e melhoria das atividades pedagógicas do campus e demais instituições de ensino 
que necessite desse espaço para estudo. 
 
REFERÊNCIAS  
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RESUMO 

Esta pesquisa buscou compreender em quatro escolas da rede municipal de ensino do município de 
Rondonópolis, localizadas geograficamente na zona rural que funciona todo o Ensino Fundamental, quais 
têm sido as práticas pedagógicas dos professores de Geografia no sentido de orientar os estudantes 
camponeses assentados que trabalham com a agricultura familiar na perspectiva da utilização consciente 
e preservação dos recursos naturais disponíveis nas comunidades. Para realização do trabalho utilizou - 
se do procedimento metodológico pautado na pesquisa qualitativa com recorte para História Oral com 
registro de narrativas através de gravação. A partir das análises foi possível verificar que todos os 
professores discutem em suas aulas questões vinculadas a preservação do meio ambiente e as escolas 
tem projetos coletivos que atendem a questão, umas com ações mais efetivas e outras com trabalhos 
mais pontuais voltados para semana do meio ambiente, mas todos envolvidas com a temática. 
 
Palavras chaves: Educação ambiental. Práticas pedagógicas. Agricultura familiar 

 
INTRODUÇÃO 
 

 A disputa pela posse da terra no Brasil tem sua gênese com a chegada dos 
portugueses em 1500, porém, com a implementação do modelo agroexportador os conflitos 
entre camponeses e latifundiários tem intensificado e produzido várias tragédias pontuais e 
históricas na organização espacial e da produção agrícola brasileira. 

 Em Rondonópolis esta trajetória não foge da realidade nacional, a organização 
do espaço rural no município conforme Suzuki (1996), iniciou - se voltada para o cultivo de 
subsistência e abastecimento do comércio local; a partir dos anos de 1950, essa produção 
começou a se expandir e ganhar espaço no mercado nacional, sendo o cultivo baseado no 
arroz, café, açúcar, feijão, mandioca, tabaco e milho; a pecuária era de criação extensiva com 
a produção de gado bovino. Com a inserção da mecanização agrícola na década de 1970, o 
município passou a produzir soja nas áreas de cerrado, espaço este, até então, sem nenhum 
valor comercial passou a ser altamente valorizado e sua produção voltada para o mercado 
internacional. A pecuária passou a ser desenvolvida com a utilização de tecnologia através do 
melhoramento genético.  

Todo este processo de produção e organização do espaço local trouxe a desagregação 
do espaço natural, a contaminação e a erosão do solo, a poluição das águas subterrâneas e 
superficiais com poluentes de diversas características e assoreamento dos rios. Esta 
problemática vem ganhando visibilidade e forçando os parlamentos nas esferas municipais, 
estaduais e federais a criarem legislações que inibam o processo de degradação ambiental, no 
entanto, os debates produzido nos últimos anos por algumas organizações sociais têm 
buscado alternativas na tentativa de amenizar o problema, uma dessas iniciativas tem sido a 
preservação das nascentes e o cultivo de alimentos sem o uso de agrotóxicos, principalmente 
pelos produtores da agricultura familiar.   
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
      

Como já ressaltado, esta pesquisa investigou como os professores de Geografia que 
trabalham nas escolas localizadas em assentamentos rurais no município de Rondonópolis tem 
trabalhado em suas aulas a formulação de atividades relacionadas à preservação ambiental e 
o uso consciente dos recursos naturais na agricultura familiar. Dessa maneira, compreendemos 
que a pesquisa qualitativa interpretativa foi a abordagem mais apropriada para a nossa 
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investigação, uma vez que o nosso estudo se preocupa mais com o processo que com o 
produto ou resultado final.  

Nesta perspectiva, foi de extrema relevância para o trabalho, analisar as histórias de 
ocupação das áreas em estudo e as estratégias de permanência na terra e as técnicas de 
produção desenvolvidas para garantir a permanência no campo e a manutenção e preservação 
do meio ambiente através do uso racional dos recursos ambientais. Esses dados nos 
possibilitaram fazer uma análise mais coerente, para atingir os objetivos propostos.  

Para a apropriação de um conhecimento mais amplo sobre o assunto, realizamos um 
amplo levantamento bibliográfico que discute essa temática, estudamos as orientações 
curriculares quanto a educação ambiental, investigamos a trajetória de ocupação dos espaços 
estudados e o processo de produção nas pequenas propriedades baseadas na agricultura 
familiar e a legislação ambiental. Após o levantamento desses dados a pesquisa passou para a 
segunda fase que o agendamento das entrevistas com os professores de Geografia nas quatro 
escolas localizadas nos assentamentos em estudo com o uso da técnica da gravação dos 
depoimentos. Nesta metodologia, segundo Queiroz (1991), todo material recolhido por 
cientistas sociais se compõe de história de vida, mas isso não pode ser confundida como 
técnica para registrar a realidade.  

A técnica é um procedimento de como se faz os registros, ela é a ferramenta que se 
usa para desencavar as informações procuradas. Sendo assim, essas narrativas formaram o 
material bruto que precisou ser analisadas cientificamente para se chegar a este resultado.   

As informações  levantadas com as entrevistas e análise dos documentos das escolas 
como os PPPs (Projetos Políticos Pedagógicos) e os projetos individuais e coletivos dos 
professores com ações voltadas para a preservação do meio ambiente foram as bases de 
informações que trabalhamos nesta pesquisa, essas informações analisadas com base nas 
orientações teóricas que estudamos formara a base deste relatório de pesquisa.  

Após a gravação das narrativas, foi realizado o processo de transcrição, o 
agrupamento das respostas semelhantes, realizado as análises com cruzamentos das 
informações coletadas durante a parte de pesquisa de campo, a produção do relatório final e 
arquivamento em um banco de dados todas as informações coletadas e registradas durante o 
trabalho de campo. 

 
RESULTADO  
 

Ao concluir o estudo foi possível averiguar que todas as escolas estudadas tem em 
seus (PPPs) projetos Políticos Pedagógicos, ações que discutem e promovem ações 
relacionadas as questões ambientais. 

Na escola 14 de Agosto, que tem o mesmo nome do assentamento, o professor de 
Geografia que é morador na região desenvolve com seus alunos uma experiência no pátio da 
escola com o plantio de espécie nativa do cerrado e de árvores frutíferas. A narrativa do 
professor explicita a articulação da escola com a comunidade externa na organização de 
parcerias para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e de parcerias na melhoria da 
qualidade de vida de todos. Com isso, deixa evidente a importância do trabalho da escola na 
formação dos alunos que discutem o problema e afirma não pessoas de seus familiares a 
provocarem esses desrespeitos ao meio ambiente e aos usuários da estrada que dá acesso ao 
assentamento.  

Na escola Professora Dersi, na Gleba Rio Vermelho, a professora que ensina 
Geografia e História sendo sua habilitação em História. Seu relato nos apresenta um cenário 
de preocupação com diversas temáticas relacionadas aos problemas ambientais na 
comunidade e são esses problemas quem direcionam os trabalhos pedagógicos da escola, 
sempre visando a busca da permanência dos camponeses no campo como afirma a 
professora: (...) buscando trabalhar de forma diferente no que diz respeito a valorização do 
homem no campo para que ele possa  continuar no campo.”  

Na escola Carimã, localizada no assentamento de mesmo nome a professora relata 
que há trabalho relacionado as questões ambientais, no entanto, a instituição está 
reformulando seu PPP e novos projetos serão acrescentados as ações pedagógicas na matriz 
curricular. Na oportunidade a ação da escola relacionada as questões ambientais está 
vinculada a organização de uma horta que atende a merenda escolar e uma jardinagem no 
pátio com uso de garrafas pete e pneus velhos. 
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Esta escola se localiza em um assentamento, cuja fazenda que foi o espaço de 
assentamento era um espaço de produção de soja que após a finalização da ocupação dos 
assentados a grande maioria acabou arrendando seus lotes para os fazendeiros produtores de 
soja, isso tem provocado um sérios problema de intoxicação dos alunos pelo uso de agrotóxico 
na produção.   

Esta é uma escola que os professores tem pouco vínculo com a comunidade, são 
moradores da zona urbana o contato com a comunidade acontece apenas na relação professor 
aluno e nas reuniões de pais e mestre.   

Na escola Padre Dionízio, na Gleba Cascata, o professor relata que o grande projeto 
ambiental da escola foi a adesão a uma proposta maior de uma instituição que o professor não 
soube informar o nome, mas que se denominava “Agro ecologia”, no entanto após três anos de 
trabalho a escola abandonou o projeto. Mesmo sem projeto, o professor relata que continua 
trabalhando a temática em suas aulas, pois essa é uma de suas preocupações pedagógica, a 
formação dos alunos quanto a conscientização do uso racional dos recursos naturais em 
defesa do meio ambiente.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ao concluir a pesquisa pode se considerar que todas as escolas envolvidas neste 
trabalho, tem em seu quadro de educadores e equipe gestora projetos interdisciplinares, sendo 
os de maiores destaques  os relacionados as questões ambientais. No entanto, há a falta de 
continuidade e de políticas públicas por parte da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) 
de Rondonópolis na perspectiva de fomentar estes trabalhos nas unidades de ensino tanto com 
aporte teórico quanto com incentivo financeiro no desenvolvimento das atividades.  

Segundo Paiva e Abreu (144 ) é necessário trabalhar uma politica de esclarecimento e 
observância da legislação, exigindo que os órgãos competentes que atue junto a população e 
comunidades camponesas e em áreas de risco como as veredas nos cerrado, pois sem este 
trabalho a legislação ambiental continuará sendo um mero “enfeite” burocrático sem 
efetividade.  

Neste sentido, esta pesquisa pode contribuir para a que a SEMED, possa na 
reorganização de planejamentos anuais políticas mais efetivas para a formação e preservação 
ambiental nos espaços atendidos pelas escolas do campo atendida por esta rede de ensino. 
Pois, os trabalhos encontrados e os projetos pedagógicos das escolas são iniciativas da 
própria comunidade escolar, sendo que em algumas como é o caso da Escola Rural quatorze 
de agosto o projeto é mais consistente, assim como já foi na Escola padre Dionizio, que devido 
a burocracia de prestação de contas dos recursos e o entendimento pedagógico da equipe 
gestora o projeto foi abandonado, ficando as discussões ambientais restritas as discussões 
teóricas do professor em sala de aula.   
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RESUMO 

O presente estudo objetiva desenvolver levantamento e acompanhamento de egressos, identificando 
oportunidades de formação continuada, inserção profissional e participação na vida institucional, 
contribuindo para elaboração da Política de Egresso do IFMT. O recorte escolhido foi os egressos dos 
cursos técnicos, que responderão a um questionário on line por meio do Google Docs e encaminhado aos 

egressos para participação. O índice de aprovação, da turma 2011, no resultado geral 79,41% foram 
aprovados em algum curso superior, destes 51,85% em área correlata ao curso realizado e 48,15% em 
área distinta. Já a turma 2012, teve índice de aprovação de 69,09%, destes 65,79% aprovado em área 
relacionada ao curso e 34,21% em área distinta. Assim, o estudo se faz relevante para identificar esta 
dentre informações referente à inserção do egresso no mercado de trabalho e sua formação superior, 
além de contribuir para o planejamento, definição e retro-alimentação das políticas educacionais das 
instituições. 

PALAVRAS-CHAVE: Egresso. Avaliação Institucional. Mercado de trabalho. 

INTRODUÇÃO 

 
Após a conclusão das primeiras turmas dos cursos do IFMT – Campus Rondonópolis 

nota-se a importância de acompanhar os egressos, a fim de identificar sua inserção profissional 
e sua formação pessoal, além de possibilitar a avaliação da instituição e do curso realizado, 
contribuindo para readequações e reformulações que garantam uma formação apropriada 
frente às necessidades do mercado de trabalho. 

A relevância deste estudo é devida a necessidade da própria instituição em ser 
avaliada pelos seus egressos, uma vez que esta permite o planejamento de suas metas e 
objetivos institucionais, verificando se a instituição está conseguindo inserir o egresso no 
mercado de trabalho e/ou dando continuidade aos estudos após a conclusão do curso. Além 
disso tais dados podem contribuir para a elaboração da Política de Egressos do IFMT. 

Assim, o estudo proporcionará o levantamento e acompanhamento dos egressos 
como fonte de informações que possibilitam retratar a forma como é percebida e avaliada a 
instituição tanto do ponto de vista do processo educacional, como também do nível de 
interação que viabiliza (egresso x escola). Além de acompanhar e avaliar o desempenho da 
aplicação de um conteúdo acadêmico na inserção e na vivência do mercado de trabalho, 
possibilitando uma análise dos sucessos e das dificuldades enfrentadas na carreira 
profissional.  
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METODOLOGIA  

 
O estudo tem como alvo os alunos egressos do IFMT – Campus Rondonópolis, 

formados até o ano letivo de 2014, abrangendo desde a primeira turma formada até a última 
(2011-2014). Deste modo, as seguintes turmas serão recorte para este levantamento: 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. 

A princípio foi realizado um banco de dados com o cadastramento individual do 
egresso. Para a coleta de dados, foi criado um formulário no Google Docs, disponibilizando link 
na página do IFMT, para que os alunos formados se mantenham atualizados com a Instituição, 
por meio de campos relativos a dados pessoais, dados de colocação no mercado, estudos 
complementares, sugestões e observações. 

Foi desenvolvido um questionário para ser respondido rapidamente pelos egressos por 
meio de um link, que está em andamento. Basicamente, o questionário é dividido em 6 partes: 
informações pessoais, informações acadêmicas, informações profissionais, informações sobre 
o curso realizado, informações sobre a instituição de ensino e informações adicionais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
Em uma prévia pesquisa verificou-se a existência de muitos estudos sobre os 

egressos de ensino superior (seja da graduação e/ou pós-graduação) e em relação ao ensino 
médio pouco tem se pesquisado. Entretanto, com a expansão tecnológica devido a criação dos 
Institutos Federais cresce a necessidade de estudos com este público essencial para o 
planejamento institucional, uma vez que os egressos contribuem com o feedback para a 
instituição e o ensino nela ofertado. 

O aluno egresso é aquele que integralizou seu período, adquiriu (ou não) saberes, 
competências e habilidades para o mercado de trabalho ou para ingresso em curso superior, 
assim, apesar da integralização o egresso ainda é fundamental para a avaliação e 
planejamento institucional. O compromisso da Instituição de Ensino não termina com a 
formação do egresso, uma vez que “acompanhamento do desempenho do exercício 
profissional, seja na carreira para a qual foi formado ou em outra opção do mundo do trabalho 
pela qual o estudante/egresso tenha optado, também integra as exigências do compromisso e 
da responsabilidade social da Instituição” (CATOLICA DO TOCANTINS, 2014). 

As contribuições do ensino na formação e qualificação profissional é essencial e não 
deve encerrar com a exclusão do egresso devido a conclusão da sua formação na instituição. 
É necessário que todos sejam atendidos para o ensino integral, assim para Ivo Tonet (2006) é 
direito de todos uma educação integral, mas a maioria é excluída do acesso aos meios que 
possibilitariam essa formação. Na sociedade burguesa a formação integral inclui a preparação 
para o trabalho, entretanto quando essa formação é desnudada fica evidente que ela nada 
mais é do que a formação de mão-de-obra para o capital (TONET, 2006). 

Nesta mesma perspectiva Moacir Gadotti (2000) fala sobre o projeto de Paulo Freire 
da “Escola Cidadã” que busca fortalecer “autonomamente o seu projeto político-pedagógico, 
relacionando-se dialeticamente – não mecânica e subordinadamente – com o mercado, o 
Estado e a sociedade”. Deste modo, esta escola “visa formar o cidadão para controlar o 
mercado e o Estado, sendo, ao mesmo tempo, pública quanto ao seu destino – isto é, para 
todos – estatal quanto ao financiamento e democrática e comunitária quanto à sua gestão”. 

Embasado nas ideias de Moacir Gadotti, a escola deve ser um agente transformador 
que visa a transformação da realidade das pessoas e controle da sociedade e não apenas um 
formador de mão de obra para o mercado. Gadotti (2000) ainda corrobora, seja qual for a ideia 
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de uma educação voltada para o futuro esta deverá ser muito mais voltada para a 
transformação social do que para a transmissão cultural.  

Por isso, a necessidade de pensar numa educação voltada para o futuro centrada na 
transformação social, pois “o que está em curso, portanto, reafirma que a formação humana, 
cidadã, precede à qualificação para a laboralidade e pauta-se no compromisso de assegurar 
aos profissionais formados a capacidade de manter-se em desenvolvimento” (PACHECO, 
2009).  

Fundamentado nas ideias da autora, a educação deve atingir um padrão que forme o 
cidadão para o pleno desenvolvimento em sociedade, preparado para atuar no mercado e não 
ser controlado por este, possibilite o desenvolvimento de habilidades para a pesquisa científica, 
corroborando para sua formação humana.  

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

Para Carla Patrão é importante o acompanhamento de egressos, pois o resultado 
destas pesquisas é imprescindível para o planejamento, definição e retro-alimentação das 
políticas educacionais das instituições. Deste modo, os egressos norteiam o processo de 
planejamento da instituição, fornecendo feedback para fundamentar as discussões sobre 
políticas educacionais. 

Segundo Eliezer Pacheco a formação para o trabalho é inerente ao ser humano, e 
por isso “o que está posto para os Institutos Federais é a formação de cidadãos como agentes 
políticos capazes de ultrapassar obstáculos, pensar e agir em favor de transformações 
políticas, econômicas e sociais imprescindíveis para a construção de um outro mundo possível” 
(PACHECO, 2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Alguns resultados preliminares indicam que a primeira turma de curso técnico 

integrado ao ensino médio teve um total de 34 alunos, destes 79,41% foram aprovados em 
algum curso superior, em que 51,85% em área correlata ao do curso e 48,15% em área 
distinta. Já a segunda turma teve um total de 55 alunos, com a média de aprovação de 
69,09%, em que 65,79% foi aprovado em área relacionada ao curso e 34,21% em área distinta. 

Desta forma, espera-se que o estudo seja um elo entre o IFMT e a comunidade de 
alunos egressos, para que haja de fato um acompanhamento da inserção profissional e 
formação superior. Além de criar instrumentos e informações para compor a Política de 
Egressos e outros documentos institucionais bem como Plano de Desenvolvimento Institucional 
– PDI e Projeto Pedagógico de Curso – PPC. 
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RESUMO 

Os problemas com as perdas de grãos não geram problemas apenas para a competitividade da rede de 
grãos, geram problemas pela perda de alimentos. Neste contexto o agronegócio representa cerca de um 
terço do Produto interno bruto – PIB, a produção de grãos do estado do Mato Grosso representa 31,4% 
da produção nacional, cenário este que se agrava ao considerar que os produtores do estado, enfrentam 
dois grandes problemas: a falta de capacidade para armazenagem e o sistema logístico ineficiente. Assim 
este artigo teve como objetivo levantar o percentual de grãos que são perdidos desde o plantio, colheita, 
armazenagem e transporte. Por meio de uma pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica, foi possível 
identificar que as perdas totais, do plantio ao transporte é estimada para um mínimo de 13% e no máximo 
de 37%. 

PALAVRAS-CHAVE: Perdas no Agronegócio, Logística, Transporte. 

INTRODUÇÃO 
O agronegócio é um setor representativo para o Brasil, sendo responsável por cerca 

de um terço do PIB. O país é líder em produção e exportação de açúcar, café, suco de laranja, 
e ocupa o 2º lugar na produção e exportação do complexo da soja e de carne bovina 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 2013). 

Alguns problemas de infraestrutura comprometem a competitividade da produção de 
grãos mato-grossense, tendo em vista que o estado fica localizado na região Centro-Oeste do 
País, longe do litoral: cerca de 1.735 km do Porto de Santos/SP, 1.805 km do Porto de 
Paranaguá/PR e 2.594 km de Itaqui/MA (VANZELLA et al, 2011). 

Os produtores de grãos mato-grossenses possuem dois grandes problemas 
logísticos, tendo em vista que não disponibilizam de armazenagem satisfatória e um sistema de 
transporte ineficiente (DELIBERADOR et al, 2013). 

De acordo com a Fundação da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO), no que diz respeito a armazenagem, o Brasil se encontra com sua 
capacidade em cerca de 70Mt abaixo do recomendado, ou seja, utiliza apenas 15% da sua 
capacidade estática total, contra 85% na Austrália, 65% nos EUA e 40% na Argentina 
(GALLARDO et al, 2010). 

Os problemas de perdas de grãos no transporte não afetam apenas a 
competitividade, geram problemas de desperdício de alimentos. A estimativa de perda de grãos 
no transporte é algo em torno 10 milhões de sacas por ano (CONFEDERAÇÃO DA 
AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA, 2012). 

Diante do exposto este artigo teve como objetivo levantar o percentual de grãos que 
são perdidos desde o plantio, colheita, armazenagem e transporte. 

 

METODOLOGIA  
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Este trabalho consistiu em uma pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica que 
buscou descrever a atual situação das perdas de grãos no transporte em Mato Grosso. Para 
isso o trabalho foi estruturado da seguinte forma:  

a) Foi realizada uma revisão da literatura para identificar a produção e a logística de 
grãos em Mato Grosso. Além disso, a revisão serviu para identificar o volume de grãos 
exportado e quais modos de transporte são utilizados.  

b) As perdas no transporte são baseadas em dados fornecidos pelos órgãos de 
pesquisa e controle de operação como CNA (2012), DELIBERADOR (2014), BORGES (2013). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
No cenário nacional de produção, destaca-se o estado de Mato Grosso (MT), por ser o 

maior produtor e respondendo por 31,4% da produção nacional (MAPA, 2014). Cerca de 56% 
da produção de Mato Grosso, da safra 2014/15, será destinada para exportação, segundo 
dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária – IMEA (2014). 

A produção prevista de grãos no Brasil na safra de 2014/2015 é de 200,08 milhões de 
toneladas (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB, 2015). Essa produção 
está distribuída nos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande 
do Sul e Bahia (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, 
2014). 

A dependência brasileira da produção de grãos da região Centro-Oeste e 
principalmente da produção Mato-grossense deixa claro que a competitividade da produção de 
grãos do país depende de uma logística eficiente para a armazenagem e transporte desses 
grãos dos locais de produção até o destino de consumo e ou exportação. 

Entre as diversas atividades logísticas, o transporte é a principal preocupação das 
empresas, uma vez que representa a maior parcela do custo logístico final. No Brasil, de 
acordo com pesquisa realizada pelo INSTITUTO DE LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN – ILOS 
(2014), as empresas brasileiras gastam cerca de 67% do total despendido com logística em 
transportes.  

Acrescenta a essa preocupação o péssimo estado de conservação das rodovias, a 
idade avançada da frota que faz o transporte dos grãos e pôr fim a pequena quantidade de 
armazéns disponíveis, que segundo o Gallardo et all (2010) o Brasil possui apenas 15% da sua 
capacidade estática total. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
As perdas na agricultura podem ocorrer antes, durante e depois da colheita CNA 

(2012), FAO (2015). As perdas no processo de plantio e na colheita são decorrentes da baixa 
qualificação da mão de obra, pela falta de regulagem, ajustes e manutenção das máquinas e 
colheitadeiras, frotas obsoletas, velocidade das máquinas e por fatores climáticos. 

De acordo com dados da FAO (2015) as perdas estimadas para a colheita de grãos é 
de no mínimo 1% e no máximo 3%; para o Manuseio mínimo de 2% e máximo de 7%; 
Qualificação mínimo de 2% e máximo de 6%; Secagem mínimo de 1% e máximo de 5%; 
Armazenamento mínimo de 2% e máximo de 6% e as perdas estimadas para o transporte é no 
mínimo de 5% e no máximo de 10%. As perdas totais, do plantio ao transporte é estimada para 
um mínimo de 13% e no máximo de 37%. 

De acordo com os dados levantados as perdas no pós-colheita que ocorrem no 
transporte são potencializadas pela precariedade das estradas, pela avançada idade da frota 
brasileira, pelo acondicionamento inadequado nas carretas dos caminhões e a baixa 
capacidade de armazenagem dos grãos (CNA, 2012). 

https://roo.ifmt.edu.br/


49 
 

Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Mato Grosso 
Campus Rondonópolis 

Coordenação de Pesquisa e Extensão 
Fone (66) 3427-2308 

E-mail: pesquisa@roo.ifmt.edu.br 
http://roo.ifmt.edu.br/  

ISSN 2448-069X 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A produção prevista de grãos no Brasil na safra de 2014/2015 é de 200,08 milhões de 

toneladas e diante dos dados encontrados, estima-se serão perdidos, apenas durante o 
transporte, entre 10 e 20 milhões de toneladas de grãos. 

Neste sentido, faz-se necessários estudos posteriores para a busca de propostas para 
minimizar as perdas de grãos, que diretamente afetam a competitividade do agronegócio 
brasileiro e que diante de um cenário mundial de escassez de alimentos, acaba contribuindo 
para este cenário.  
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RESUMO 

 
O estado de Mato Grosso é um dos maiores produtores do país e utiliza os modais rodoviário, ferroviário 
e hidroviário para escoar sua produção. O transporte de grãos entre os locais de produção e de consumo 
é um dos principais entraves da competitividade agrícola brasileira. Neste contexto o transporte de grãos 
é um dos mais prejudicados com os problemas de infraestrutura. Este trabalho tem como proposito 
apontar as principais rotas para escoar a produção de grãos de Mato Grosso. Para isso, propõe-se a 
realizar uma analise a partir do trajeto das seis microrregiões produtoras de MT. Por meio de uma 
pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica, foi possível identificar que os principais portos utilizados 
para escoar a produção de grãos de Mato Grosso são: Itacoatiara/AM (8%), Itaqui/MA (9%), 
Paranaguá/PR (10%) e Santos/SP (58%). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Grãos, Logística, Transporte. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O agronegócio é um setor representativo para o Brasil, sendo responsável por cerca 
de um terço do PIB. O país é líder em produção e exportação de açúcar, café, suco de laranja, 
e ocupa o 2º lugar na produção e exportação do complexo da soja e de carne bovina 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, 2013). 

No cenário nacional de produção, destaca-se o estado de Mato Grosso (MT), por ser 
o maior produtor e respondendo por 31,4% da produção nacional (MAPA, 2014). Cerca de 56% 
da produção de Mato Grosso, da safra 2014/15, será destinada para exportação, segundo 
dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária – IMEA (2014). 

Porém, alguns problemas de infraestrutura comprometem a competitividade da 
produção de grãos mato-grossense, tendo em vista que o estado fica localizado na região 
Centro-Oeste do País, longe do litoral e consequentemente dos portos para exportação.  

Diante disso, os produtores de grãos brasileiros possuem dois grandes problemas 
logísticos, tendo em vista que não disponibilizam de armazenagem satisfatória e um sistema de 
transporte ineficiente (DELIBERADOR et al, 2013). 

De acordo com a recomendação da Fundação da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO), no que diz respeito a armazenagem, o Brasil encontra 
com sua capacidade em cerca de 70Mt abaixo do recomendado, ou seja, usa/utiliza apenas 
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15% da sua capacidade estática total, contra 85% na Austrália, 65% nos EUA e 40% na 
Argentina (Gallardo et al, 2010). 

O conjunto de transporte de grãos com capacidade inferior a produção total, o 
principal modo utilizado é o rodoviário, que é responsável por 67% do transporte de todo o grão 
produzido em Mato Grosso, porém frota, que representa 52% dos veículos, está ultrapassada 
em média 5-10 anos, e as rodovias, que se encontram em condições ruins ou péssimas (39%), 
provocam uma série de danos a sociedade e aos produtores que percebem a sua 
competitividade sendo atenuada em função de problemas estruturais (Borges et al, 2013). 

Os problemas no transporte não afetam apenas a competitividade, geram problemas 
de desperdício de alimentos. A estimativa de perda de grãos no transporte é algo em torno 10 
milhões de toneladas por ano (CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 
BRASIL - CNA, 2012).  

Diante do exposto, este trabalho buscou identificar as principais rotas de escoamento 
da produção de grãos de Mato Grosso. 
 
METODOLOGIA  

 
Este trabalho consistiu em uma pesquisa exploratória que visa apresentar as 

principais rotas para o transporte de grãos produzido em Mato Grosso até principais Portos 
para Exportação. Para isso o trabalho foi dividido da seguinte forma: 

a) Será realizada uma revisão da literatura para identificar a produção e a logística da 
soja em Mato Grosso. Além disso, a revisão ainda servirá para: 

I - Identificar as rotas mais utilizadas para levar os grãos até os Portos para 
exportação;  

b) Com essas informações foram estabelecidas as rotas mais utilizadas entre Mato 
Grosso e os Portos utilizados. 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Os principais produtos do agronegócio de Mato Grosso, em se tratando de produção 
agrícola na produção da safra 2014/2015 segundo dados do IMEA (2014) são a Soja, Bovinos, 
Algodão, Milho, Aves, Cana de açúcar, Suínos e Leite. Na Tabela 1 é possível visualizar esses 
produtos e sua participação na produção brasileira. 

TABELA 1 - Valor Bruto Da Produção Agropecuária (mil R$). 

Fonte: Adaptado do IMEA (2014)  

Ainda segundo dados do IMEA (2014) a produção de soja de Mato Grosso pode ser 
organizada em seis microrregiões, conforme demonstrado na Tabela 2. 

TABELA 2 – Produção de Soja por Micro regiões em Mato Grosso. 

Cultura 
Nominal Participação 

2014*  2015*  2014 2015 

Soja  21.693.640 18.918.806 50% 48% 

Bovinos 8.496.468 7.949.739 20% 20% 

Algodão 4.530.767 3.441.554 10% 9% 

Milho 4.035.804 3.842.000 9% 10% 

Aves 1.486.655 1.553.131 3% 4% 

Cana-de-açúcar 1.230.268 1.353.295 3% 3% 

Suínos 833.904 865.220 2% 2% 

Leite 538.774 617.223 1% 2% 
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Micro regiões Produção (ton.) Participação (%) 

Noroeste 1.674.352,00 6,4% 

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: IMEA (2014) 

Da soja produzida em Mato Grosso 30% é destinada para ser processada em óleo e 
farelo de soja no mercado interno, enquanto que 14% é comercializado junto a outros estados 
do País e 56% é destinado à Exportação Direta (IMEA, 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A competitividade da produção de grãos Mato-grossense depende de uma logística 
eficiente para o transporte desses grãos dos locais de produção para os portos de exportação.  

Entre as diversas atividades logísticas, o transporte é a principal preocupação das 
empresas, uma vez que representa a maior parcela do custo logístico final. No Brasil, de 
acordo com pesquisa realizada pelo INSTITUTO DE LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN – ILOS 
(2014), as empresas brasileiras gastam cerca de 67% do total despendido com logística em 
transportes.  

Entre as alternativas de transporte atuais para o estado de Mato Grosso está o 
transporte rodoviário até o Porto de Paranaguá/PR, com destaque para a utilização das 
rodovias MT 235, BR 264 (que liga o Acre ao estado de São Paulo) e BR 163 (que liga o Pará 
ao Rio Grande do Sul). Já para o transporte até Santos/SP a opção é o transporte 
rodoferroviário, com a utilização da BR 364, ALL Malha Norte, do grupo América Latina 
Logística - ALL.  

Uma terceira alternativa é o uso do transporte rodo-hidroviário, utilizado atualmente 
para escoar a produção do norte do estado, utilizando a BR 364 até Porto Velho (RO) e, em 
seguida, a hidrovia do Rio Madeira até Itacoatiara (AM).  

Uma quarta alternativa seria a utilização do modal rodoviário até Colinas/TO, onde 
posteriormente seguiria no modal ferroviário até o porto de Itaqui/MA. Estas alternativas de 
escoamento do produto levam em consideração a infraestrutura de transporte existente no 
Mato Grosso.  

Por fim foi possível identificar que os principais destinos dos grãos produzidos em 
Mato Grosso são os Portos de Santos/SP (58%), seguido pelo Porto de Paranaguá/PR (10%), 
de Itaqui/MA (9%) e Itacoatiara/AM (8%) (IMEA, 2014). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

A produção prevista de grãos no Brasil para a safra de 2014/2015 será de 200,08 
milhões de toneladas e diante dos problemas logísticos encontrados, faz-se necessário a 
busca por rotas para escoamento da produção mais eficientes, com custos e tempos menores. 
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Neste sentido, faz-se necessários estudos posteriores para a busca de propostas 
para minimizar os impactos de uma logística ineficiente, que diretamente afetam a 
competitividade do agronegócio brasileiro.  
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PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO NA ESCOLA 

ESTADUAL PROFESSOR DOMINGOS APARECIDO DOS 

SANTOS/RONDONÓPOLIS-MT. 

CONCEIÇÃO, Divanete  
Licenciada em ciências biológica pela Universidade Federal de Mato Grosso  
Licenciada em química pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato 
Grosso 
Especialista em Gestão em Saúde pela Universidade Federal de Mato Grosso, e-mail: 
diva_netelima@hotmail.com 
 
RESUMO 
 
Atualmente a educação escolar assumiu responsabilidades e compromissos sociais que ultrapassam sua 
tradicional função social em razão das novas necessidades econômicas, culturais e sociais. Desse modo 
emerge uma politica pública de Educação Integral do Governo Federal que visa introduzir a ampliação da 
jornada escolar em sete horas diárias, reorganizando o currículo por meio de atividades no contra turno 
escolar que ofereça cultura, lazer cidadania de forma contextualizada e integrada. Nesta perspectiva em 
2010 a Escola Professor Domingos Aparecido dos Santos aderiu ao Programa Mais Educação e como 
coordenadora em 2013\2014 tive a oportunidade de realizar análises dos impactos ocorridos. Esta 
pesquisa é qualitativa e quantitativa, com coleta de dados em registros anteriores, recentes e durante o 
processo. Constatou-se um avanço gradativo. Portanto o Programa Mais Educação depende de todos 
envolvidos e comprometidos com a educação pública. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Politica pública, educação integral, Programa Mais Educação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Em 2008 iniciei minha carreia como professora com os anos de experiências pude 
constatar que a educação atual é tão dinâmica que a forma tradicional não da conta mais das 
necessidades de nossos alunados. Nestes sete anos de trabalho percebi a importância da 
escola e que esta não seja apenas de tempo integral e sim de educação integral. Que 
considere o aluno como um ser que está inserido em uma sociedade e já carrega uma gama 
de experiências e cultura. 

Desta forma a educação escolar assumiu, nos últimos anos, responsabilidades e 
compromissos sociais que ultrapassam em grande medida sua tradicional função social de 
escolarização básica, ou seja, alfabetizar e iniciar crianças e jovens no universo em que estão 
inseridos. Pode-se dizer que as demandas sociais geradas no contexto contemporâneo, 
portador de novas necessidades econômicas, culturais e sociais, aliadas ao aumento da 
violência, levaram as redes públicas estaduais e municipais de todo o país à ampliação das 
funções e tarefas escolares, e consequentemente, à necessidade de estender o tempo de 
permanência dos alunos na escola. Dentro da escola, os alunos deixam de estar em situação 
de vulnerabilidade como, por exemplo, a criminalidade das ruas. 

Desse modo este projeto apresenta como objeto de pesquisa o desenvolvimento do 
Programa Mais Educação na Escola Estadual Professor Domingos Aparecido dos Santos 
situada no município de Rondonópolis, no Bairro Conjunto São José mais precisamente na 
Praça Clarion que aderiu ao Programa desde o ano de 2010. Como coordenadora nos anos de 
2013\2014, tive a oportunidade em realizar análises dentro desta unidade em relação à 
implantação do mesmo, tendo em vista os grandes desafios percebidos antes e durante o 
processo e que me instigaram a realizar esta pesquisa. 
 
METODOLOGIA  
 

Esta pesquisa é qualitativa, pois tem o ambiente natural como sua fonte direta de 
dados e o pesquisador como seu principal instrumento assim como também quantitativa haja 
vista que ela se traduz por tudo aquilo que pode ser quantificável, ou seja, traduzir em números 
as opiniões e informações para que se possa obter a análise dos dados. Então a presente 
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pesquisa foi realizada com o contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação 
investigada. Nesta perspectiva foi realizada inicialmente uma coleta de dados em registros 
anteriores e como coordenadora na vigência proporcionou o contato direto com o ambiente. 
Sendo assim juntamente com os professores foi realizado um diagnóstico inicial e final dos 
alunos matriculados no Programa Mais Educação, como também uma análise continua na 
execução das atividades com monitoria.  

De acordo com a estratégia de ação em relação à formação de turma a escola 
considerou na inclusão dos alunos no programa, três pressupostos básicos: o nível de 
vulnerabilidade de cada criança, defasagem de série idade e o desejo do aluno de fazer parte 
do programa. Cada turma terá 30 estudantes enturmados de acordo com sua fase ciclo, caso 
necessário, poderão ser de idades e séries variadas, conforme a características de cada 
atividade e o alinhamento de aprendizagem dos alunos. Cada turma terá um monitor em 
formação ou com habilidade especifica na área, lembrando que as atividades são: orientação 
de estudos e leitura, jornal escolar, dança, judô e esporte na escola. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O Programa Mais Educação é uma das 40 ações do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) que possibilita uma jornada ampliada em escolas públicas de ensino 
fundamental localizadas em regiões metropolitanas. Sua implementação propõe uma 
discussão conceitual que abarca uma proposta de educação integral que busca um padrão de 
qualidade na educação. Em razão disso é necessário que o conjunto de conhecimentos 
sistematizados e organizados no currículo escolar também inclua práticas, habilidades, 
costumes, crenças e valores que estão na base da vida cotidiana e que, articulados ao saber 
acadêmico, constituem o currículo necessário à vida em sociedade (BRASIL, 2008b, p. 27). 

Pode-se pensar a educação integral como princípio para a organização do currículo em 
que a ênfase recai na integração dos conhecimentos a partir de abordagens interdisciplinares, 
transdisciplinares e transversais, onde se questiona a fragmentação do conhecimento humano, 
próprio da ciência moderna, e propõe-se a articulação curricular como meio de contemplar o 
conhecimento de forma abrangente, integral, a partir de experiências e conhecimentos 
diversos, considerando que não há um único modo de ensinar e de aprender. Por sua vez, o 
Programa aponta para a necessidade de se conjugar os saberes associados ao currículo 
formal com os comunitários, bem como a integração dos mesmos para além dos limites da 
escola e das políticas educacionais. O currículo das atividades trabalhadas no Programa Mais 
Educação deve estar em harmonia com o currículo da unidade escolar, os professores do 
ensino fundamental das áreas afins orientam o planejamento dos monitores de modo que o 
currículo seja contextualizado com o Plano Politico Pedagógico da escola. Busca se então que 
a escola não tenha apenas um local onde são oferecidos e aplicados conteúdos programáticos 
de cada disciplina, mas que também ofereça cultura, lazer cidadania, conscientização, 
experiências e experimentações de forma contextualizada e integrada. E que o aluno não seja 
formado apenas para o letramento e sim para a vida e assim este se tornaria indivíduo e 
cidadão constituído de conhecimento integral e integrado.  

Portanto a educação integral constitui ação estratégica para garantir proteção e 
desenvolvimento integral a crianças e adolescentes. Através do Programa Mais Educação 
procura-se a possibilidade de promover a qualidade social da escola de tempo integral nas 
escolas brasileiras, sua prática conduz a promoção de uma educação diferenciada, cativante e 
que compreenda o ser humano em todas as usas dimensões. Essa estratégia promove a 
ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de 
educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes atores 
sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. O ideal da Educação Integral traduz a 
compreensão do direito de aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao 
respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária e como condição para o próprio 
desenvolvimento de uma sociedade republicana e democrática.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

https://roo.ifmt.edu.br/


57 
 

Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Mato Grosso 
Campus Rondonópolis 

Coordenação de Pesquisa e Extensão 
Fone (66) 3427-2308 

E-mail: pesquisa@roo.ifmt.edu.br 
http://roo.ifmt.edu.br/  

ISSN 2448-069X 

De acordo com análise de dados constatou-se na implantação do Programa da unidade 
escolar uma angustia enorme por parte dos profissionais, pois na concepção dos mesmos não 
haveria local para atender os alunos matriculados no programa, outra situação era a monitoria, 
se para profissionais qualificados já havia uma grande dificuldade de trabalhar com o ensino 
aprendizado, como seria com os que ainda estavam se qualificando ou não? Não se acreditava 
em melhoras na educação com esta proposta no processo cognitivo do aluno e em três anos 
com muitos desafios observou-se que toda a comunidade escolar foi conquistada através dos 
resultados alcançados. Nesta perspectiva os impactos vistos até aqui foram na sua maioria 
positivos quando se fala em acompanhamento pedagógico que possibilita ao aluno, através da 
instrumentalização e a ampliação da oportunidade do aprendizado, sendo assim ele poderá 
relacionar os seres humanos com tempo e espaço na coprodução e transformação cultural, 
política e histórica. Observou-se que houve uma melhora no aprendizado dos alunos que 
participavam do programa. Porém ainda não se mantem uma continuidade com o calendário 
letivo devido a atrasos de recursos ou entraves com prestação de contas das unidades 
escolares, o que prejudica o atendimento do aluno nas condições elencadas. A escola de 
educação integral é uma escola que assume um projeto transformador, adequado ás 
demandas do nosso tempo. Em seu cotidiano alunos, professores, monitores, instrutores, pais, 
membros da comunidade mantém contato entre si, se comunicam, ensinam, aprendem, 
transformam saberes e renovam experiências. Portanto o sucesso do Programa Mais 
Educação depende de todos envolvidos e comprometidos com a melhoria da educação 
pública. 
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RESUMO 

 
O  projeto de extensão “Leitura e escrita: IFMT! é pra lá que eu vou” objetiva fazer  revisão  dos 
conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, totalizando 80 horas-aula, distribuídas igualmente, para 
alunos do 9º  ano de escola pública, para desenvolver competências e habilidades necessárias ao bom 
desempenho  no processo seletivo, o que lhes permite mais chances de ter acesso aos cursos 
profissionalizantes oferecidos pelo IFMT. Em 2011, foram ofertadas 25 vagas. Dos 11 alunos que o 
concluíram, 06 passaram a fazer parte do corpo discente. Em 2012, a oferta foi de 50 vagas. Dos 25 
concluintes, 05 foram aprovados. Em 2013, foram  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. O curso também os prepara para para dar continuidade à vida 
escolar.  
 
Palavras-chave: Competência. Habilidade. Inclusão 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

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. A tarefa de ensinar a ler e a escrever favorece a formação dessa 
estrutura de pensamento específico. O trabalho com a linguagem 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 de 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 merecedoras de fazer parte de um 
ensino de qualidade.  

Diante disso, um grupo de professores de Língua Portuguesa e de Matemática, 
consciente da responsabilidade do Instituto em promover, no município em que atua, a 
cidadania tão almejada por todos, propôs um curso de extensão que visasse à inclusão social 
de alunos de escolas públicas no processo seletivo do campus.  

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.  
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 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). Dessa forma, o objetivo foi desenvolver competências e habilidades 
necessárias ao bom desempenho do público-alvo no processo seletivo do campus, por meio de 
um curso de extensão que contemplasse as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. 

 
 

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 
experiências dos dois anos fizeram com que, em 2013 e 2014 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 uma vez por semana 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 
  

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  compõem o corpo discente do Instituto 
Federal, campus Rondonópolis. 

Já em 2013, tivemos 74% de concluintes, com apenas 6% de desistência de um total 
de 80 alunos. Ao final do processo, obtivemos 35 aprovações.  

Em  2014, 69 alunos concluíram o curso. Destes, 57 realizaram a prova e  25 foram 
aprovados, sendo 8 para Técnico em alimentos; 7 para Técnico em Química e 10 para 
Técnico em Secretariado.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados dos dois primeiros anos de execução do projeto não desmotivaram a 
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equipe, pois a evasão foi para nós um desafio a ser superado. Procuramos detectar as 
causas para repensar o formato apresentado para os anos seguintes. 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. 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 trabalho possui como objetivo a vivência do adolescente como Clown (palhaço) no Programa 
Saúde da Família (PSF). É de interesse reconhecer que o teatro é um meio comunicacional que acontece 
a partir de vivências corporais, não somente da percepção, mas da autoimagem. A experiência da prática 
da inclusão do Clown no PSF - Vila Mineira, fazendo uso da visita em loco realizada pelos alunos, 
compartes do projeto “Corpo, Comunicação e Teatro Experimental”. Efetuou-se uma pesquisa de 
observação participante. A visita teve como desafio principal “a transmissão de saberes adquiridos nas 
oficinas de teatro experimental”. Os resultados alcançados foram: os sorrisos dos doentes, a alegria e 
disposição do próprio Clown, a receptividade da equipe de saúde e também a mobilidade em incluir-se no 
mundo do Clown, com crianças, adultos e idosos, sendo surpreendente a constatação de que adultos e 
idosos demonstraram extrema participação, o que foi inesperado.  
 
Palavras – chave: Inclusão, PSF, Clown, Adolescente 

 
INTRODUÇÃO 

 
O teatro vai além da ficção, ou seja, o ator não se contenta em ser personagem, ele 

quer ser o mediador entre o cotidiano e a representação teatral, isso por meio da atuação, que 
requer a atribuição de significação a imagem que o corpo do ator estabelece, o que implica na 
transmissão de mensagens entre expectador e ator.  

“A técnica de clown foi desenvolvida como um elemento e uma técnica auxiliar ao 
trabalho do ator” (Wuo, 2009). Isso significa que o ator para representar um personagem, deve 
antes passar por um processo de autoconhecimento, de descobrimento sobre ele mesmo, e é 
nesse contexto que surge o clown para ajudar nesse processo.  

 
“O clown não representa: ele é o que faz, lembra os bobos e bufões da Idade 
Média. Não se trata de um personagem, ou seja, de uma entidade externa a 
nós, mas da ampliação e dilatação dos aspectos ingênuos, puros, humanos, 
(como nos clods), portanto, ‘estúpidos’ do nosso próprio ser” (BUNIER, 2001, 

p. 209). 
 

O ser humano tende a fugir dos seus erros, desastres e fracassos, ainda mais 
acentuadamente na adolescência em que o jovem vivencia o momento de descoberta, tendo o 
desafio entre a infância e a juventude um hiato continuo, perfazendo tarefas mentais muito 
particulares em rumo a anseios de vitórias.  

O objetivo desse trabalho é a vivencia do adolescente como Clown no posto de saúde 
pública, o que se tornou um meio de expressão de arte, e não somente a comunicação 
necessária e devida, mas sim limiares contínuos de pensar no seu eu comunicacional, seu eu 
artístico, seu eu ridículo, em prol a alegria de pessoas sensíveis pelo momento da saúde 
debilitada.  
 
METODOLOGIA 
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A metodologia acontece por meio de observação participante, fazendo uso de artigos, 
livros, documentários e filmes; que servem como baseamento teórico para tais visitas 
voluntárias como clown.  

Marconi e Lakatos (2003, p. 190) definem observação como: “uma técnica de coleta de 
dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos 
da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 
fenômenos que se desejam estudar”.  

Quando iniciado o projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso - Campus Rondonópolis foi selecionado o número de 20 
estudantes do Ensino Médio Técnico (Secretariado e Química), para participarem das oficinas 
de teatro, inclusive, tendo como parte do planejamento do curso as práticas vinculadas ao 
Clown. Em se tratando de prática e relação social entre alunos do IFMT e comunidade da Vila 
Mineira e região, tiveram-se inúmeros indicativos positivos, sendo um deles o convite de 
ampliação do projeto para outros postos de saúde circunvizinhos, tendo mediante a hipótese 
levantada no inicio do projeto, a participação reciproca da comunidade da Vila 
Mineira/Rondonópolis, seja essa do aluno ou da comunidade (outras entidades).  

Assim no avanço das discussões no cerne da oficina chegou-se a possibilidade de 
estar vivenciando as experiências artísticas no PSF da Vila Mineira e, posteriormente, no PSF 
da Vila Verde, apresentando a arte do palhaço, esse vulgarmente conhecido pela população. 
Estando no furor da ação o grupo de aproximadamente 15 Clown(s) iniciou seu trabalho com 
muita alegria, interagindo com as crianças e adultos presentes, a fim demonstrar sensibilidade 
ao momento vivido pelos pacientes, por meio de sorrisos, cumprimentos e gestos simples, mas 
de grande importância para proporcionar um momento de descontração diante das 
circunstâncias.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O clown incluso no PSF das regiões vizinhas do IFMT – Campus Rondonópolis, 
possibilita a inclusão dos adolescentes (seja o aluno do instituto, seja convidado de outras 
entidades) na comunidade, reafirmando o propósito social, humano e fraterno da educação. 
Com essas ações voluntárias é possível praticar os estudos adquiridos durante as oficinas, 
realizando ainda a reflexão sobre essa ação. 

Desse modo, percebe-se que a inclusão do clown no PSF torna o ambiente mais 
agradável, feliz e inundado de sorrisos, principalmente, dos adultos, surpreendendo o próprio 
imaginário popular de que palhaço é para crianças. O que se compara ao artigo “Teatro Clown 
e Hospitalização Infantil: revisão da literatura”:  

 
"O efeito do brincar contribui para o desenvolvimento sensório-motor e 
intelectual da criança, assim favorece o processo de socialização. Ao brincar, 
a criança libera sua capacidade de criar e reinventar o mundo. Durante a 
hospitalização, jogos e brincadeiras propiciam as melhores condições para 
sua recuperação física e emocional. Nesse sentido, diversas formas de 
expressões artísticas ocorrem em hospitais de diferentes naturezas: desde as 
clássicas, como teatro, pintura, desenho, mímica e contos até a mais recente 
e atual, o teatro clown." (OLIVEIRA, PAIVA e CHIESA, 2013).  
 

Percebe-se que o presente trabalho, embora semelhante ao artigo citado anteriormente 
em relação aos efeitos desencadeados pela inclusão do Clown, ainda assim não visa somente 
atingir as crianças, mas também os adultos que as acompanham bem como os servidores das 
instituições de saúde.  

Nota-se ainda a atenção e receptividade da equipe de servidores do PSF, num reflexo 
das ações de alegria dos adolescentes como Clown.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Conclui-se que o presente trabalho apresenta os resultados esperados, isto é, 
proporciona a formação de atores e palhaços, além de identificar a presença da arte no 
cotidiano e a sua importância para uma vivência saudável, aperfeiçoando assim as relações 
interpessoais.  
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É possível compreender a relação entre corpo, comunicação e teatro, promover a 
integração do campus com a comunidade e a realização de momentos culturais internos e 
externos ao Campus, uma vez que são realizados estudos e treinamentos que precedem todas 
as visitas.  

Assim as visitas aos PSFs são de grande valia para o bem estar da comunidade, bem 
como dos próprios adolescentes engajados nessa ação voluntária, mediante a realidade muitas 
vezes precária destas instituições públicas do Governo. Desse modo, devido ao fato dos 
resultados obtidos serem os esperados, pode-se afirmar que o desenvolvimento desse trabalho 
em outras localidades é altamente pertinente.  
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RESUMO 

 
A literatura de língua portuguesa produzida por escritores africanos é quase uma desconhecida na escola 
brasileira. Mesmo a entrada em vigor da Lei 10639, em 2003, não conseguiu alterar esse fato, que já foi 
chamado de “neocolonialidade curricular”. O projeto de pesquisa Lei 10639: a literatura africana no 
IFMT/Roo, do qual o presente resumo é fruto resultante, foi implementado para contribuir com a 
superação desta lacuna. Orientador e três bolsistas se debruçaram durante um ano sobre os contos do 
escritor moçambicano Mia Couto, reunidos no livro “Estórias abençonhadas”, e encontraram seus pontos 
salientes na criatividade textual, na forte presença de elementos fantásticos e na recorrência da morte em 
suas mais variadas formas. Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do projeto que teve 
como metodologia a pesquisa bibliográfica, a leitura compartilhada dos contos e a produção de textos 
críticos sobre a obra em apreço. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura africana, Mia Couto, Estórias abençonhadas. 

 
INTRODUÇÃO 
  
 O presente trabalho é um dos resultados do projeto de pesquisa “Lei 10639: A literatura 
africana no IFMT/Roo”, desenvolvido no IFMT Campus Rondonópolis de 1º de agosto de 2014 
a 31 de julho de 2015. Foram dozes meses de leitura, estudo individual e análise compartilhada 
dos contos do livro Estórias abençonhadas, do escritor moçambicano Mia Couto, cujo objetivo 
foi oportunizar o conhecimento e a divulgação, no âmbito do IFMT, da literatura africana de 
língua portuguesa, atendendo ao que prescreve a Lei 10639.  
 Este resumo expandido propõe uma amostra dos pontos salientes do livro em apreço, 
ou seja, aspectos relevantes do estilo miacoutiano, como o neologismo e a criatividade textual, 
a preferência pela narrativa de índole Fantástica e a presença da Morte como tema recorrente 
em diversas estórias.  
 
METODOLOGIA  

 
Nesta pesquisa tomou-se como ponto de partida a investigação da história da 

literatura africana de modo geral e, em especial, a de Moçambique, país que serve de palco 
para estórias do livro, para que fosse possível situar Mia Couto em seu contexto literário. O 
grupo de pesquisa também acionou conceitos da teoria do conto e as impressões de 
especialistas através do exame da fortuna crítica. Mas o carro-chefe da pesquisa foi a leitura 
compartilhada e o debate dos contos, que contribuíram para a formação crítica dos bolsistas, 
sua capacidade de interpretação, de expressão de ideias e habilidades redacionais.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Ao lermos os textos de Mia Couto é impossível não notar as “brincriações” que ele faz 

com as palavras, ou seja, sua escrita é caracterizada por neologismos, oralidades e rearranjos 
de frases. 

Em um dos programas “Conversa afiada”, Maria João Avilez perguntava a Mia Couto 
se a inovação das palavras seria uma forma do autor de engrandecer a miscigenação ou ainda 
de corrigir a língua. O escritor respondeu que o português, sozinho, não consegue propagar a 
realidade africana, por isso ele utiliza e trabalha as potencialidades da Língua Portuguesa. 
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Alguns exemplos desses neologismos que estão presentes no livro “Estórias 
Abensonhadas” (COUTO: 2012) são: 

 
 

Neologismo Contexto Comentário Pág. 

DEVAGAROSO Ele remava devagaroso Fusão de “devagar” com “vagaroso” 9 

CREPUSCULANDO O dia já crepusculando Verbalização do substantivo 
“crepúsculo” 

9 

POENTARAM até que se poentaram as visões Verbalização do substantivo 
“poente” 

14 

ESPANTADAMENTE ela era espantadamente bela Em lugar de espantosamente: 
alteração de sufixo 

15 

TIMIÚDA Maria Cascatinha sorriu, timiúda Fusão de tímida com miúda 27 

SOFRIMENTADA debruçadas sobre a sofrementada 
mãe 

Fusão de sofrida com atormentada 29 

EMBASBOCADA entrou na casa de banho, 
embasbocada 

Alteração do adjetivo 
“embasbacada” para contemplar o 
substantivo “boca” 

32 

REPETEPETE No repetepete da noite Repetição silábica que ilustra o 
próprio conceito da palavra 

37 

CABISTONTA Hortência cabistonta de bêbada Fusão de cabisbaixa com tonta 40 

INDAGUAVA olhando a chuva [...] a gente se 
indaguava 

Indagar sobre a água (da chuva) 43 

INUTENSÍLIO O cachimbo lá ficou [...] a terra 
aspirava nele, fumando o inuntensílio 

Utensílio (paradoxalmente) inútil 50 

NEBLINUBLADAS As sombras, neblinubladas Fusão de neblina com nubladas 53 

ESPLENDOLOROSO Vendo-o assim esplendoloroso Esplendoroso mas doloroso 57 

EXATAMESMO Exatamesmo: sangue, certificado e 
indiscutível 

Fusão de duas palavras de 
confirmação: exato e mesmo 

69 

OBSOLENTAS As folhas balançaram, obsolentas Fusão de obsoletas e lentas 70 

HIPERPÓTAMO Se diria ser um hiperpótamo Um hipopótamo enorme 76 

DESVIVER Filho, estou a começar a desviver Desviver para não dizer morrer 84 

ESPARRAMORTO O homem caiu, esparramorto Esparramado e morto 112 

TRANQUILITUDE Meu gosto de visitar as igrejas vem 
apenas da tranquilitude 

Fusão de tranquilidade e quietude 121 

 
Além dos neologismos, Mia Couto utiliza também em sua escrita: jogos de palavras, 

rearranjo sintático de expressões e uma inusitada apropriação de ditos populares. Seguem 
alguns exemplos: 

 

Exemplo Pág. 

Garantido era que, chegada a incerta hora 9 

Naquelas inquietas calmarias 10 

Passou-se o tempo, num abrir sem fechar de olhos 16 

A seguia em dor: os olhos já ímpares, as tripas já triplas 28 

Entre marido e mulher o tempo metera a colher 31 

Ela que nem de casa era dona 38 

O chão, esse indigente indígena 43 

[...] não serão demasiadas águas, tombando em maligna bondade? 45 

Chamaram um por um, em ordem analfabética 47 

[...] incapaz de distinguir um fora-da-lei de um lei-de-fora 55 

[...] um tiraço deflagrou em plenas ventas de um dos desditosos ditos 64 

É conta que se faz sem cabeça 93 

Olho por olho, dente prudente 95 
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Outro aspecto bastante comum na obra de Mia Couto é a recorrência à narrativa 
Fantástica. Diferente dos contos de fadas, que são narrativas do âmbito do Maravilhoso, em 
que desde o início o leitor sabe que se trata de algo inverossímil, o Fantástico surpreende o 
leitor, pois os eventos extraordinários surgem num contexto familiar e cotidiano. Às vezes as 
histórias são baseadas até em crenças e mitos locais, mas sempre com um pé na realidade. 

No conto “O cachimbo de Felizbento”, presente no livro “Estórias abensonhadas”, 
Felizbento entra em um buraco de onde havia retirado uma árvore e desaparece. Seu 
cachimbo dá origem a outra árvore que, na hora dos poentes, emana fumaça como uma 
chaminé. 

Nessa estória percebe-se claramente a fantasia: um homem que entra e some em um 
buraco e, mais tarde, uma árvore que solta fumaça. Quem já leu algo escrito por Mia Couto já 
deve ter percebido coisas desse tipo: coco que chora sangue, menina sendo enterrada e se 
transformando em flor, homem virando cobra, a cerveja que bebe o homem, velha virando 
pássaro. Presente em muitos contos do livro, a fantasia é uma das principais características da 
escrita de Mia Couto, este grande escritor Moçambicano. 

A morte também é um tema recorrente na obra de Mia Couto e Estórias 
Abensonhadas não é uma exceção. O livro foi escrito em 1994, logo após o fim da Guerra Civil 
Moçambicana, que ocorreu entre 1977 e 1992. Nesse livro a guerra é quase sempre uma 
sombra ao longe. Porém, a morte não foi embora: espreita em cada sombra, domina o secreto 
curso da história moçambicana. 

Nas Estórias abençonhadas diversos contos apresentam personagens que morrem, 
sendo estes os motivadores da própria morte, que em muitos lugares representa uma entrega 
à terra. Os contos “O Cego Estrelinho”, “O Calcanhar de Virgílio” e “O Cachimbo de Felizbento” 
são exemplos desse fenômeno. Segundo José Eduardo Agualusa (1995), os personagens 
procuram a morte como quem busca a memória. Ao desertificar os campos, a guerra contribuiu 
enormemente para a crise de identidade que se vive em Moçambique.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Ainda há muito o que se pesquisar na literatura africana de língua portuguesa.  Este 

resumo expandido procurou fazer uma amostra do potencial desta literatura pouco privilegiada 
no âmbito escolar. Conhecer melhor a África e os africanos, sua literatura por exemplo, pode 
ser um fator mitigador de preconceitos e pode também revelar muitos pontos de contato com 
esse continente tão importante na formação da sociedade brasileira.  
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RESUMO 
O projeto contou com várias pesquisas na área da programação de computadores e eletrônica básica. 
Como o curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFMT Campus 
Rondonópolis oferece várias disciplinas nessa área, tornou-se também um excelente meio para aplicação 
da teoria com a pratica, sendo outro ponto positivo desse projeto. O tema não é inédito para pesquisa, 
mas aplicar esses conhecimentos com constantes capacitações e as experiências adquiridas com esse 
projeto, motivaram não só bolsistas, mas vários alunos do curso a procurarem cada vez mais estudos e 
pesquisas nessa área. O projeto apresentou dificuldades na execução na comunicação da aplicação feita 
no Android com microcontrolador Arduino, visando sempre o baixo custo. Como solução, foi empregado o 
uso um shield  Ethernet W5100 no Arduino utilizando a tecnologia em programação JAVA com uso de 
SOCKETS, que basicamente estabelece conexão entre dispositivos, envia e recebe dados, sendo esse o 
elemento necessário previsto para tal ligar o hardware com o software. Analisando a aplicação prática das 
etapas concluídas, observa-se que o conjunto funcional do projeto que inclui Arduino, Android, rede 
WLAN e placas de acionamento e conexões, funcionam de maneira extremamente satisfatória. 
Atendendo ao proposto e acima de tudo provando a viabilidade prática do projeto. 

 
Palavras-chave: Automação Residencial, Android, Arduino. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Muito difundida no meio industrial, a automação atinge na atualidade diversos setores 
coorporativos e residenciais, devido as grandes inovações tecnológicas criadas para atender 
essa demanda. Um fator que colabora na ascensão da automação residencial é o desejo da 
população trazer para dentro de suas residências a necessidades básicas de segurança, 
comunicação e constante vigilância de possíveis riscos que afetam o seu patrimônio. 
 
DESENVOLVIMENTO 
 

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre responsável por 
realizar a leitura e a execução de comandos solicitados pelo usuário. Esta placa utiliza o micro 
controlador ATmega, que apesar de ser pequeno, é bastante robusto e atende perfeitamente 
os processos requisitados. O micro controlador ATmega é programável através do software 
disponibilizado pelo site do Arduino.cc, com uma linguagem “C” bastante didática devido existir 
várias funções prontas, facilitando na sua programação (Monk 2014). 

 Durante os primeiros 3 meses do projeto, o coordenador juntamente com os bolsistas 
realizou uma análise dos objetivos a serem alcançados, constatando a necessidade de o grupo 
realizar um treinamento em programação para Arduino e Android, vista que apenas o 
coordenador havia tais conhecimentos específicos. Após o treinamento foi possível verificar 
quais tecnologias de programação e transmissão de dados seriam necessários para a 
viabilidade do projeto. A “Figura 1” mostra um esquema dos passos realizados para comunicar 
uma aplicação Android com o controlador Arduino.  
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Figura 1 -  Escopo do projeto de automação residencial. 
 

  
 Em certo momento, o projeto apresentou dificuldades em sua execução na 

comunicação da aplicação feita em Android com o micro controlador Arduino. Problema 
solucionado com a inserção do IP e porta no Virtual Server no roteador wireless para permitir a 
conexão externa (WAN) com o Arduino, no qual rejeitou todas as portas, permitindo apenas a 
porta externa 81.  

Foi agregado também o uso um shield  Ethernet W5100 no Arduino utilizando a tecnologia 
em programação JAVA com uso de SOCKETS, que basicamente estabelece conexão entre 
dispositivos, envia e recebe dados, sendo esse o elemento necessário previsto para tal ligar o 
hardware com o software. Analisando a aplicação prática das etapas concluídas, observa-se 
que o conjunto funcional do projeto que inclui Arduino, Android, rede WLAN  e placas de 
acionamento e conexões, funcionam de maneira extremamente satisfatória. Atendendo ao 
proposto e acima de tudo provando a viabilidade prática do projeto. É importante ressaltar que 
todos os softwares de ambiente de desenvolvimento integrados (IDE) utilizados para a 
programação desse projeto são do tipo Software Livre, contribuindo dessa forma a redução de 
custos do projeto, com o uso da ferramenta Android Studio 1.1.0 e a IDE do Arduino. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

 O principal objetivo do projeto em expor a aplicabilidade e funcionalidade da automação 
residencial, também conhecida por Domótica, tecnologia responsável pela gestão de todos os 
recursos habitacionais, termo oriundo da fusão da palavra “Domus” (casa), com a palavra 
“Robótica” (eletrônica + informática) ligada ao ato de automatizar (ELIANE, 2011) foi alcançado 
como previsto no início, sendo acessível economicamente e provendo aplicações e serviços 
através da automação de sensores, acionadores e pequenos motores. Alguns indicadores são 
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decisivos para que o projetista junto ao seu cliente escolha tecnologias envolvidas na 
automação de seu imóvel, tais como perfil do consumidor, a localização do imóvel, o quanto, 
em que e quando se pretende investir são cruciais para o custo x benefício (Agostini, 2007). 

Segundo a IDC
4
 Brasil, aproximadamente 9 de cada 10 smartphones vendidos no país 

rodavam Android. O restante corresponde aos demais sistemas: iOS, Windows Phone e 
BlackBerry. Como padrão adotado por empresas do ramo, a versão Android 4.0 e 4.1, que 
historicamente demonstra-se estável perante outras, é distribuída na maioria dos dispositivos 
vendidos. Dessa forma, o projeto visa implementar um aplicativo Android na versão 4.1. 

Desta forma, o projeto determinou o nome “SmartHouse” e uma logo para caracterizar o 
uso de um smartphone controlando uma residência pelo aplicativo e a implementação da tela 
inicial da aplicação, como visto na “Figura 2”. 

 
Figura 2 – Tela inicial e logo desenvolvida para na aplicação Android 

 

 
 
O desenvolvimento de aplicações e sistemas para dispositivos móveis, por vezes utilizado 

apenas como desenvolvimento mobile é toda atividades e processos acerca do 
desenvolvimento de softwares para dispositivos móveis (handheld) como computadores de 
bolso, PDAs, smartphone e telefone celular combinado com tecnologias como GPS, TV portátil, 
touch, consoles, navegador de Internet, WAP, leitores de áudio, vídeo e texto, entre outros. O 
desenvolvimento de aplicações para mobile possui particularidades do desenvolvimento 
tradicional devido as limitações tanto do processamento, tamanho de tela e área de trabalho, 
além de estar sempre bombardeado por configurações distintas tanto do hardware quanto do 
software por parte dos fabricantes e suas concorrências (LECHETA, 2010). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final do período disposto para o desenvolvimento deste projeto, no cronograma inicial 
desse projeto, observamos que as etapas seguiram corretamente a estimativa. Porém a ideia 
de utilizar módulos do Xbee para comunicação foi substituída devida a sua distância para 
comunicação, apenas 30m. Desta forma, foram encontrados vários meios para atingir a ideia 
inicial, controlar uma residência distante, com o uso de tecnologia TCP-IP através da rede 

                                                           
4
 IDC - Empresa líder em inteligência de mercado e consultoria nas indústrias de tecnologia da 

informação, telecomunicações e mercados de consumo em massa de tecnologia. 
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WLAN e SMS, atendendo o proposto e provando a viabilidade prática do projeto com 
orçamento baixo.  

Nesse projeto foi exposto um aplicativo criado na plataforma Android chamado de 
“SmartHouse” que permite o usuário a controlar sensores, acionadores, motores, bem como 
realizar leitura de dados através de seu dispositivo móvel (smartphone ou tablet) com eficiência 
energética, já que são componentes que consomem no máximo 12v e com pouco 
investimentos. 

Com isso, podemos concluir que a automação residencial com o uso de smartphones se 
configura em um desafio constante e presente. Devemos prover interfaces de fácil 
compreensão, disponibilidade de informações e a possibilidade de controlar uma residência 
pela conexão com a Internet ou envio de mensagens SMS, oferecendo ao usuário conforto e 
uma opção para segurança de sua residência. 
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