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APRESENTAÇÃO

Bem-vindo aos anais do 15º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da
Universidade Vale do Rio Doce, ocorrido entre os dias 13 a 15 de setembro de 2017. Nesta
edição comemorativa pelos 15 anos de realização ininterrupta desse evento, decidimos pela
publicação dos primeiros anais contendo artigos completos.
O tema escolhido para este ano “DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE: a
biodiversidade e o humano” contempla a preocupação atual de muitos pesquisadores com os
graves problemas enfrentados pela humanidade que é diretamente afetada em sua condição de
dignidade e pelas questões ambientais, agravadas no Estado de Minas Gerais- Brasil- pelo
rompimento da barragem de fundão ocorrida em 2015.
Este simpósio que ocorre anualmente desde 2002 expressa o compromisso da Univale
com a comunidade em ser, cada dia mais, espaço reconhecido para socialização da produção de
conhecimento, quer concernente aos Programas de Pós-graduação Stricto e Lato Sensu e aos
Programas de Iniciação Científica, quer concernentes aos diversos cursos de graduação
ofertados pela Univale e demais Instituições de Pesquisa e Ensino Participantes.
Desde 2014, a publicação dos trabalhos apresentados se dá por meio de versão digital,
o que permite um alcance maior na divulgação dos resultados das pesquisas então realizadas.
Nesta primeira edição foram selecionados, após rigorosa avaliação da comissão científica do
evento, vinte e quatro artigos, que versam sobre os mais diversos temas objetos de estudos e
pesquisas realizadas pelos autores e mostram o caráter interdisciplinar dos estudos.
A expectativa é que este seja o primeiro número de muitos outros que registrem a
magnífica história deste evento e desta Universidade que traz no nome o doce do Rio que nos
inspira a reconstruir as condições humanas e ambientais deste planeta.
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BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA: ESTUDO DA
CONFORMIDADE DE BLOCOS FABRICADOS EM GOVERNADOR VALADARES
ATRAVÉS DE ENSAIOS LABORATORIAIS
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RESUMO: Os blocos de concreto para alvenaria vêm sendo uma fonte alternativa em relação
a sistemas construtivos racionais, entretanto, em alguns lugares ainda há muitos
descumprimentos em relação à produção e ao controle tecnológico do produto. É objetivo deste
estudo, apresentar os resultados de ensaios laboratoriais realizados em blocos de concreto
fabricados por 03 empresas de Governador Valadares (MG), obedecendo-se nos ensaios a
normalização pertinente (ABNT NBRs 6136/2016 e 12118/2014). Conclui-se que os blocos
fabricados na cidade, de acordo com análise apresentada, não obedecem a todos os critérios
normativos, havendo uma necessidade de que sua produção seja realizada conforme normas e
o mínimo necessário de controle tecnológico.
Palavras-Chave: Blocos de concreto. Alvenaria. Sistemas construtivos.
ABSTRACT: Concrete blocks for masonry have been an alternative source for rational
construction systems, however, in some places there is still a lack of compliance in relation to
the production and the technological control of the product. The objective of this study is to
present the results of laboratory trials performed on concrete blocks manufactured by three
companies from Governador Valadares (MG). The relevant standardization (ABNT NBRs
6136/2016 and 12118/2014) were followed in the tests. It is concluded that according to the
analysis presented the blocks manufactured in the city, do not meet all the normative criteria,
and there is a need for their production to be carried out according to norms and within the
minimum technological control necessary.
Keywords: Concrete blocks. Masonry. Construction systems.

1 INTRODUÇÃO

Os blocos de concreto para alvenaria vêm sendo uma fonte alternativa que se atrelou a
necessidade que o país tem em relação a sistemas construtivos racionais. Isso porque, com a
chegada do Minha Casa Minha Vida – programa com intuito de atender a população de baixa
e média renda, além de contribuir no setor econômico brasileiro, esses blocos mostraram-se
úteis devido a sua diversidade de uso e forma, bem como sua facilidade quando da construção
(SINDUSCON-MG, 2014). Além disso, o conceito de coordenação modular utilizado nesse
tipo de estrutura contribui para “organizar ou arranjar peças e componentes, de forma a
atenderem a uma medida de base padronizada” (TAUIL e NESE, 2010, p. 24). Assim, modular
em alvenaria estrutural é realizar a combinação de blocos com dimensões variadas, mas que
combinem entre si, de forma a atender as medidas estabelecidas no projeto e sem que haja a
quebra de peças.
Contudo, observa-se a pouca utilização desse material de construção nas obras em
diversas localidades no Brasil, principalmente em cidades do interior dos Estados. Assim,
observa-se que essa deficiência é ocasionada por fatores ligado ao baixo grau de conhecimento
sobre o produto, pensando a partir da fabricação dos mesmos até os benefícios quanto à sua
aplicação (TANGO, 1984; ALVES, 2004 apud LORDSLEEM-JÚNIOR et al, 2008).
Nos canteiros de obra, de acordo com Sinduscon-MG (2014), observa-se uma profunda
carência no uso dos blocos de concreto para alvenaria, ressaltando a importância em avançar
no quesito construção, mão-de-obra e controle tecnológico (SINDUSCON-MG, 2014).
Além disso, em alguns lugares, ainda há muitos descumprimentos da normalização
pertinente ao produto, ocasionando em blocos de má qualidade visual e estrutural, como é o
caso da cidade de Governador Valadares (MG), distante cerca de 317 km da capital mineira,
Belo Horizonte.
Neste sentido, com intuito de contribuir em estudos referentes à produção de blocos de
concreto para alvenaria estrutural na cidade, é objetivo do presente trabalho, apresentar os

resultados da avaliação realizada de forma experimental em blocos produzidos por três
fabricantes locais.

2 METODOLOGIA

Os ensaios aqui realizados foram: análise dimensional, absorção de água e resistência à
compressão, todos de acordo com as exigências da NBR 6136 (2016): Blocos vazados de
concreto simples para alvenaria - Requisitos e NBR 12118 (2014): Blocos vazados de concreto
simples para alvenaria – Métodos de ensaio, da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT.
Os procedimentos foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção da
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, sendo que foi escolhido 01 (um) tipo de bloco
fabricado por 03 (três) empresas distintas da cidade, totalizando 27 blocos da amostra. Essas
empresas foram identificadas neste trabalho como: A, B e C.
O bloco utilizado é da família 15x40, conhecido como bloco inteiro, com dimensões
nominais 140x190x390 mm.

Figura 1: Amostra utilizada nos ensaios
Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 2: Amostra utilizada nos ensaios – detalhe das faces das paredes
Fonte: Arquivo Pessoal

É importante ressaltar que somente a empresa C soube informar a qual classe os seus
blocos pertenciam – classe C, número do lote, data de fabricação e sua resistência à compressão,
dados necessários e estabelecidos de acordo com a NBR 6136 (2016).
As tabelas a seguir foram utilizadas para a verificação da conformidade ou não
conformidade dos blocos ensaiados:

Tabela 1: Dimensões nominais, NBR 6136 (2016)

Tabela 2: Designação por classe, largura dos blocos e espessura mínima das paredes dos blocos, NBR 6136
(2016)

Tabela 3: Requisitos para resistência característica à compressão, absorção e retração, NBR 6136 (2016)

Vale ressaltar que os blocos de classe C são considerados estruturais apenas em
aplicações peculiares. Assim, a normalização pertinente estabelece o seguinte:
5.3.2 Permite-se o uso de blocos com função estrutural classe C, com largura de 90mm, para
edificações de no máximo um pavimento.
5.3.3 Permite-se o uso de blocos com função estrutural classe C, com largura de 115 mm, para
edificações de no máximo dois pavimentos.
5.3.4 Permite-se o uso de blocos com função estrutural classe C, com larguras de 140mm e
190mm, para edificações de até cinco pavimentos.
5.3.5 Os blocos com largura de 65mm têm seu uso restrito para alvenaria sem função estrutural
(ABNT, 2016, p. 7).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

As tabelas abaixo são os resultados dos ensaios laboratoriais referentes à análise
dimensional, a absorção e a resistência à compressão, realizados com os blocos de concreto de
fabricação local, como mencionado anteriormente.
Todos esses ensaios ocorreram em conformidade com o disposto na NBR 12118 (2014),
obedecendo-se os métodos de ensaio propostos.

Tabela 4: Resultados dos ensaios de análise dimensional

Na aquisição dos blocos da empresa A e B, os fabricantes responsáveis não souberam fornecer
os dados de classe, data de fabricação, identificação do lote e resistência à compressão. Desta
maneira, pôde-se verificar nos produtos somente suas dimensões referentes à largura, altura e
comprimento, ficando espessuras e furos impossíveis de serem verificadas. Assim, como
observado na tabela 4, a maioria dos blocos apresentaram não conformidade em pelo menos
uma de suas dimensões, ultrapassando as tolerâncias permitidas por norma (ver tabela 1).
Apenas um bloco (empresa B), apresentou todas as dimensões, possíveis de ser verificadas, em
conformidade.
Em relação à empresa C – blocos de classe C, apenas dois blocos estão em conformidade com
suas dimensões de largura, altura e comprimento. Quanto à espessura das paredes e espessura
equivalente, todos os blocos estão não conformes. As dimensões de furo não são regularizadas
por norma para blocos de classe C.

Tabela 5: Resultados dos ensaios de absorção

Os resultados dos ensaios de absorção deram conforme para todas as empresas,
pois mesmo que somente a empresa C tenha informado a classe de seus blocos,
nenhum resultado ultrapassou os limites normalizados (ver tabela 3).

Tabela 6: Resultados dos ensaios de resistência à compressão

Dos blocos ensaiados das 03 empresas, apenas 01 (empresa A) apresentou
resistência à compressão fbk ≥ 3,0 MPa, podendo ser considerado estrutural com
algumas limitações, pois somente blocos de classe A ou B, atendendo aos
requisitos, são considerados estruturais em sua totalidade (ABNT, 2016).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que os blocos ensaiados no presente estudo, não atendem
aos requisitos das normas NBR 6136 (2016) e NBR 12118 (2014) da ABNT, pois todos os
blocos, em um ou outro ensaio, apresentaram grandes desvios quanto ao disposto na
normalização pertinente.
Além disso, a falta de informações sobre a procedência e características desses produtos
já acarretavam em rejeição dos mesmos, pois o comprador final necessita de tais informações
para a execução de projetos arquitetônicos e estruturais.
Ainda, para os ensaios de resistência à compressão, quando do capeamento dos blocos,
a grande maioria ultrapassou o limite de tolerância permitida da espessura média de capeamento
= 3,0 mm (ABNT, 2016), pois as faces de suas paredes estavam irregulares em diversos pontos.
Todos esses problemas mencionados acarretam em prejuízos na edificação, seja no
quesito estético ou estrutural, causando patologias que comprometem a segurança da
construção e do usuário.
Vale ressaltar que a família de blocos utilizada no presente estudo (15x40) necessita de
blocos especiais, além dos inteiros, para a correta modulação em projeto. Assim, questionadas
as empresas A, B e C se possuíam para comercialização esses blocos, obteve-se como respostas
que, além dos inteiros fabricavam somente os blocos tipo canaleta.
Além disso, é necessário que os fabricantes de blocos para alvenaria estrutural da cidade
de Governador Valadares, a fim de atender a demanda de pavimentos comumente construídos
com esse sistema construtivo (4 pavimentos), regularizem os processos de fabricação desses
produtos para entregar ao cliente, blocos que atendam aos requisitos das normas.
Portanto, é importante que estudos sejam elaborados com objetivo de dar suporte á
fabricação de blocos vazados de concreto para alvenaria, no sentido de fornecer informações e
consequentemente, acarretar em melhorias nos processos produtivos.
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RESUMO: A pesquisa tem como objetivo realizar uma análise de planeza das faces de blocos
cerâmicos de vedação. Ensaios normatizados comprovam a importância de estes materiais
atenderem aos requisitos exigidos. Utilizando um lote adquiridos em uma fábrica A, pôde-se
concluir que a amostragem não está conforme a norma 15.270-3:2005,visto que ela especifica
os requisitos mínimos que os blocos devem atender, onde o descumprimento resulta a elevação
dos custos financeiros e materiais.
Palavras-Chave: Análises. Planeza das faces. Vedação.
ABSTRACT: The objective of this research is to perform a planar analysis of the faces of
ceramic ceramic blocks. Normative tests prove the importance of these materials to meet the
requirements. Using a batch acquired in an A plant, it can be concluded that the sampling is not
in accordance with standard 15.270-3: 2005, since it specifies the minimum requirements that
the blocks must meet, where non-compliance results in an increase in financial costs and
Materials.
Keywords: Analysis. Face plan. Fence.

1 INTRODUÇÃO

O ramo de construção civil cresce a cada vez mais no Brasil, e um dos fatores mais
preocupantes são os gastos, onde os profissionais têm que se desdobrarem para atender às
expectativas exigidas pelos clientes com o menor gasto possível.
Para obter bons resultados há algumas medidas que devem ser severamente analisadas
antes de iniciar o processo construtivo, uma delas é a importância de conferir os laudos técnicos
e materiais que devem estar dentro dos limites estabelecidos pela norma NBR 15.575-1:2013.
Um dos fatores que influenciam no aclive de ônus são os materiais em desníveis, e os
blocos cerâmicos de vedação podem apresentar patologias, como flechas e concavidades, sendo
elas causadas pela sua má formação, o que acarretará um aumento também do trabalho para
aprumar as paredes.
De acordo a norma descritiva que "[...] estabelece os requisitos e critérios de
desempenho que se aplicam às edificações habitacionais, como um todo integrado [...]" (ABNT,
2013), relacionados ao desempenho térmico e acústico, "[...] que devem ser atendidos
individual e isoladamente pela própria natureza [...]" (ABNT, 2013).
A NBR 15.270-3:2005, apresenta especificadamente todas as regras que os blocos
cerâmicos de vedação devem atender, por isso, os profissionais, assim como engenheiros, que
forem fazer uso desses materiais devem estar atentos à essas exigências.
Assim, pesquisas e ensaios realizados procura verificar as conformidades necessárias
dos blocos. Fator de suma importância que visa garantir a qualidade e atendimento ao mercado.
Desta forma, o objetivo do trabalho realizado consiste em analisar experimentalmente
um grupo de blocos cerâmicos de vedação. Tendo como foco a geometria plana exigida na
normatização. Entretanto, será apresentado o quadro em que eles se encontram e como irá afetar
o orçamento e comprometimento da estrutura. Assim, torna-se fundamental exigir as medidas
corretas do material, procurando atender o padrão de qualidade.

2 DESENVOLVIMENTO

O bloco de vedação de alvenaria atua na maioria das construções do Brasil, e se destaca
por possuir baixo custo, facilidade de assentamento e boa manutenção. Portanto é
imprescindível que o material tenha suas características geométricas exatamente de acordo com
a normatização, pois podem trazer consequências desagradáveis.
De acordo com a NBR 15.270-1:2005 a planeza das faces ou flecha é a “[...] presença
de concavidades ou convexidades, manifestada nas faces dos blocos. [...]” (ABNT, 2005). Estas
flechas afetam diretamente em seu rendimento, e com ensaios básicos de dimensionamento
feitos com uma régua é possível perceber a não conformidade do material. Assim, há uma
quantidade normatizada aceitável, que conta com 3mm no máximo de distância entre a régua e
o ponto máximo da curvatura da flecha.
Segundo o INMETRO
a não conformidade está relacionada com o aparecimento de irregularidades, principalmente
durante a etapa de revestimento, pois a argamassa de reboco apresentará variações de
espessura o que representará maiores ônus para os consumidores que, na tentativa de corrigir
o problema, terão que utilizar quantidade maior de argamassa. (INMETRO, 2001)

Ao adquirir blocos fora do padrão pré-estabelecido, consequentemente haverá vários
fatores, como por exemplo, mais argamassa, tempo e trabalho para preencher as concavidades.
Obterá também o aumento do peso da estrutura por completo, necessitando realizar novos
cálculos estruturais, e a falta de interação entre as paredes, onde fiadas farão uma amarração
ineficiente, resultando em um péssimo acabamento estético, seja pintura ou assentamento
cerâmico, cuja qual necessita de uma superfície totalmente lisa e plana.
Para evitar tais complicações, é indispensável à solicitação de laudos experimentais, e
ensaios normatizados com o lote obtido. Assim terá nitidamente comprovação da conformidade
ou não do material.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Para realizar o ensaio foi adquirida em uma fábrica próxima a Governador Valadares
uma amostragem de 13 blocos cerâmicos de vedação. Utilizou-se também uma régua plana e
um paquímetro. As medidas dos blocos podem ser observadas na tabela 1.

Em uma primeira análise, pode-se perceber visivelmente que os blocos apresentaram
boa aparência, sem constar defeitos sistemáticos tais como quebras e superfícies irregulares.
Esse ensaio é realizado com o auxílio de uma régua metálica e um paquímetro, onde se
verifica se as faces externas das amostras de blocos cerâmicos são planas, ou seja, se não
apresentam flechas acima do limite permitido por norma. (INMETRO, 2001).
A fim de se iniciar os ensaios, primeiramente foi feita a preparação dos corpos de prova,
retirando as rebarbas e limpeza dos mesmos a seco, em seguida, colocou-se a régua paralela ao
bloco e o paquímetro perpendicular ao centro e as extremidades do mesmo, onde foi possível
analisar a diferença entre o bloco e a régua, como na imagem 1.0.

Imagem 1.0: Ensaio de análise de planeza das faces
Fonte: Arquivo Pessoal

Já na imagem 1.1 é possível notar a planeza da face do bloco em relação à régua. No
entanto, os blocos deveriam estar de acordo com este.

Imagem 1.1: Ensaio de análise de planeza das faces
Fonte: Arquivo Pessoal

A diferença em milímetros notados através dos ensaios está evidenciada na imagem 1.2
e 1.3. O paquímetro comprova os dados a irregularidade dos blocos.

Imagem 1.2: Ensaio utilizando o paquímetro.

Fonte: Arquivo Pessoal

Imagem 1.3: Ensaio utilizando o paquímetro.
Fonte: Arquivo Pessoal

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores das flechas contidas nos blocos estão na tabela 2.

A tabela 2 mostra os valores analisados experimentalmente nos blocos. No entanto, os
blocos 2, 9, 10, 11 e 13 estão em desconformidade, já que a norma específica delimita como
desvio padrão e flechas de no máximo 3 mm. Somando-se assim 38% de desaprovação quanto
aos parâmetros pré-estabelecidos.
Além disso, estamos falando em um grupo com apenas 13 blocos, e ampliando ao campo
de utilização destes materiais, torna-se notório o aclive financeiro, material e mão de obra que
será ocasionado a mera desconformidade padrão. Isso tudo adicionado ao comprometimento
estrutural, térmico e acústico. Desde que será necessário o alinhamento da prumada das paredes,

utilizando uma quantidade maior de argamassa. Tudo originalizado através do uso de blocos
indevidos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O bloco de vedação tem seu fator importante e fundamental na construção civil,
possuindo características viáveis para a obra, desde que seja adquirido dentro das
conformidades da NBR 15.270-1/05.
Considerando o ensaio feito referente à análise de dimensões, conclui-se que mesmos
os blocos apresentem boa aparência há a necessidade de realizar os ensaios, inclusive o de
dimensionamento da planeza das faces para comprovar se as medidas estão compreendidas
dentro da norma.
Com o grande índice de desaprovação não foi possível garantir os requisitos de
qualidade, apresentando falhas no processo de fabricação, onde compromete o desempenho e a
vida útil de habitações exigidos pela NBR 15.575-01:2013.
Portanto, o ideal é se atenuar ao adquirir os blocos, procurando fábricas que atendem as
especificidades das normas, onde poderá trabalhar com um material que possui uma ótima
relação custo benefício, evitando-se gastos desnecessários.
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RESUMO: Na construção civil a responsabilidade de se trabalhar com um produto de
qualidade que segue todos os padrões normativos, está diretamente relacionado com a
durabilidade do sistema de cobertura. Tendo em vista o uso de um material de qualidade, a
margem de erro será reduzida. Lembrando que a maioria dos problemas em coberturas está
ligado a falta de técnica e conhecimento de quem executa o
serviço. O objetivo do
trabalho é identificar tais problemas nas telhas cerâmicas, voltados para edificações
habitacionais, correlacionando com ABNT NBR 15575-5/2013 e com os seguintes anexos da
ABNT NBR 15310:2005/EMENDA:2009: ANEXO A; ANEXO B; e ANEXO E. E por fim,
mas não menos importante, a apresentação dos resultados desses ensaios executados no
laboratório de materiais de construção da UNIVALE.
Palavras-Chave: telhas cerâmicas, padrões normativos, qualidade.
ABSTRACT: In civil construction, the responsibility to work with a quality product which
follows all normative standards is directly associated with the durability of the roofing system.
Provided that good quality material is utilized, the margin of error will be decreased. Bearing
in mind that most of the roofing problems are connected to the lack of technique and knowledge
by the individuals performing the work. The aim of this work is to identify such problems in
ceramic roof tiles, used in residential buildings, correlating to ABNT NBR 15575-5/2013 and
with the following attachments of ABNT NBR 15310: 2005/AMENDMENT: 2009: ANNEX
A; ANNEX B; And ANNEX E. And last, but not least, the presentation of the results of the
tests performed in the UNIVALE's building materials laboratory.
Keywords: ceramic roof tiles, normative standards, quality.

1 INTRODUÇÃO

Na indústria da construção civil, uma etapa que não deve ser tratada como menos
importante que as demais, é a da cobertura. Os telhados são responsáveis por proteger a
edificação contra chuvas, exposição solar, intempéries e afins, sendo assim, o serviço deve ser
executado de forma responsável, por profissionais qualificados e com a utilização de produtos
de qualidade, que seguem os padrões da ABNT NBR 15310 (Componentes Cerâmicos - Telhas
- Terminologia, Requisitos e Métodos de Ensaios) e NBR 15575- 5 (Requisitos Para Sistemas
de Coberturas).
Não é de hoje que os profissionais da Engenharia Civil vem tendo problemas
relacionados a defeitos em coberturas, muitas vezes ligados à falta de técnica e conhecimento
adequado de quem executa o serviço, comprometendo assim a qualidade do telhado.
A telha cerâmica, uma das mais antigas e acessíveis opções de telha disponíveis, ainda
é uma opção muito usual, adequando-se muito bem ao clima tropical e oferecendo uma ótima
relação de custo/benefício. É oferecida em uma variedade de formas, que variam quanto ao
tipo de encaixe, rendimento por m², inclinação exigida dos panos do telhado, proporcionando
assim uma considerável diversidade de alternativas arquitetônicas possíveis com o uso do
material.
A verificação da qualidade das telhas deve ser feita para evitar futuros problemas
relacionados à resistência, permeabilidade, dimensionamento entre outros fatores que afetam
diretamente o seu uso. O presente trabalho avaliou a influência desses fatores em coberturas
feitas com telhas cerâmicas do modelo portuguesa, identificando o uso correto das mesmas.
A eficácia do sistema de cobertura é definida pelo cumprimento da NBR
15310:2005/Emenda 2009 e especificações asseguradas pela NBR 15575-5:2013 que diz
respeito ao desempenho dos sistemas de coberturas das edificações habitacionais. A NBR
15575-5:2013, visa garantir ao usuário um produto de qualidade e durabilidade mínima.
Segundo a mesma, em coberturas habitacionais, a durabilidade deve ser de no mínimo 20 anos.

Desde que as manutenções sejam realizadas pelo usuário e de acordo com as orientações do
profissional capacitado.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizados ensaios a partir de um lote com 30 corpos de prova, a fim de constatar
a qualidade mediante aos aspectos citados anteriormente. Todos os anexos apresentados neste
trabalho, são apropriações da NBR 15310:2005/EMENDA:2009, realizados inteiramente pelo
grupo.
O anexo A, prescreve o método de ensaio para a determinação do rendimento médio e
da planaridade. Os materiais utilizados neste ensaio foram telhas, paquímetro, trena metálica e
a régua metálica.

2.1 Verificação do Rendimento Médio

Para realização desse ensaio foram utilizadas sete (7) telhas cerâmicas como solicita a
ABNT NBR 15310:2005/EMENDA:2009. O procedimento foi realizado da seguinte forma:
uma telha foi fixada no centro e as demais à sua volta, conforme mostrado na figura 1. A telha
central trocada quatro (4) vezes como estabelecido na norma, para a obtenção das medidas úteis
e a área útil de cada uma.

Fonte: ABNT NBR 15310:2005/EMENDA:2009

Fonte: Arquivo Pessoal
Figura 1: Ensaio de Rendimento Médio

2.2 Verificação da Planaridade

Para realização desse ensaio foi necessária necessária uma amostragem simples,
composta por seis (6) corpos de prova. O teste consiste em medir a diferença de nível entre as
extremidades da telha (Figura 2), a telha foi colocada em uma superfície plana e teve o canal
totalmente apoiado para que fosse possível a realização do mesmo.

Fonte: ABNT NBR 15310:2005/EMENDA:2009
Fonte: Arquivo Pessoal
Figura 2: Ensaio de Planaridade

2.3 Verificação da Impermeabilidade

O anexo B consiste na verificação qualitativa da passagem ou não de água através da
espessura da telha, quando a superfície superior do corpo de prova é submetida à uma pressão

d'água constante (Figura 3) durante um tempo determinado, para assim constatar a
impermeabilidade. Para realização desse ensaio foi necessária necessária uma amostragem
simples, composta por seis (6) corpos de prova.

Fonte: ABNT NBR 15310:2005/EMENDA:2009
Fonte: Arquivo Pessoal
Figura 3: Ensaio de Impermeabilidade

2.4 Análise da Galga Mínima

O anexo E consiste na determinação da galga mínima. Para realização desse ensaio foi
necessário uma trena metálica, estrutura metálica e vinte e quatro (24) telhas. O telhado foi
montado, o comprimento do telhado com afastamento máximo e mínimo entre as telhas (como
apresentado na Figura 4) medido utilizando a trena e posteriormente calculada a galga mínima,
máxima e média, usando as equações estabelecidas pela norma NBR 15310:2005/Emenda
2009.

Fonte: ABNT NBR 15310:2005/EMENDA:2009
Fonte: Arquivo Pessoal
Figura 4: Ensaio de Galga Mínima

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise do Rendimento Médio

A tabela 1 apresenta os resutados do rendimento médio das telhas.

Tabela 1 – Resultados do rendimento médio das telhas

Com os resultados obtidos foi possível constatar que o lote apresenta-se fora dos padrões
normativos. Com o rendimento médio é possível calcular a quantidade de telhas necessárias
para uma cobertura, bem como o seu custo total. Quando o rendimento médio está em
desconformidade com o valor informado pelo fabricante, haverá problemas quanto a quantidade
de telhas por m² e logo o custo sofrerá modificações. Caso esse rendimento seja maior que o
informado, comprometerá a durabilidade da estrutura, que estará sujeita a uma quantidade de
carga maior que a prevista.

3.2 Análise da Planaridade

A tabela 2 apresenta os resultados da planaridade das telhas.

Tabela 2 – Resultados da planaridade das telhas

A conformidade de planaridade das telhas confere perfeito encaixe para as mesmas na
montagem do telhado, proporcionando escoamento adequado sem interferência alguma. As
telhas estão sujeitas a ação direta do vento, com isso qualquer que seja a diferença de nível das
mesmas estarão sujeitas a deslocamentos pela ação do vento. Da mesma forma, quando não se
encontra em conformidade, as frestas entre as telhas permitem a passagem de água e até mesmo
detritos na cobertura, prejudicando tanto a estrutura do telhado quanto o interior da habitação.

3.3 Verificação da Impermeabilidade

A tabela 3 mostra o resultado do ensaio impermeabilidade das telhas. Pode-se constatar
que todas as amostras são impermeáveis.

Tabela 3 – Resultado da impermeabilidade das telhas

A funçao do telhado é conferir proteção contra chuvas e intempéries, portanto a
impermeabilidade não é opcional e sim imprescindível. Quando o telhado apresenta infiltrações
é definido como não adequado, requer a substituição das telhas para evitar problemas causados
pela água na estrutura da edificação, bem como a perda da resistência da telha. Em períodos
chuvosos, quando a telha é exposta em situação extrema, o telhado pode apresentar perda de
resistência e não é aconselhável manutenção da cobertura.

3.4 Análise da Galga Mínima

A tabela 4 apresenta os resultados do ensaio da galga mínima, máxima e média.

Tabela 4 – Resultados da galga mínima

De acordo com a portaria nº 99 do INMETRO de 2015, a galga mínima é definida como
a menor distância necessária para os apoios da cobertura. Sendo assim, é necessário ter medidas
exatas para o não comprometimento da estrutura do telhado, pois com medidas erradas, a
estrutura deverá ser repensada, alterando seu espaçamento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os ensaios realizados, foi possível constatar nas Telhas Cerâmicas, uma
divergência entre os valores informados pelo fabricante e os mensurados, estando em
descumprimento com a NBR 15310:2005/Emenda 2009 em vários quesitos, dentre eles o
rendimento médio, a planaridade e galga mínima.
Dos ensaios realizados, apenas 25% dos requisitos foram cumpridos, nota-se que a
maior parte dos produtos não se encontram em conformidade. Isso mostra que existem falhas
no processo de fabricação, as quais não garantem o mínimo de qualidade exigido.

Em geral, as telhas cerâmicas apresentam uma ótima relação custo/benefício e facilidade
de mão de obra. Porém, os processos produtivos das mesmas necessitam de uma atenção maior,
pois a maioria apresenta desconformidade com as normas vigentes. Além da produção, as
inspeções para garantir a qualidade exigida devem ser efetuadas periodicamente, a fim de
padronizar os produtos oferecidos atualmente no mercado da construção civil.
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RESUMO: O aço é cada vez mais utilizado na construção civil, mas historicamente se observa
patologias ocorridas por muitos fatores vindo dos ambientes a que são expostos. Esse trabalho
se concentra na utilização das várias formas de pintura para diminuir em materiais metálicos a
ação corrosiva. O presente estudo tem como objetivo pontuar informações sobre a pintura
anticorrosiva, enfatizando as diversas formas de se preparar uma superfície e ainda os variados
métodos de aplicação. A pesquisa foi a metodologia utilizada para a confecção deste artigo
principalmente a bibliográfica. Constatou-se a grande eficiência deste método além de
econômica obtém-se resultados satisfatórios quanto a inibição corrosiva em materiais
metálicos.
Palavras-Chave: Tinta. Anticorrosão. Aço. Metal.
ABSTRACT: Steel is increasingly used in civil construction, but historically it is observed
pathologies that occur from many factors coming from the environments to which they are
exposed. This work focuses on the use of various forms of paint to reduce corrosive action in
metallic materials. The present study aims to provide information about the anticorrosive paint,
emphasizing the different ways of preparing a surface and also the various methods of
application. The research was the methodology used to make this article mainly the
bibliographical and it was verified the great efficiency of this method besides economic one
obtains satisfactory results as the corrosive inhibition in metallic.
Keywords: Ink. Anticorrosion. Steel. Metal.

1 INTRODUÇÃO

O homem utiliza os metais desde os primórdios da civilização, sendo sempre melhorado
tanto o produto quanto a utilização do mesmo, porém, apesar do grande avanço alcançado ao
longo dos anos que também sua crescente utilização foi observada patologias nesses metais, o
que despertou preocupação e ações que inibissem principalmente a corrosão. As superfícies
metálicas precisam de tratamentos para inibir a ocorrência dessa patologia e a pintura
anticorrosiva é das mais utilizadas como revestimento para diminuir a corrosão, mas, é
necessário um preparo adequado da superfície.
A pintura é o meio mais econômico e de mais fácil acesso e aplicação em relação a
outros métodos como: galvanização, zincagem e outros.

1.1 Materiais e Métodos

O tema é abordado com a descrição de métodos pesquisados através de uma revisão
bibliográfica baseada em artigos livros e sites que abordam a pintura em materiais metálicos
como proteção a corrosão.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Corrosão
Conceito
A deterioração de um material metálico é a corrosão e ela se faz através da ação de
agentes e reação da estrutura causando a sua inutilidade. (Castro 2009)
•

Principais formas de corrosão

A corrosão pode se manifestar de diversas formas, sendo elas:
•
Corrosão generalizada: essa ocorre devido à exposição do aço ao ar atmosférico,
sofrendo impactos da umidade e do oxigênio. Sua ocorrência acontece em toda a extensão da
superfície, gerando uma redução uniforme da espessura do aço.
•
Corrosão por placas: nesta a deterioração ocorre apenas em regiões da placa, tendo
como característica uma espécie de perfuração na placa.
•
Corrosão alveolar: esse é um tipo de corrosão localizada, onde ocorre a produção de
sulcos com diâmetro inferior ao das superfícies em que encontra alojado.
•
Corrosão puntiforme: ocorre de forma localizada em pequenas áreas, esse tipo irá
originar furos cuja profundidade seja maior que o diâmetro da superfície do furo.
•
Corrosão intergranular ou intercristalina: neste tipo a corrosão ocorrerá nos cristais da
rede cristalina do metal, influenciando diretamente nas suas propriedades mecânicas.
•
Corrosão intragranular ou transcristalina: como o próprio nome já diz esta ocorre
dentro dos cristais do metal, interferindo nas suas propriedades mecânicas, podendo levar a
fratura caso seja submetido a esforços.
•
Corrosão galvânica: ocorre devido ao contato de materiais metálicos com diferentes
potenciais elétricos provocando perfurações profundas no metal.
•
Corrosão filiforme: ocorre sob a forma de finos filamentos que se propagam em
direções distintas, sua ocorrência é comum em superfícies metálicas que foram revestidas com
tintas ou com metais através do processo de metalização.

•
Corrosão por esfoliação: ela se caracteriza pela laminação paralela à superfície
metálica, ou seja, a deterioração deixa o material metálico com a conformação de várias
camadas.

3. TIPOS DE AÇO

3.1 Aços patináveis

Por definição o aço patinável é um aço de baixa liga que apresenta alta resistência
mecânica e elevada resistência a corrosão atmosférica com relação aos demais tipos de aço.
Essa característica deve-se ao fato da combinação de elementos de liga na sua composição,
alguns desses elementos são: cobre, fósforo, níquel, manganês, entre outros. (Ferraz 2003)
O aço carbono está sendo utilizado em obras civis pela sua grande resistência à
corrosão, sendo assim, aplicada em áreas sujeita a grande concentração de agentes agressivos.

3.2 Aços-carbono

A composição do aço carbono se dá basicamente por carbono, silício, manganês,
enxofre e fósforo, todos esses elementos químicos estão presentes em quantidades limitadas,
existem outros elementos em sua composição, mas aparecem apenas em quantidades
residuais. Esse tipo de aço pode ser classificado em três tipos: de baixo carbono, médio
carbono e alto carbono; essa classificação ocorre de acordo com o teor de carbono presente
em sua composição. (CBCA 2014)

4 TINTAS

4.1 Proteção

A tinta anticorrosiva para alcançar a qualidade e desempenho é aplicada em três etapas
com diferentes materiais. A primeira etapa chamada de fundo ou primer aumenta a aderência,
a intermediária aumentar a espessura do revestimento e assim a proteção. E por último a tinta
de acabamento que dará resistência química. (Magnan 2013)
Resinas e pigmentos utilizados são normalmente assintéticas, acrílicas, epocídicas,
poliuretanas e ainda a base de silicone. (DTP 2005)

4.2 Composição

Além das resinas e dos pigmentos as tintas são compostas também por solventes e
aditivos que contribuem para sua fixação cobertura, coloração, rendimento, solubilidade,
viscosidade e tempo de secagem. Aditiva se para obter finalidades especificas quanto ao
material a serem aplicado e a exposição que sofrerá (Freire 2006).

5. PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície bem preparada é de vital importância para o bom desempenho das
pinturas anticorrosiva uma preparação mal feita ocasiona a maioria dos problemas
relacionados a durabilidade da proteção. (Picon 2009)
Há vários tipos de preparos, mas todos procuram obter limpeza e rugosidade, abaixo
está exposto alguns métodos.

5.1 Métodos de preparo da superfície

A limpeza é o processo ideal para preparar um metal para ser pintado. Existem vários
processos tais quais: físicos ou químicos, manuais, mecânicos, jateamento, vibração, banho
químico e fosfatização.
Limpeza
A primeira fase para se preparar uma superfície é limpa-la, e se tratando de uma
superfície metálica, é a retira da oxidação e também de outras substâncias que se aderiram ao
aço.
Raspar, escovar, lixar manualmente são métodos de razoável eficiência e ainda só em
pequenas áreas. Porem para melhorar o rendimento e a eficácia desta limpeza o uso de
equipamentos mecânicos são uteis sem porém, polir a superfície pois este polimento
compromete a adesão da pintura protetora subsequente.
As limpezas realizadas com pistolas de impacto, lixadeiras elétricas e esmeril são
mais qualificadas que as realizadas manualmente.
Jato Abrasivo

O jateamento, principalmente de areia, é muito eficaz para a retirada da oxidação e dos
demais materiais que se agregam à superfície metálica, isto além de proporcionar uma
rugosidade que melhora a ancoragem da tinta anticorrosiva.
Vibração e Tamboreamento
São utilizados em peças muito pequenas ou com formatos complexos, onde é difícil
aplicar o lixamento.
Vibração: As peças são colocadas com abrasivos em um recipiente acoplado a um
vibrador. O atrito entre o abrasivo e as peças causado pela vibração, remove as imperfeições
da superfície da peça.
Tamboreamento: As peças são colocadas com abrasivos dentro de um tambor. O atrito
causado entre o abrasivo e as peças por meio de movimentos rotatórios deixam a mesma
limpa.
Banho químico – Decapagem
É usado para retirar óxidos da superfície de metais. Utilizado geralmente em peças
pequenas como porcas e parafusos.
Nele a peça é colocada em um tanque com uma substância que retira a capa de óxido
do metal. O líquido usado é chamado de decapante e geralmente é um ácido. Para cada tipo de
material é utilizado um ácido específico.
Fosfatização
A fosfatização cria na superfície metálica, cristais de fosfato do metal, convertendo-a a
não metálica. A finalidade da fosfatização é melhorar a aderência de tintas e tornar a
superfície mais resistente à corrosão. Somente a fosfatização, aumenta a resistência à corrosão
em torno de cinco vezes, porém com fosfatização mais pintura (duas demãos de tinta
sintética), o aumento é de cerca de 700 vezes. A fosfatização consiste na reação de ácido
fosfórico diluído e outras substâncias químicas formando uma camada de fosfato cristalino
insolúvel.

6. APLICAÇÃO DA TINTA

6.1 Métodos de aplicação

Trincha: um método simples e, de custo baixo, e não requer técnica apurada do
aplicador. A produtividade é restritiva, mas eficiente para pintura de estruturas finas ou
tubulações de pequeno porte em locais ventosos; mais indicado para primeira demão de
produto em solda, cantos vivos, bordas, arestas e acidentes.
Rolo: um modelo bastante utilizado para pintura anticorrosiva e é caracterizado por:
boa produtividade, podendo ser utilizado em grandes áreas; em geral, não conduz à formação
de películas com espessuras uniformes e nem se obtém espessuras elevadas, sendo necessária
a aplicação de demão adicional para atingir a espessura desejada.
Pistola de pulverização: um método bastante utilizado no campo da pintura industrial.
Apresenta alta produtividade e fornece películas com excelente aspecto visual e espessura
uniformes.
Pistola de pulverização sem ar: método eficiente de aplicação de tintas anticorrosivas.
Possui maior à rentabilidade da pintura, além disso, permite a obtenção de películas de alta
espessura e evita perdas por overspray.
Imersão: a peça é mergulhada em um tanque contendo o produto anticorrosivo a ser
aplicada. Diminui as perdas, resultando em grande economia, facilidade de operação, menor
número de operadores e equipamentos e eficiência no recobrimento das peças ou
componentes, porém resulta em espessura irregular
Pintura eletroforética: mergulha-se a peça na tinta e liga-se a uma fonte de corrente
contínua. Estabelecendo uma diferença de potencial e assim, a tinta é atraída pela peça.
Assim, ocorre deposição uniforme em toda a peça, mesmo em locais críticos. A deposição
termina quando a resistência da película úmida, que é função da espessura, for tal que impeça

a passagem de corrente. Essa quantidade de tinta depositada é determinada pelo equivalente
eletroquímico.

7. ENTULHO E PROTEÇÃO

7.1 Mecanismo de proteção

•
Barreira: nesse mecanismo a proteção está ligada a espessura da película de
revestimento e da sua resistência ao meio corrosivo em que está inserido. A camada aplicada
deve ser o mais impermeável possível, levando a corrosão a níveis desprezíveis. (Gauto 2007)
•
Inibição – passivação anódica: neste a proteção ocorrera devido as chamadas tintas de
fundo, conhecidas também como pigmentos inibidores, os mais utilizados são o zarcão, os
cromados de zinco e os fosfatos de zinco. Eles dão origem a uma camada que impede a
passagem os agentes corrosivos.
•
Eletroquímico – proteção catódica: para uma proteção catódica faz-se necessário uma
reação eletroquímica, onde o metal deverá se ligar a outro que lhe seja anódico pela presença
de um eletrólito. Para esse tipo de proteção em aço as tintas são formuladas com elevados
teores de zinco, alumínio ou magnésio, sendo que as com alto teor de zinco apresentam maior
eficiência.

7.2 Vantagens

A pintura é um dos meios mais econômicos para se prevenir estruturas metálicas
contra a corrosão se comparados com a galvanização, metalização ou zincagem, além, do seu
acabamento colorido que proporciona diversas finalidades decorativas. (Castro 2009)
Resultados e discussões
O preparo da superfície através da formação de rugosidade e limpeza é fundamental
junto com a especificação correta do produto para cada ambiente e suas características de

agressividade e ao menos importante é a contratação da mão de obra de qualidade que saberá
quais ferramentas e como utiliza-las e ainda controlar as espessuras de cada etapa da
aplicação em camadas do produto.
A qualidade do produto da mão de obra e ainda a prefeita adequação por ambiente se
faz necessário para que mais tarde não seja necessária uma correção posterior do serviço
aumentando ainda mais o curso.

8. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O preparo da superfície através da formação de rugosidade e limpeza é fundamental
junto com a especificação correta do produto para cada ambiente e suas características de
agressividade e ao menos importante é a contratação da mão de obra de qualidade que saberá
quais ferramentas e como utiliza-las e ainda controlar as espessuras de cada etapa da
aplicação em camadas do produto.
A qualidade do produto da mão de obra e ainda a prefeita adequação por ambiente se
faz necessário para que mais tarde não seja necessária uma correção posterior do serviço
aumentando ainda mais o curso.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aço é viável na aplicação estruturante na Engenharia Civil, entretanto, tem-se que
evitar patologias com a utilização de técnicas e tecnologias eficazes e eficientes para o aumento
da sua vida útil.
A pintura anticorrosiva pelo seu custo, qualidade em seu desempenho, facilidade na sua
aplicação e manutenção é um material seguro e deve ser utilizado dentro das mais rígidas
normas técnicas para se obter a inibição corrosiva de qualidade.
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ST 04 – Docência no Ensino Superior: Desafios Contemporâneos
DIDÁTICA E A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS NA EAD: ENSINO APRENDIZAGEM, COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS
Renata Greco de Oliveira 1
RESUMO: O objetivo deste artigo é compartilhar saberes e reflexões que possam contribuir
para a formação de professores do Ensino Superior, considerando ainda algumas
especificidades dessa docência na Educação a Distância, em uma proposta de formação para
esses docentes. Ao pensar elementos da didática progressista e das teorias da aprendizagem que
dialogam com essa perspectiva, levanta-se a problemática da comunicação nos processos de
ensino, sobretudo na modalidade a distância, destacando a importância das tecnologias de
comunicação. Essas tecnologias por si não efetivarão os processos de ensino, mas seu uso
poderá contribuir de forma significativa no ensino superior a distância.
Palavras-Chave: formação de professores, Ensino Superior, Educação a Distância.
RESUMEN: El objetivo de este artículo es compartir conocimientos y reflexiones que puedan
contribuir a la formación de profesores de la Educación Superior, considerando además algunas
especificidades de esa docencia en la Educación a Distancia, en una propuesta de formación
para esos docentes. Al pensar elementos de la didáctica progresista y de las teorías del
aprendizaje que dialogan con esa perspectiva, se plantea la problemática de la comunicación en
los procesos de enseñanza, sobre todo en la modalidad a distancia, destacando la importancia
de las tecnologías de comunicación. Estas tecnologías por sí mismas no efectúan los procesos
de enseñanza, pero su uso puede contribuir de forma significativa en la enseñanza superior a
distancia.
Palabras-clave: Formación de profesores, Educación Superior, Educación a Distancia

1 INTRODUÇÃO

Este texto foi escrito originalmente para integrar o conteúdo de um minicurso de
formação de professores para atuar no Ensino Superior na Modalidade a Distância, com o
objetivo de introdução à discussão didática articulada a uma reflexão sobre a comunicação e as
tecnologias na Educação a Distancia (EaD). No texto original propus uma escrita que se
aproximasse de uma conversa com meu aluno-leitor, buscando introduzir elementos para uma
formação docente. A ideia era desenvolver uma escrita sem o rigor dos textos acadêmicos,
deixando configurar neste texto uma espécie de aula expositiva "em prosa". Mantive aqui parte
do estilo original, mas, algumas adaptações foram necessárias para dar forma a este artigo.
Busquei trazer no texto questões basilares da Didática para a formação de professores,
considerando o perfil docente do Ensino Superior de um profissional que, em geral, com raras
exceções, não possui formação didático-pedagógica. Dentre os diversos elementos da Didático
trago o foco para os aspectos da comunicação no processo de aprendizagem e as novas
tecnologias, com um breve foco sobre as especificidades da modalidade a distância.
O texto está organizado em cinco tópicos. No primeiro desenvolvo o que é Didática e
suas implicações e no segundo abordo alguns elementos das teorias de aprendizagem freiriana
e vygotskyana que contribuem para a perspectiva de uma educação progressista e trazem os
desafios da comunicação para o campo da Didática. No terceiro tópico trato da Didática no
processo ensino, a relação com o saber e a mobilização para aprendizagem. E por fim falo da
comunicação como um componente da Didática e do uso das tecnologias na comunicação
educacional na EaD.
Assim, o objetivo deste artigo é compartilhar saberes e reflexões que possam contribuir
para a formação de professores do Ensino Superior e sobre algumas especificidades dessa
docência na Educação a Distância.

2 DIDÁTICA! QUAL DIDÁTICA?

É preciso iniciar dizendo sobre o que é e o que não é Didática. A perspectiva de Didática
aqui adotada fundamenta-se sobretudo em autores brasileiros como Freire (2005) e Libâneo
(2012), mas não está isenta da influência de outros autores, tanto europeus e quanto
estadunidenses que compreendem a Didática numa perspectiva progressista ou que se aproxime
dela. Compreender o que é didática é elementar para saber como desenvolver sua didática na
experiência docente. E aqui o sentido é que os professores desenvolvem mesmo sua didática, e
não que a tenham como um conjunto de regras prescritivas aplicáveis à docência.
É comum a compreensão de Didática como um conjunto de métodos e estratégias
docentes, como um roteiro da prática ensino. Contudo, para um real entendimento das
possibilidades da Didática, é preciso abandonar essa concepção do senso comum. A primeira
questão a ser considerada é que o saber didático não é exato e atemporal, mas é flexível e se
encontra em constante elaboração, e portanto não pode ser entendido como um conjunto de
regras e estratégias de ensino. Outro aspecto importante está ligado à ideia do desenvolvimento
da didática pelo docente, como um saber em construção, um saber que nasce da pesquisa e da
reflexão sobre a própria prática. Ou seja, a Didática se faz através de estudos, de pesquisas, do
exercício reflexivo continuado. Por isto dizemos que a Didática é um campo de estudos, não
necessariamente uma ciência, pois não tem um corpo epistemológico que a defina como tal,
mas, um campo de pesquisas que se ocupam dos processos de ensino-aprendizagem.
(LIBÂNEO, 2012)
Sabe-se que as formas de concretização do processo de ensino variam no tempo e no espaço,
criam-se e recriam-se produzindo modelos e estruturas que caracterizam cada momento
histórico. Ao focar o ensino como seu objeto de estudo, a didática precisou construir formas de
compreender e dialogar com as circunstâncias que foram e estão se configurando a cada
instante. (PIMENTA, FUSARI, ALMEIDA, FRANCO, 2013, p. 144)

E assim como uma ciência tem suas abordagens ou linhas de trabalho, também a
Didática sendo um campo de estudos tem as suas tendências ou abordagens. Diferentes

tendências pedagógicas e seu corpo teórico têm diferentes pressupostos sobre os processos de
ensino e aprendizagem, que se constituem na base das discussões, reflexões e elaborações de
novos saberes em Didática.
Didática é a reflexão teórico-prática sobre ensino e aprendizagem, o exercício da
Didática é o próprio movimento reflexivo sobre tudo o que envolve as práticas docente e
discente. É nesse sentido que Freire (2005) desafia os professores a pensar a própria prática,
fazendo o exercício de pensá-la continuamente. E esse exercício reflexivo, que sempre elabora
novos saberes e compreensões didáticas, é o estudo das práticas à luz de um corpo teórico que
traduz determinada abordagem pedagógica, constituindo-se no movimento próprio da didática.
Daí a importância da compreensão do conceito de didática na formação de professores, para
que estes compreendam como podem trazer este campo de estudo para sua prática docente.

3 PERSPECTIVAS FREIRIANA E VIGOTSKIANA DA APRENDIZAGEM PARA
PENSAR DIDÁTICA

Dentre as diversas tendências pedagógicas, assumindo uma perspectiva progressista,
destaco alguns elementos das teorias de Freire (2005) e Vygotsky. (OLIVEIRA, 1997; e
ANTUNES, 2002) que compreendo como essenciais na formação de professores, como
fundamentos para o exercício da didática. As teorias didático-pedagógicas desses pensadores
da educação dialogam entre si e ambos consideram que aspectos socioculturais interferem nos
processos de aprendizagem, de elaboração do conhecimento, e contribuem para uma
perspectiva progressista da educação.
Já foi apontado neste texto como a perspectiva freiriana da reflexão teoria-prática no
fazer docente dialoga com o conceito de Didática. O que Freire (2005) propõe para a formação
docente, sobretudo a formação continuada, é o próprio exercício constituinte da Didática, ou
seja, a reflexão teórico-prática.
[...] na formação dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a
prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima
prática. O próprio discurso teórico, necessário a reflexão crítica, tem de ser de tal modo
concreto que quase se confunda com a prática. (FREIRE, 2005, p.40)

Freire (2005) nos provoca, nos desafia a uma vigília sobre a nossa prática, confrontandoa constantemente com as teorias pedagógico-didáticas que assumimos e defendemos, de forma
a construir uma prática que reflita aquilo que sustentamos na perspectiva teórica.
A dialogicidade é outro fator relevante nos escritos freirianos que trata da importância
em se estabelecer uma diálogo entre professor e seus estudantes, o que já nos remete à relação
entre educação e comunicação. O que Freire (2005) acredita é na necessidade de dar voz ao
estudante, é criar condições para que ele se desenvolva de forma autônoma, como sujeito capaz
de ler, interpretar e intervir no mundo à sua volta. E assim entra mais um elemento fundamental
da teoria freriana que é prática pedagógica voltada para o desenvolvimento do pensamento

autônomo. Esse filósofo da educação brasileiro se ocupava da emancipação das classes
populares, dos sujeitos, em prol do desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Para ele, não
é possível transmitir conhecimento a ninguém, mas, cabe ao professor criar condições,
estratégias, para que o estudante possa elaborar, construir seu próprio saber. A prática
libertadora, emancipadora pressupõe um estudante com autonomia de pensamento, com uma
leitura crítico e reflexiva dos conteúdos, para que possa construir seus conhecimentos (FREIRE,
2005).
A perspectiva vigotiskiana da aprendizagem envolve sobretudo a interação entre
sujeitos, e a linguagem, que se faz mediadora dessa interação (OLIVEIRA, 1997), e assim,
também a teoria de Vygotsky nos remete a pensar a relação educação-comunicação. Vygotsky
é considerado um teórico do sócio-interacionismo, uma vez que define que a elaboração do
conhecimento se dá nas trocas, na capacidade humana de interagir e comunicar ideias,
reflexões, experiências. As linguagens se constituem como "ferramentas" da inteligência,
facilitando as trocas que geram aprendizagem.
A partir dessa compreensão, o filósofo da educação russo elabora sua teoria sobre a
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Para Vygotsky a aprendizagem que se desenvolve
na interação, no convívio e observação, na imitação e experimentação, pode ser otimizada a
partir da intervenção daquele que ensina (o professor). O autor definiu a ZDP como a diferença
entre aquilo que o sujeito (aluno/criança) é capaz de aprender sem a intervenção docente e
aquilo que ele alcança ou acelera em sua aprendizagem a partir da ajuda, do ensino intencional
de outra pessoa (ANTUNES, 2002).
Sua teoria, na minha perspectiva, reforça a importância do trabalho docente no processo
de aprendizagem, e torna explícita a necessidade de boas práticas de comunicação, de interação
na relação professor-aluno, nos processos de ensino e aprendizagem, sendo todos esses,
elementos da didática. Elementos que são também os desafios que a EAD coloca para a
Didática: intervir, interagir, mediar à distância; redimensionando a importância das novas
tecnologias de comunicação e da criatividade docente, para tornar sua intervenção, sua
mediação efetiva.

4 A DIDÁTICA NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM E A RELAÇÃO COM O
SABER

Até aqui estamos falando da Didática em um viés muito mais docente que discente. Mas,
uma questão que as teorias progressistas já nos ajudaram a superar, foi sobre a centralidade do
processo didático, que não está nem no aluno, nem no professor, mas na integração de ambos
(LIBÂNEO, 2012). Se por um lado a Didática vem se ocupando de questões que envolvem o
ensino, por outro lado ela também discute os aspectos da aprendizagem.
Ao falar das teorias de Freire e Vygotsky falamos da aprendizagem, uma vez que a
concepção de aprendizagem que o professor adota irá definir a sua prática de ensino. Charlot
(2012, 2008) aborda a aprendizagem a partir do que ele chama de "mobilização" do estudante
para o conhecimento, em sua teoria sobre relação com o saber. Para o autor, a aprendizagem é
também uma questão de mobilização do estudante, de vontade de aprender, de desejo pelo
conhecimento. Ele alerta que
Por fim, só continua estudando quem encontra uma forma de prazer na escola. Mas cuidado:
prazer não significa facilidade. Não se aprende sem esforço. Mas não há contradição entre
prazer e esforço; [...] O esforço é uma coisa horrível quando se esforça para algo que não tem
sentido, mas fazer esforço para algo que tem sentido pode ser uma fonte de prazer. (CHARLOT,
2012, p.2)

A mobilização para os saberes acadêmicos é que irá garantir que o estudante seja ativo
no processo didático, que mostre o desejo de aprender. Para Charlot (2008) não é possível
motivar ou mobilizar alguém para a aprendizagem, a mobilização é um movimento interno do
sujeito, trata da sua relação com o saber, do seu desejo e interesse em aprender. A teoria de
Charlot deixa um grande desafio para a prática docente, para a didática: pensar estratégias que
possam mexer com os interesses dos estudantes e, ainda que de forma indireta, contribuir para
a sua mobilização. Por exemplo, um professor de matemática apaixonado pelo conteúdo que
ensina, pode contribuir para a superação de medos e dificuldades de seus alunos, que, obtendo
avanços no processo podem acabar se interessando pela matéria. O esforço em aprender algo

que passa a ser prazeroso e talvez até desejoso para o estudante, estabelecendo uma nova relação
com o conteúdo. Fica claro que há uma limitação das possibilidades docentes nesse processo,
mas também é possível conjecturar que a criação de uma atmosfera favorável, de experiências
prazerosas e significativas, contextualizadas, pode contribuir.
"Não quero faca nem queijo. Eu quero a fome." (Adélia Prado) A "fome" de saber é a
força motriz da aprendizagem. O que estou tentando dizer é que não podemos dar "fome" a
alguém, nem despertá-la, mas podemos oferecer um "cardápio sedutor", com "cheiros e
temperos" que aguçam os sentidos e desejos, com nuances diversas, eclético e "saboroso".
Nesse sentido, as boas práticas docentes e o bom ensino como possibilidade de diálogo, de
participação, de protagonismo dos estudantes, podem contribuir para que desenvolvam outras
relações com os saberes e práticas escolares/acadêmicas. Investigar a relação com o saber de
nossos estudantes nos traz elementos significativos sobre seus interesses, sobre os saberes que
buscam na universidade.
Infelizmente,
Vivemos em um mundo que não se vai à escola para aprender, mas para ter um diploma. Essa
é a dificuldade para o professor, um mal-entendido estrutural: o professor pretende ensinar, o
aluno visa ter uma boa nota, ou pelo menos, uma nota que permite passar de ano. (CHARLOT,
2012, p. 3)

E isto não é diferente na universidade. Talvez, seja ainda mais marcante, uma vez que o
diploma "habilita" a atuação do profissional, oportunizando melhores acessos ao mercado de
trabalho. Penso com isto, que parte da função educacional no Ensino Superior é também um
trabalho voltado para a ressignificação dos processos didáticos, para que se tornem menos
meritocráticos e mais processuais, e é também investir na autonomia e na aprendizagem dos
estudantes.

5 COMUNICAÇÃO, DIDÁTICA E O USO DAS TIC'S NA EDUCAÇÃO: FECHANDO
A CONVERSA

Libâneo (2012) identifica os três principais componentes da Didática: professor, aluno
e conteúdo. Esses são os elementos centrais da Didática, indissociáveis nessa centralidade, que
se define pela relação professor-aluno mediada pelo conteúdo, ou, dizendo de outra forma, o
processo ensino-aprendizagem nas especificidades de uma área. É disto que, em linhas gerais,
a Didática se ocupa. Mas, esses componentes centrais se desdobram em outros elementos da
Didática: objetivos, conteúdos, ensino, aprendizagem, métodos, planejamento, avaliação,
práxis, comunicação, e natureza do trabalho docente. Os oito primeiros são identificados por
Libâneo (2012), os dois últimos são inserções minhas a partir das contribuições de Tardif e
Lessar (2009) sobre a formação e o trabalho docente. Nessa seção vou me ater especificamente
à comunicação como um componente da Didática, uma vez que a proposta é dizer dos desafios
que estão colocados aos professores da EaD nesse sentido.
Quando penso na comunicação como um componente da Didática, penso desde a
capacidade do professor de falar de diferentes formas, em diversas linguagens, para atingir a
diversidade que se encontra nas turmas/grupos de alunos que trabalhamos. Em um sentido ainda
mais elementar, o professor deve ser capaz de desenvolver sua comunicação com os estudantes,
de forma a se fazer entender. O professor é muitas vezes um tradutor que vai atuar na ZDP do
estudante (ANTUNES, 2002), traduzindo e ensinando a linguagem acadêmica, para que ele se
aproprie dela e seja capaz de construir aprendizagens qualificadas, superando o saber ingênuo
(FREIRE, 2005), e capaz de traduzir sua própria aprendizagem em saberes acadêmicos
sistematizados. Isto não quer dizer que ensinar seja transmitir conhecimentos acadêmicos, mas,
criar condições para que os saberes sejam acessíveis e elaborados, construídos. Entendo que
boa parte dessas condições de aprendizagem diz respeito à ação comunicativa docente/discente.
A educação enquanto ação comunicativa é um fenômeno que permeia todas as maneiras de
formação de um ser humano e, assim, sob a mesma ótica, toda ação de comunicação tem,

potencialmente, uma ação educativa. Nesse sentido, a construção de uma comunicação
dialógica e participativa no ambiente educacional, pautada em uma eficaz gestão compartilhada
por órgãos governamentais, administração escolar, docentes, alunos e a comunidade abre
oportunas perspectivas de melhoria motivacional e de fortalecimento dos laços entre alunos e
professores ao longo do processo de aprendizagem. (SILVA e SILVA, 2015, p. 11)

Entendo que essas perspectivas de melhoria motivacional estejam mesmo no sentido da
mobilização, embora utilize o termo que o próprio Charlot critica (motivação). Quando as
autoras dizem ser "oportunas perspectivas de melhoria" não estão afirmando que com
motivação levarão à aprendizagem, mas colocam uma possibilidade de tocar os motivos do
aluno (seu sentido, seu desejo) fortalecendo a relação entre professor e aluno, e as afetividades
que com certeza influenciarão na relação do estudante com o saber daquele conteúdo específico.
Reforço a importância da comunicação na prática de ensino, o papel do bom ensino, da boa
comunicação do professor para ajudar na compreensão do aluno, para que não desenvolva
aversão ao conteúdo, ou ainda, quem sabe, se identifique, e encontre sentido na aprendizagem
e até mesmo se mobilize para o saber.
Com o alto desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC's), essa
ação comunicativa ganha novas ferramentas. Considerando que o professor faz muitas vezes o
papel de tradutor de diferentes linguagens, ele estará melhor instrumentalizado ao utilizar essas
ferramentas.
Numa sociedade cada vez mais midiatizada e que faz uso frequente das tecnologias digitais,
percebe-se que as crianças e os jovens, principalmente, assimilam os avanços tecnológicos
paralelamente ao seu desenvolvimento educacional, acessando e compartilhando conteúdos a
que são expostos de maneira rápida e intensa. Tal comportamento desafia profissionais de
educação, comunicação e tecnologias, exigindo conformações por parte das instituições de
ensino e de seus educadores para melhor compreender a realidade social de seus alunos. (SILVA
e SILVA, 2015, p.3)

As tecnologias como recursos ou ferramentas abrem novas possibilidades de interação
professor-aluno. Vejo nas TIC's as possibilidades de resposta aos desafios da comunicação que
estão colocados para a educação a distância. Sendo a comunicação um componente da Didática,
e uma ação dos processos de educação e ensino-aprendizagem, a EaD exige ainda mais
envolvimento e criatividade do professor no uso das TIC's nos processos de ensino e

aprendizagem. As tecnologias por si não efetivarão os processos de ensino, mas o uso destas a
partir das perspectivas de aprendizagem e da reflexão didática poderá contribuir de forma
significativa no ensino superior a distância.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Celso. Vygotsky, quem diria?! Em minha sala de aula. 2ª Ed. Petrópolis: Vozes,
2002.
CHARLOT, Bernard. O professor na sociedade contemporânea: um trabalhador da
contradição. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade. Salvador. v. 17. n.
30. p. 17-31. Jul. /Dez. 2008
CHARLOT, Bernard. Pressupostos e exigências para uma prática pedagógica
"emancipatória" na contemporaneidade. Conferência realizada em 9 de março de 2012 no
Departamento de Educação Campus I da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). UNEB,
2012.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed.
São Paulo: Paz e Terra, 2005.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2012.
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo sóciohistórico. 4. ed. São Paulo : Quiron: Scipione, 1997.
PIMENTA, S. G.; FUSARI, J. C.; ALMEIDA, M. I.; FRANCO, M. A. R. S. A construção da
Didática no GT Didática – análise de seus referenciais. Revista Brasileira de Educação, v.
18, n. 52, jan.-mar. 2013.
SILVA, Diva S.; SILVA, C. P. S. Educomunicação e a interface com o ensino na graduação.
In: XIV Congresso Ibero-Americano de Comunicação - IBERCOM 2015, 2015, São Paulo.
Anais do XIV Congresso Ibero-Americano de Comunicação IBERCOM 2015:
Comunicação, Cultura e Mídias Sociais. São Paulo: ECA - USP, 2015.
TARDIF, Maurice e LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria
da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis: Vozes, 2009.
1 Graduada em Pedagogia, Mestre em Educação. Professora e Pesquisadora da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. Grupo de
pesquisa: Núcleo Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direitos (NIESD); regreco@gmail.com

ST 04 – Docência no Ensino Superior: Desafios Contemporâneos
FORMAÇÃO DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA:
PERCEPÇÕES DA PRÁTICA
Renata Greco de Oliveira1
RESUMO: Este texto é uma reflexão sobre a formação de professores de Matemática dos anos
iniciais do Ensino Fundamental a partir de experiências da docência no Ensino Superior,
especificamente em curso de Pedagogia. Tem por objetivo contribuir para pensar a organização
curricular dessa licenciatura, com ênfase no se refere aos saberes específicos do professor de
anos iniciais, sobretudo no campo da Matemática.
Palavras-Chave: formação docente, pedagogia, matemática.
RESUMEN: Este texto es una reflexión sobre la formación de profesores de Matemáticas de
los años iniciales de la Enseñanza Fundamental a partir de experiencias de la docencia en la
Enseñanza Superior, específicamente en curso de Pedagogía. Tiene por objetivo contribuir a
pensar la organización curricular de esa licenciatura, con énfasis en lo que se refiere a los
saberes específicos del profesor de años iniciales, sobre todo en el campo de las matemáticas.
Palabras Clave: formación docente, pedagogía, matemáticas.

1 INTRODUÇÃO

O propósito deste artigo é refletir sobre a formação de professores de Matemática dos
anos iniciais do Ensino Fundamental a partir de experiências da docência no Ensino Superior,
especificamente em curso de Pedagogia. Essas reflexões poderão contribuir para pensar a
organização curricular dessa licenciatura, com ênfase no se refere aos saberes específicos do
professor de anos iniciais, sobretudo no campo da Matemática. Esse exercício de pensar a
formação do pedagogo nasce da reflexão crítica sobre a prática desta autora. "É pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática." (FREIRE,
2005, p.40).
Esse movimento requer fundamentação teórica para que se consolide como uma
experiência formativa e de elaboração de conhecimentos. Autores como Libâneo e Pimenta,
que discutem a formação do pedagogo, currículo e diretrizes desse curso, assim como outros
autores que pesquisam no campo da formação de professores de matemática, contribuíram para
as reflexões aqui propostas. Também foram estudadas as diretrizes curriculares, tanto
específicas da Pedagogia (BRASIL, 2006) quanto gerais da formação de professores (BRASIL,
2015) com o objetivo de compreender como essa formação está proposta nas normativas do
curso.

2 O PROFESSOR DE MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS

O curso de licenciatura em Pedagogia forma o professor generalista que atuará no ensino
de diversos conteúdos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O egresso do curso de
Pedagogia deverá estar apto a "[...] ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História,
Geografia, Artes,Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do
desenvolvimento humano; [...]" (BRASIL, 2006). O que as diretrizes do curso trazem como
saberes específicos do campo da docência do pedagogo coloca-se como um desafio para
organização curricular. O que está proposto exige uma formação ampla, "[...] sempre
ressaltando a necessidade de sólido conhecimento pedagógico-didático integrado ao
aprofundado conhecimento específico da matéria ensinada." (FERREIRA; FREITAS, 2014, p.
537).
Os estudos básicos propostos pelas diretrizes envolvem a utilização de códigos e
linguagens específicas de cada área do conhecimento que será trabalhada nos primeiros anos
de escolarização. O professor pedagogo deve ter ainda a capacidade de articular essas áreas,
atuando de forma interdisciplinar. Sua prática exige o domínio não apenas didático-pedagógico
mas também epistemológico, conceitual, dos saberes que ensina, de forma crítica e
contextualizada. Dentre todos os conteúdos destacamos o pedagogo enquanto professor de
Matemática.
Na quase totalidade dos casos, o professor que ensina matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental é o pedagogo. Pode-se afirmar que este professor é, de certa forma, polivalente,
porque também ensina todos os outros conteúdos. Mesmo sem uma formação específica mais
aprofundada em matemática (como também nos demais componentes curriculares), é a ele que
cabe ensinar matemática, valendo-se apenas do conhecimento provido em sua formação geral.
Ainda que esta formação contemple conhecimentos de didática de matemática, o que é, sem
dúvida, indispensável, sabe-se não ser o suficiente para que possa propiciar um bom ensino de
matemática. (FERREIRA; FREITAS, 2014, p. 537).

Tardif (2000) destaca a importância dos saberes tanto didáticos quanto curriculares para
a atuação docente. Ele defende que esses saberes necessários à docência não são formados

apenas nas experiências vivenciadas nos cursos de licenciatura, mas vêm também de
experiências escolares remotas, pessoais e culturais, históricas, que constituem a identidade
docente. A prática docente é construída também a partir da forma como o professor constrói
sua própria aprendizagem.
A forma de compreensão da matéria pelo professor determina a maneira pela qual essa
compreensão é transmitida ao aluno durante o processo de ensino. [...] As formas de
transformação daquilo que se sabe, dos aspectos do processo pelo qual se passa da compreensão
pessoal a preparar-se para que os outros entendam, constitui a essência do ato de raciocínio
pedagogicamente ensinado como raciocínio e planejamento de forma explícita ou implícita de
ensino [...].(FERREIRA; FREITAS, 2014, p. 539).

Ou seja, para ensinar o professor deve ser capaz de vivenciar e tornar consciente seu
processo de aprender. Na superação de suas dificuldades, na (re)descoberta dos saberes
específicos da matemática, o pedagogo pode consolidar os saberes didáticos articulados aos
saberes epistemológicos, necessários para o ensino deste conteúdo. Esse perfil docente do
pedagogo nos faz pensar em como se deve propor a formação em Matemática no curso de
Pedagogia.
Na experiência vivenciada como formadora desses professores, foi possível perceber
lacunas que também são denunciadas por pesquisadores que tratam da formação do professor
de matemática no curso de Pedagogia, e do ensino de matemática no anos iniciais.
[...] muitas vezes, este ensino é realizado sem a formação necessária, sem que os professores
tenham conhecimentos aprofundados acerca dos conteúdos como fração, números decimais,
dentre outros. (BEZERRA; BONDEZAN, 2015, p. 124).

A solução encontrada foi trabalhar os conteúdos curriculares de Matemática dos anos
iniciais do Ensino Fundamental através das propostas metodológicas apresentadas na ementa
da disciplina. "Portanto, trata-se de admitir a necessidade de que a formação do professor deve
ocorrer a partir das mesmas premissas que se defende para a formação dos alunos."
(FERREIRA; FREITAS, 2014, P. 543). E trata-se ainda de discutir a presença da formação em
matemática no curso de Pedagogia.

3 A MATEMÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA

Libâneo (2006) discute a formação do pedagogo e as especificidades de sua docência.
O autor apresenta críticas e questionamentos sobre as possibilidades de uma formação docente
de qualidade a este professor generalista uma vez que os cursos de Pedagogia em geral
trabalham a matemática em disciplinas voltadas para as discussões didático-metodológicas, sem
contudo desenvolver um aprofundamento nos conceitos e conteúdos dos saberes matemáticos
trabalhados na Educação Infantil e nos anos iniciais. Libâneo (2006) faz diversos outros
questionamentos pertinentes sobre os saberes desse professor e da qualidade de seu ensino.
As inquietações de Libâneo encontram ressonância nas pesquisa de Curi (2004) que
mostram que em torno de 90% dos cursos de Pedagogia no Brasil priorizam a metodologia em
detrimento dos conteúdos epistemológicos em matemática. Embora sua principal pesquisa
tenha sido realizada antes das diretrizes de 2006, que definiram os saberes do pedagogo como
docente, a realidade atual nos cursos de Pedagogia não é muito diferente, a exemplo da própria
experiência aqui relatada. Também Curi (2004) em seu trabalho alerta para a ausência de
conteúdos como fração, sistema de medidas, geometria, resolução de problemas e tratamento
das informações, que saberes ensinados nos anos iniciais.
Essa organização curricular presente nos cursos de Pedagogia parece pressupor que os
estudantes desse curso já trazem de sua formação básica todos os saberes matemáticos
necessários à docência consolidados, bastando apenas oferecer as discussões didáticometodológicos do ensino da matemática.
Os conteúdos são entendidos como parte do conhecimento já presente no licenciando e, sendo
assim, não requer estudá-lo em toda sua dimensão, buscando sua gênese, sua história e
relacionando-os aos conceitos que se formam a partir destes. (FERREIRA; FREITAS, 2014, p.
547).

Ao (re)pensar o currículo da formação do pedagogo é importante destacar que em julho
de 2015 foram publicadas as novas diretrizes gerais dos cursos de licenciatura no Brasil.
Segundo o Art. 11 deste documento,
A formação inicial requer projeto com identidade própria de curso de licenciatura articulado
ao bacharelado ou tecnológico, a outra(s) licenciatura(s) ou a cursos de formação pedagógica
de docentes, garantindo: [...]
V - projeto formativo que assegure aos estudantes o domínio dos conteúdos específicos da área
de atuação, fundamentos e metodologias, bem como das tecnologias;

O Capítulo V, que trata da formação inicial, da graduação/licenciatura e sua organização
e currículo, em seu Art. 13 determina que as propostas curriculares desses cursos "estruturamse por meio da garantia de base comum nacional das orientações curriculares" (Brasil, 2015).
Dentre as diversas licenciaturas, o único curso a que faz uma referência específica é o curso de
Pedagogia, no parágrafo 5º
§ 5º Nas licenciaturas, curso de Pedagogia, em educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental a serem desenvolvidas em projetos de cursos articulados, deverão preponderar os
tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos de ensino, e nas demais
licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da
carga horária total. (BRASIL, 2015).

O que este documento propõe deve ser considerado na elaboração da matriz de um curso
de Pedagogia, no sentido de compreender que dentro das 2.200 horas possíveis para as
disciplinas curriculares, a proposta destinada aos saberes específicos da docência do pedagogo
(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes,Educação Física) deve
ser preponderante. Os estudos de Curi (2008) apresentam uma média de 80 horas dedicadas à
formação em matemática. Seguida a mesma proporção nas demais áreas o curso teria em torno
de 480 horas de formação específica dos objetos da docência do pedagogo. Essa carga horária
pode e deve ser ampliada, de forma articulada, interdisciplinar e buscando estudos e práticas
que envolvem a formação pedagógica e epistemológica dos conhecimentos de matemática
necessários aos professores de anos iniciais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de conclusão deste texto, e considerando tanto as discussões sobre a formação
de professores de matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental quanto os
documentos legais que normatizam o curso de Pedagogia no Brasil,
[...] cabe questionar: o tempo destinado aos cursos de formação de professores é suficiente para
que adquiram os conhecimentos necessários ao ensino dos conteúdos de tais matérias e
dominem as destrezas didáticas exigidas para uma docência com alta qualidade? (FERREIRA;
FREITAS, 2014, p. 540).

Em sequência, no texto citado, as próprias autoras respondem que não. Nas experiências
docentes em cursos de Pedagogia vivenciadas por esta autora também não houve um tempo
significativo destinado a essa formação. Nem para a Matemática, nem para as outras cinco áreas
de conhecimento que compõem os currículos do primeiro segmento do Ensino Fundamental.
O desafio dessa formação ultrapassa a discussão do campo da matemática e avança para
as disputas no campo do currículo na formação do pedagogo. A matemática enquanto objeto de
ensino do pedagogo necessita, assim como as demais áreas, ganhar mais espaço na formação
do pedagogo e oferecer a esse professor saberes aprofundados da matemática, do ensino de
matemática e do currículo de matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental.
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ST 05 – Educação Ambiental: pesquisas e práticas
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RESUMO: O exercício empreendido neste texto é resultado das reflexões produzidas em três
pesquisas, em fase de desenvolvimento que tem como objeto de preocupações a Educação
Ambiental e o rio Doce. O artigo, de cunho bibliográfico, se propõe a estabelecer um diálogo
entre os campos da Educação, com o foco na Educação Ambiental, e o campo da Geografia
tendo como referência as contribuições de geógrafo Yi-Fu Tuan. As conclusões apontam para
a fertilidade do debate tendo como referência as proposições de Tuan sobre Topofolia e
Topofobia e que permitem ampliar o modo de compreender as relações que adolescentes,
pessoas jovens e adultas e estudantes universitários, sujeitos das pesquisas, estabelecem com o
rio Doce.
Palavras-Chave: Educação Ambiental, Geografia, rio Doce
ABSTRACT: The effort undertaken on this text is a result of reflections produced in three
researches in development which have the Environmental Education and the Doce river as
object of concern. The article, of a bibliographic nature, proposes to establish a dialogue
between the fields of Education, focusing on the Environmental Education, and the field of
Geography, having the contributions of the geographer Yi-Fu Tuan. The conclusions point out
to the fertility of the debate having Tuan's propositions about Topophilia and Topophobia as
reference and that it allows to broaden the way of understanding the relations that teenagers,
young and adult people and college students, the research subjects, establish with the Doce
river.
Keywords: Environmental Education, Geography, Doce river.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo, de cunho bibliográfico, se propõe a estabelecer um diálogo interdisciplinar
entre os campos da Educação, com o foco na Educação Ambiental, e o campo da Geografia
tendo como referência as contribuições de geógrafo Yi-Fu Tuan. A interdisciplinaridade é
compreendida como a possibilidade de construção de referenciais teóricos e metodológicos,
forjados na confluência de distintos campos de conhecimento capaz, portanto, de escapar das
amarras do paradigma disciplinar (KUHN, 2012) e de gerar novos olhares de pesquisadores e
pesquisadoras e, portanto, novos objetos de estudo, novas formas de compreendê-los.
O exercício empreendido neste texto é resultado das reflexões produzidas em três
pesquisas, em fase de desenvolvimento: um estudo que busca compreender as relações que
estudantes da Escola em Tempo Integral estabelecem com o rio Doce, como objeto de saber;
outro que investiga as percepções sobre o rio Doce de estudantes da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), Ensino Médio, de uma escola pública, do município de Governador Valadares,
situada às margens do rio Doce; e outro que busca compreender as relações que estudantes da
UNIVALE, estabelecem com o rio Doce, como objeto de saber.
Essas três pesquisas têm, portanto, como objeto de preocupações a Educação Ambiental
e o rio Doce. Tais preocupações têm como marco o desastre ambiental provocado pelo
rompimento da barragem de Fundão, localizada no município de Mariana, na Região Central
de Minas Gerais, em novembro de 2015, que afetou diretamente a Bacia Hidrográfica do rio
Doce, despejando na calha central desse rio aproximadamente 55.000.000 m³ de rejeitos de
minério que se espalharam por cerca de 600 km do rio, até chegar ao litoral do Espírito Santo
(BELO HORIZONTE/SEDRU, 2016).
A Lei 9795/99 que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) que no
ano de 2017, completa 18 anos da promulgação, e 15 anos de sua regulamentação de acordo
com o decreto nº 4281/02, e ainda 5 anos da aprovação, pelo Conselho Nacional de EducaçãoCNE e a Resolução Nº 02, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares

Nacionais para Educação Ambiental (DCNEA), coloca como desafio para as instituições
educacionais a incorporação da temática ambiental nas práticas educativas

de crianças,

adolescentes, pessoas jovens e adultas.
Cremos que a incorporação dessa temática deve considerar as relações que esses
distintos sujeitos, em diferentes momentos da vida e etapas educacionais (da Educação Básica
ao Ensino Superior) estabelecem com o “ambiente”. Portanto, não pode prescindir do debate
sobre o território, como lugar de vida, trabalho e relações. É nesse sentido que nos aproximamos
das contribuições de Yi-Fu Tuan.

2 DIÁLOGOS

A partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, marco inicial da Educação Ambiental,
há um consenso de que “se deve educar o cidadão e a cidadã para a solução dos problemas
ambientais” (REIGOTA 2009, p. 24). Na escola, discussões relativas à Educação Ambiental se
apresentam por meio de conhecimentos específicos da área de Ciências, ou como tema
transversal, ou projetos de trabalho, ou práticas pontuais em comemoração ao “dia da água”,
“do meio ambiente”, por exemplo, ou às vezes de modo concomitante, integrando mais de uma
das possibilidades apresentadas anteriormente.
Esse modo de comparecimento representa um desafio para a Educação Ambiental, que
embora pertença a um campo polissêmico e que abriga diferentes interpretações e proposições
sobre a questão ambiental e sua relação com a educação (SAUVÉ, 2005), compartilha de
preocupações comuns, cujo desafio é inseri-la no “coração das práticas escolares”
(CARVALHO, 2005, p. 59).
Nesse movimento de inserção o sujeito se faz presente e traz para a escola os modos
como experiência o ambiente, portanto, percepções, atitudes e sentimentos com relação ao
lugar. Pois, “para cada indivíduo existe uma visão de mundo, que se expressa através de suas
atitudes e valores com relação ao meio ambiente” (COSTA E ROCHA, 2010, p.37- 38).
Das contribuições de Tuan, podemos extrair duas categorias teóricas e analíticas para
nossas pesquisas, citadas anteriormente: topofilia e topofobia.
O marco que inaugura uma nova vertente da geografia em construção - a Geografia
Humanista, foi a obra “Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio
ambiente”, de Yi-Fu Tuan (2012). A partir daí, começa a existir uma referência, que ajudaria
os geógrafos a se consolidarem e a difundirem uma geografia voltada para o ser humano, que
buscasse compreender as experiências geográficas em relação às dimensões existencial,
psicológica, cultural e geográfica ao mesmo tempo (MARANDOLA, 2012).

Assim, Topofilia se caracteriza pela busca por liberdade e esperança, voltando-se para
a condição humana, sua consciência do mundo e sua natureza. É uma resposta ao período do
pós-guerra, a todo horror e medo que regeu as décadas seguintes e que afetou a ciência por meio
de sua matematização e funcionamento (MARANDOLA, 2012, p.8).
Marandola aborda que Tuan
possui além das experiências e tradições culturais chinesas e sua passagem pela Inglaterra, traz
consigo um grande amor e fascinação pelo deserto, onde reputa o início de suas formulações
sobre topofilia e seu entendimento sobre espaço e lugar”. Ele ainda, “aproximou religião (outra
fonte de esperança), arte e filosofia, especialmente o existencialismo de Heidegger e Sartre, em
busca de outro olhar para o mundo (MARANDOLA, 2012, p.8).

Ainda segundo Marandola (2012, p.8-9), Tuan, aborda que “a Geografia, oferece
esperança, pois a terra é o lar das pessoas, dos seres humanos”. É, pois, a partir de Topofilia
que
a comunidade geográfica pôde se consolidar enquanto ciência aplicada, com métodos claros e
definidos, e trouxe impacto igualmente significativo tanto para a comunidade geográfica quanto
para o movimento ambientalista, principalmente no contexto espiritualista. Pois em ‘Topofilia’,
puderam encontrar esperança e um sentido global para pensar o ambiente na forma como é
percebido e vivido pelas pessoas, respeitando-se suas tradições e valores culturais
(MARANDOLA, 2012, p.9).

Topofilia ainda proporciona à comunidade cientifica possibilidades de análises que
busquem “revelar sentidos espaciais básicos da relação do homem com o meio em contextos,
tempos e espaços completamente distintos” (MARANDOLA, 2012, p.9).
Marandola (2012, p. 10), aborda ainda que, à época que foi escrito, “Topofilia,
apresentava um novo conjunto de bibliografia e temas cuja possiblidade permitia um pensar
humanista de forma interdisciplinar”. Se a obra do autor, ao apresentar “Topofilia”, trouxe
impactos significativos para estudiosos da temática ambiental brasileira na década de 1980,
continua presente nos dias de hoje e se faz necessária “uma vez que a perspectiva humanista da
ciência ambiental está longe de se tornar parte do pensamento dominante” (MARANDOLA,
2012, p.10).
Conforme Marandola o objetivo de Topofilia era destacar o amor ao lugar, “o laço
afetivo que nos envolve com o ambiente, em busca daquela esperança e força necessária para

superar momentos de crise, assim como era na época em que Tuan produziu o livro”
(MARANDOLA, 2012, p.11).
Outra obra do autor que nos interessa é o livro “Paisagem do medo” (TUAN, 2005) que
possibilita refletir sobre o medo que acompanha o ser humano desde a infância, e se relaciona
a um ambiente ameaçador. Podemos, portanto, fundamentados no autor refletir sobre
“topofobia” – que marca as relações ambientais do sujeito, imprimindo nessas relações
sentimentos de “medo” e “incerteza”, frente a um meio ambiente ameaçador.
De acordo com as concepções de Giddens (2002), identificamos que vivemos em uma
“cultura de risco” que é o “aspecto cultural fundamental da modernidade, em que a consciência
do risco constitui um meio de colonizar o futuro” (GIDDENS, 2002, p. 221), pois, as
consequências muitas vezes fogem a nossa capacidade de percepção. Assim, estamos
presenciando no cenário do rio Doce uma crise ambiental, em vários âmbitos, aspectos e
segmentos, que se não é recente, como estudos têm demonstrado (FELIPPE et al, 2016, p. 127)
se vê agravada pelo recente rompimento da barragem já citada.
Assim, considerando que o rompimento da barragem de Fundão, da mineradora
Samarco, em Mariana (MG), ocasionou, o que muitos estudiosos deste campo classificam como
o maior desastre socioambiental do país no setor de mineração (GUIMARÃES, 2016;
MODENA; HELLER, 2016); considerando também, a onda de rejeitos, composta
principalmente por óxido de ferro e sílica que soterrou o subdistrito de Bento Rodrigues
deixando um rastro de destruição até o litoral do Espírito Santo, percorrendo 663,2 km de cursos
d'água (IBAMA, 2015, p.3); e, ainda, o Laudo Técnico Preliminar do IBAMA, concluído em
26 de novembro de 2015, ao qual aponta, que “o nível de impacto tão profundo e perverso,
ocasionando, diversos estratos ecológicos, de modos, que se tornou-se impossível estimar um
prazo de retorno da fauna ao local” (IBAMA, 2015), compreendemos que este cenário de
destruição e morte tem se constituído até o presente momento, como uma paisagem de medo,
na região da bacia hidrográfica do rio Doce, conforme aborda Tuan (2005). Tal cenário pode
constituir um sentimento topofóbico em relação ao rio Doce.

Tendo como referência Topofilia e Topofobia podem se levantar diferentes questões nas
pesquisas em desenvolvimento, e aposta-se nas contribuições de Tuan, em diálogo com o
campo da Educação, para compreendê-las.
No estudo “Relação com o saber e Educação Ambiental: uma pesquisa com estudantes
em tempo integral” pode-se interrogar sobre as aprendizagens elaboradas pelos/as estudantes
com relação ao rio Doce: que experiências são vivenciadas na escola e como elas se aproximam,
ou se distanciam, das questões ambientais, da questão da água e do rio Doce? Há um momento
anterior ao rompimento da barragem, cuja preocupação era a diminuição do volume da água, e,
no momento atual, as preocupações se voltam para a biodiversidade, a qualidade da água
consumida pela população, os impactos econômicos, sociais e ambientais. Essas questões se
encontram na escola? Como os estudantes as apreendem? Que sentidos atribuem a essas
aprendizagens?
Na pesquisa que investiga as “percepções sobre o rio doce de estudantes da educação
de pessoas jovens e adultas – EJA” questiona-se: que lembranças e afetos guardam em relação
ao rio; como sentem a presença do rio; como vivenciaram os fenômenos da cheias do rio Doce;
como a lama de rejeitos impactou suas vidas; que efeitos o desastre teve em seu cotidiano; como
vivem com relação ao consumo da água; qual o olhar que esses sujeitos possuíam para o rio
Doce antes da tragédia acontecer, e hoje, qual olhar desses sujeitos para com rio Doce. Enfim,
como eles percebem a presença do rio em sua vida? Tendo como referência esse conjunto de
questões esta pesquisa tem como objeto de estudo as percepções dos sujeitos da EJA sobre o
rio Doce.
Por fim do estudo “Relação com o saber e Educação Ambiental: uma pesquisa com
estudantes universitários” emerge as seguintes indagações: como os estudantes da UNIVALE
apreendem esse novo contexto pós-desastre da Samarco? Que relações estabeleciam com o rio
Doce antes do desastre? Há mudanças nessas relações pós-desastre? Que saberes ambientais
relacionados à agua, ao rio Doce, constituem parte do repertório de saberes desses estudantes?
Qual o lócus de produção desses saberes: escola, família, universidade, outros espaços? Como
eles encontram-se envolvidos com as questões ambientais, especialmente com o rio Doce, antes

e pós-desastre da Samarco? Quais percepções e sentimentos desses estudantes com relação ao
rio Doce? Quais novos saberes com relação à água, pós-desastre, foram necessários aprender?
A Educação Ambiental, desenvolvida em uma perspectiva fenomenológica no modo de
pensar o espaço considera a percepção do sujeito enquanto alguém que age e interage num
mundo vivido, estabelecendo com esse mundo uma relação intersubjetiva. O ser humano
compreende o mundo através de todos os sentidos, e as informações disponíveis são variadas
conforme as experiências, as diferenças etárias, gênero, cultura pessoal e do grupo. Das leituras
de Tuan (2005; 2012) conclui-se que percepção, atitudes e valores do meio ambiente são
essenciais para abordagem da Educação Ambiental e podem provocar, tanto sentimentos de
afeto, quanto de “medo” e “insegurança”.
Bernard Charlot, ao abordar a Educação Ambiental, enfatiza que ela “contribui para a
formação de um espírito crítico e de um indivíduo solidário com os demais seres humanos, as
demais espécies vivas e o planeta Terra” (CHARLOT, 2013, p. 251).
Dessa maneira, corroborando com Charlot, compreende-se a importância da Educação
Ambiental como um processo relacional, dinâmico e político, pois mulheres e homens se fazem
pessoas humanas em uma sociedade, em uma cultura, em um determinado tempo, em um
processo de socialização e singularização, no qual a educação tem papel importante
(CHARLOT, 2000).
Na perspectiva da geografia humanística, o lugar deixa de ter somente um sentido de
localização para tornar-se um produto da experiência humana. Portanto, variadas, são as
percepções que cada um dos sujeitos atribui ao rio Doce. As contribuições de Tuan (2005,
2012), e Charlot (2013), apontam que é possível construir referenciais teóricos, em uma
perspectiva dialógica, que permita compreender as relações que diferentes sujeitos dos estudos
citados (adolescentes, pessoas jovens e adultas, estudantes universitários) estabelecem com rio
Doce.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões alicerçadas no diálogo entre Educação Ambiental e os estudos de Tuan
(2005, 2012) que ressalta o papel da cultura como um dos condicionadores da concepção e dos
valores ambientais do sujeito, que envolve topofilia e topofobia, possibilitam vislumbrar
contribuições para compreender as questões ambientais relacionadas ao campo da educação, no
cenário do rio Doce que se desenhou pós 2015.
Evoca-se, também, Charlot (2000; 2013) que nos instigar a compreender as questões
ambientais vinculados “ao saber” como produto de relações epistemológicas que o indivíduo
estabelece e mantem entre si e o mundo.
Nessa direção reflete-se que as relações que os adolescentes, os sujeitos da EJA e os
estudantes universitários estabelecem com o saber ambiental e o modo como interpretam a
degradação ambiental do rio Doce, principalmente pós tragédia da Samarco, estão imbricados
na percepção, nas atitudes e sentimentos com relação ao lugar.
Espera-se, com as investigações propostas, contribuir para a construção de subsídios
teóricos no campo da Educação Ambiental em diálogo com o campo da Geografia, bem como
possibilitar, por meio da socialização dos resultados parciais e finais da investigação,
informações com vistas à popularização da ciência, e que poderão contribuir para a melhoria
da qualidade de vida da população atingida, diminuindo os efeitos deletérios do desastre
ambiental.
Apoio: CNPq/ UNIVALE/FAPEMIG
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IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO ENSINO SUPERIOR:
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RESUMO: O objetivo do presente artigo é refletir sobre o processo de implantação da coleta
seletiva na Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), vislumbrando identificar possíveis
desafios e possibilidades envolvidas nesse processo. Trata-se de artigo teórico que se
fundamentará no Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIVALE, e em autores que
refletem sobre a educação ambiental no ensino superior. No contraponto dos desafios, se
vislumbram as oportunidades e possibilidades, pois as dificuldades de sensibilização dos
envolvidos e a baixa integração entre os diferentes setores acadêmicos, por tabela tem como
soluções a educação e a participação coletiva.
Palavras-Chave: Educação Ambiental; Ensino Superior; Coleta Seletiva;
ABSTRACT: The purpose of the given article is to reflect upon the process of waste sorting
implantation in the Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), searching to identify possible
challenges and possibilities involved in this process. It is a theoretical article that will be
substantiated on the Univale's Institutional Development Plan, and on authors that reflect upon
environmental education in the higher education. Counteracting the challenges, the
opportunities and possibilities are glimpsed, because the difficulties in raising awareness of
those involved and the low integration between the different academic sectors, indirectly, have
as solutions the education and the collective participation.
Keywords: Environmental Education; Higher Education; Waste Sorting

1 INTRODUÇÃO

A Universidade Vale do Rio Doce é uma instituição comunitária, mantida por uma
fundação sem fins lucrativos localizada às margens do rio Doce, inserida em uma região
assinalada pela degradação ambiental, cujo processo acelerou-se em 2015 após o rompimento
da barragem de Fundão, localizada no município de Mariana (MINAS GERAIS, SEDRU,
2016).
Trata-se de uma instituição de ensino superior criada em 1967 que, desde sua criação,
há cinquenta anos se compromete com o papel de fomentadora do desenvolvimento social,
cultural, científico e tecnológico da região através do ensino, pesquisa e extensão junto à
comunidade, compromissada com a sustentabilidade social e ambiental.
A UNIVALE tem como missão, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI):
“Promover a formação profissional e científica, a construção e difusão de conhecimentos e
colaborar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua região de inserção, pautada
na melhoria das condições de vida e na diversidade do ambiente e da cultura”. (UNIVALE,
2015, p.24)
Nos termos do PDI, no compromisso de implementar e vivenciar efetivamente essa
missão, a UNIVALE busca continuamente, como entidade educadora, a função de mediadora
e promotora de reflexões de como utilizar o conhecimento para a elaboração de estratégias na
promoção da saúde, da paz e do bem-estar de toda a comunidade regional.
O contexto em que se insere a universidade apresenta fenômenos regionais próprios do
processo de formação histórica do território vivenciado, oferecendo temáticas que configuram
processos socioterritoriais, socioambientais, culturais e políticos que preocupam tanto
pesquisadores quanto cidadãos especialmente após o desastre ambiental ocorrido em 05 de
novembro de 2015. Assim, o quadro regional que se apresenta exige um esforço conjunto para
responder ao desafio de (re) criar e de alterar o curso dos acontecimentos na direção do
desenvolvimento sustentável.

Nesta seara, percebe-se a preocupação ambiental crescente da UNIVALE, em busca
deste desenvolvimento sustentável, não só no aspecto do ensino, mas também nas práticas de
funcionamento ambientalmente corretas.
Na qualidade de instituições educacionais, as universidades apresentam como escopo
precípuo o desenvolvimento de indivíduos prontos a enfrentar os problemas da sociedade
moderna com uma visão mais crítica e sistêmica. Ao produzir e socializar o conhecimento sobre
a problemática ambiental elas possibilitam ampliar a constituição de uma consciência ambiental
coletiva através da mudança do comportamento cotidiano individual dos cidadãos. E essa
sistemática ambiental das universidades as caracterizam como polo disseminador e gerador de
transformações sociais e ambientais, contribuindo na formação dos indivíduos e no exemplo de
respeito ao meio ambiente de forma sustentável. (ALKMIM, 2015)
A crise ambiental apresenta desafios que destacam questões epistemológicas,
metodológicas, éticas, sociais e políticas que proporcionam a reflexão sobre o papel das
universidades nas regiões onde encontram-se inseridas e seu posicionamento na realidade
ambiental apresentada (ALKMIM, 2015).
Este é o contexto deste artigo cujo é refletir sobre as possibilidades e desafios da
implantação da coleta seletiva na Universidade Vale do Rio Doce, vislumbrando identificar
possíveis resistências e avanços durante o processo, prováveis percepções e reações dos sujeitos
envolvidos diante da implantação da coleta seletiva. Trata-se de artigo teórico que se
fundamentará em análise documental do Plano de Desenvolvimento Institucional da
universidade e em autores que em autores que refletem sobre a educação ambiental no ensino
superior.

2 COLETA SELETIVA NA UNIVALE

A UNIVALE em defesa de sua missão e considerando seu território de inserção, optou
pela implantação da Coleta Seletiva no ano de 2017 em parceria com a Associação de Catadores
de Materiais Recicláveis Natureza Viva – ASCANAVI.
A instituição é uma das quatro instituições selecionadas na chamada pública do Instituto
MRV (http://www.institutomrv.com.br) com o Projeto de Educação Ambiental Rede Solidária
Natureza Viva cuja proposta é organização de uma rede solidária de apoio à Associação de
Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva (ASCANAVI) a organização de uma rede
solidária de apoio à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva
(ASCANAVI), com vistas à ampliação e melhoria da coleta seletiva em Governador Valadares
(SOUZA e SANTOS, 2017).
A coleta seletiva municipal atualmente é responsabilidade da ASCANAVI, Associação
de Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva, fundada em 2002, presente em 52 bairros
da cidade de Governador Valadares, que conta atualmente, com 52 catadores associados. Esta
instituição concebe a coleta seletiva como prática de reversão da degradação ambiental e
promoção social dos catadores (SANTOS e SOUZA 2017).
Ao considerarmos o papel central das universidades no ensino superior, na construção
do conhecimento e suas inúmeras funções e responsabilidades frente a sociedade, não se pode
ignorar a necessidade de inserção ambien¬tal em suas diversas frentes de atuação (ensino,
pesquisa, extensão e gestão). Assim é que a UNIVALE concebe como fundamental a
articulação de esforços entre diferentes atores, docentes, discentes, gestores, funcionários para
a implantação da coleta seletiva.
Este processo de implantação da Coleta seletiva exige flexibilidade, diálogo de saberes,
sociabilização de conhecimentos de diferentes áreas, mudanças de atitudes e estilos de vida e
vivência de princípios e valores ambientais para que se torne efetiva e produza os resultados a
que se propôs no ambiente universitário.

Além de suas funções tradicionais de ensino e pesquisa, a Universidade Vale do Rio
Doce, instituição comunitária socialmente responsável possui, tradicionalmente, uma atividade
forte em extensão universitária. Face à degradação do meio ambiente e aos inúmeros problemas
não resolvidos no campo social, a universidade passa a alargar sua responsabilidade social a
uma responsabilidade ambiental, o que, no contexto brasileiro e regional em particular, implica
um esforço de transformação das mentalidades e de melhoria das condições materiais e culturais
(MARCOMIN, SILVA 2009).
A abordagem ambiental apresenta como característica destacável a interdisciplinaridade
e neste sentido, considera-se que as diversas faces, níveis e atores do processo de implantação
da Coleta Seletiva na universidade, deverão envolver e basear-se em pessoas comprometidas
ou, no mínimo, não resistentes à mudança, numa estrutura institucional e funcional
interdisciplinar, integradora de processos e objetivos, aberta a metamorfoses, e capaz de refletir
mudanças de paradigma em todos os seus cantos e níveis.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental (BRASIL, 2012)
estabelecem que os sistemas de ensino superior devem possibilitar condições para que as
instituições educacionais determinem espaços de educação para a sustentabilidade em aspectos
gerais. As ações de Educação Ambiental nos termos de tal normativa devem ser desenvolvidas
como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as
fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina
ou componente curricular específico.
As autoras Silva, Arruda e Lima (2015, p. 792) esclarecem que “a educação ambiental
conta com a perspectiva interdisciplinar como via metodológica capaz de possibilitar a ligação
entre disciplinas diversificadas favorecendo um olhar ampliado rumo a superação da
fragmentação do conhecimento.”
O texto Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), ressalta em seu artigo 1º
que: “entendem-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).
No âmbito das Instituições de Ensino Superior docentes, discentes e corpo
administrativo devem estar conscientes da importância de suas ações para a melhoria do meio
ambiente, pois não basta inserir em seus currículos temas relacionados à sustentabilidade: é
necessário que suas ações tenham reflexos na melhoria do meio ambiente e da sustentabilidade.
As IES que aderem às dimensões de sustentabilidade ambiental, social e econômica formarão
alunos capazes de gerar sustentabilidade, não só em sua vida profissional, mas também na
sociedade onde estão inseridos, contribuindo para o desenvolvimento de uma economia
sustentável e um meio ambiente mais saudável para as futuras gerações.
Nesse sentido, Araújo (2004) destaca que o papel da educação superior nas discussões
sobre sustentabilidade vai além da relação ensino/aprendizagem vista em sala de aula, uma vez
que ela avança para projetos extraclasse, envolvendo a comunidade do entorno e visando a
soluções efetivas para a população local.
A preocupação da universidade com assuntos ambientais, e com o tema sustentabilidade
deve permear seu exercício acadêmico e sua prática docente. Ela deve zelar pelo seu
compromisso em formar cidadãos responsáveis capazes de compreender os problemas e
desafios enfrentados pela sociedade em que estão inseridos e nela intervir diante da necessidade,
de modo ambientalmente sustentável.
A perspectiva é de que a Universidade trabalhe com boas práticas ambientais em seu
cotidiano, para além de sua contribuição com desenvolvimento sustentável por meio de suas
típicas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Ao propor a implantação da coleta seletiva na Universidade pretende-se implementar
tal ação, não de forma isolada, mas ao contrário, o fazer deve pressupor atuar com os sujeitos
envolvidos no processo, onde todos participam da elaboração e dessa forma criam
pertencimento do projeto, possibilitando a partilha de experiências, desafios, obstáculos, êxitos,
em um exercício efetivo de comprometimento com as práticas socioambientais envolvidas nas
atividades.

A coleta seletiva aliada à educação ambiental pode ser considerada instrumento
importante de gestão ambiental quando o objetivo é a redução dos impactos ambientais
provocados pela crescente geração de resíduos.
Ao se conceber um programa de Coleta Seletiva de resíduos sólidos não se pode ignorar
a necessidade de associá-lo a ações de educação ambiental, principalmente quando a
preocupação é com o sucesso efetivo deste programa e a possibilidade de concebê-lo como
veículo promotor de mudança de paradigma nos hábitos ambientais da comunidade envolvida.
Ignorar a importância da educação ambiental em situações dessa natureza podem determinar
resultados desastrosos na implantação da coleta seletiva. É preciso trabalhar com a
sensibilização e a conscientização dos sujeitos envolvidos no processo, na busca de evitar o
desperdício de material reciclável e proporcionar eficiência na coleta seletiva.
Nessa mesma linha de pensamento destacamos ainda, Jacobucci e Jacobucci (2007), no
artigo “Coleta seletiva de resíduos sólidos em campi universitário: uma mistura de cestos, sacos
coloridos, sucesso e fracasso”, onde os autores destacam:
Programas de coleta seletiva idealizados e desenvolvidos na perspectiva técnica-administrativa
não conseguem sensibilizar os envolvidos para a garantia de uma separação adequada dos
materiais recicláveis, pois se fundamentam apenas na transferência de informações. Por outro
lado, projetos que se constituem como programas de Educação Ambiental, numa perspectiva
crítica e de participação coletiva, poderão se mostrar como alternativas viáveis para mitigação
dos problemas ambientais gerados nos campi universitários. (JACOBUCCI, 2007, p. 537).

Ao se pensar em estabelecer alterações no comportamento dos sujeitos envolvidos na
coleta seletiva na Universidade, a educação ambiental surge como prioridade para que tal fim
seja atingido, só sendo possível por meio de ações continuas, interdisciplinares e integradas,
apropriadas para provocar reflexões e sensibilização na comunidade para as questões
ambientais, todos precisam se envolver, todas as unidades da Universidade, docentes, discentes,
alta gestão, técnicos administrativos e serviços gerais.
De Conto (2010), em sua apresentação do livro “Gestão de resíduos em universidades”,
uma compilação de artigos científicos abordando esse tema, acrescenta:

O processo de construção da gestão de resíduos em universidades é complexo e exige um esforço
sistêmico e integrado de toda a comunidade acadêmica. As mudanças de conduta da
comunidade acadêmica, em relação aos resíduos por ela gerados, estão associadas a uma
cadeia complexa de variáveis que se inter-relacionam e que dependem das características
específicas das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nessas instituições, mudanças
comportamentais dos administradores, professores, estudantes, colaboradores, fornecedores e
terceirizados e as diferentes áreas de conhecimento são importantes para a adoção de uma
política ambiental e consequentemente, para a solução de conflitos ambientais. (DE CONTO,
2010, p. 5).

Projetos como o da Rede Solidária para a implantação da Coleta Seletiva dentro do
ambiente universitário se constitui desde sua origem com fundamentos na Educação Ambiental,
numa perspectiva crítica e de participação coletiva se mostrando como alternativa viável para
a mitigação dos problemas ambientais gerados nos campi universitários. Pode se firmar como
importante estratégia para que a temática ambiental seja adotada como eixo temático transversal
a todos os cursos da UNIVALE, além de um importante espaço de reflexão e construção de
propostas proativas, perante o compromisso de garantir a sustentabilidade socioambiental desta
e das futuras gerações.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reflete-se como importante no processo de implantação de um sistema de coleta de
resíduos em seu Campi, que a Universidade tenha como compromisso articular pessoas com
diferentes histórias de vida e currículos, em diferentes territórios, em torno da temática
ambiental. E neste papel integrador, a coleta seletiva se constitui como eixo para o diálogo e
para a consolidação de grupos de trabalho sobre resíduos sólidos no meio acadêmico, os quais
poderão, ao longo do tempo, se constituir como grupos gestores do programa de Educação
Ambiental, e assim avaliar o que é mais significativo a ser desenvolvido pela, e para a
comunidade universitária.
A Coleta Seletiva nessa perspectiva, terá o papel de atuar de maneira crítica, construtiva,
participativa e integrada, como ferramenta importante de sensibilização e conscientização
ambiental na comunidade acadêmica, na expectativa de gerar transformações e mudanças de
atitudes nas práticas cotidianas com vistas à melhoria das condições sociais, ambientais e a
sustentabilidade do território de sua inserção.
Os desafios que se apresentam nesse tipo de projeto da Rede Solidária é a mobilização
da comunidade acadêmica para sua participação efetiva nas ações propostas, seu real
envolvimento e maior conscientização em relação à questão dos resíduos sólidos, da coleta
seletiva, bem como de aspectos ambientais em geral, que precisam ser ampliados.
No contraponto desses desafios, se vislumbram as oportunidades e possibilidades, pois
as dificuldades de sensibilização dos envolvidos e a baixa integração entre os diferentes setores
acadêmicos, por tabela tem como soluções a educação e participação coletiva.
Pautada em sua missão e no seu compromisso institucional com a região constante e
defendido em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI como justificativa para a
implantação da Coleta Seletiva em seu Campus, a UNIVALE deve ao implantar este projeto,
refletir com a comunidade universitária, todas as suas etapas avaliando-as e reestruturando-as

continuadamente, num fazer com todos, demonstrando um movimento de apropriação do
Projeto pela Comunidade Acadêmica.
Esse, sem dúvida, é um caminho instigante para a construção coletiva, no entanto, essa
possibilidade passa, necessariamente, pela disposição interna de toda a comunidade acadêmica
para o diálogo, a reflexão entre os pares e para a desconstrução e a mudança de paradigmas,
atitudes e hábitos.
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INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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RESUMO: O artigo apresenta o relato de experiência de uma vivência/intervenção
psicopedagógica, com uma criança na educação infantil, com suspeita de transtorno autista.
Nesse sentido constituiu-se uma proposta de vivência psicopedagógica que buscou acolher a
criança e favorecer o processo de inclusão. Os resultados foram concretizados na busca de
caminhos para promover o desenvolvimento e processo de inclusão.
Palavras-Chave: educação infantil, transtorno autista, relato de experiência.
ABSTRACT: The article presents the experience report of a psycho pedagogical
experience/intervention with a child in kindergarten, suspected of autistic disorder.
Accordingly, it was constituted a psycho pedagogical experience proposal that sought to
welcome the child and to favor the inclusion process. The results were achieved on finding
ways to promote the development and the inclusion process.
Keywords: early childhood education, autistic disorder, experience report.

1 INTRODUÇÃO

A premissa da inclusão escolar vem sendo compreendida em nosso país, embora muitos
desafios ainda se apresentem. O número de crianças com algum tipo de deficiência na rede
pública do ensino comum do país cresce a cada ano.
Eventos e acordos internacionais foram fundamentais para impulsionar a criação de uma
política educacional mais justa para todos os alunos. Entre eles, destaca-se o Plano Decenal de
Educação para Todos (1993), e a Declaração de Salamanca (1994). Hoje, a Política Nacional
da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, de janeiro de 2008, aponta
diretrizes e ações na perspectiva da educação inclusiva. Esta política é um grande avanço,
considerada como garantia do direito de toda criança frequentar a escola comum e o direito ao
atendimento educacional especializado.
A educação infantil por meio da creche ou pré-escola é a porta de ingresso das crianças
ao sistema educacional e cada vez mais as crianças com necessidades educacionais especiais
preenchem oferta de matrícula, mostrando que as famílias compreendem os benefícios de
aprendizagem e desenvolvimento para seus filhos, nos espaços inclusivos.
Nesse contexto, o presente trabalho busca apresentar, o relato de experiência de uma
atuação psicopedagógica, no segmento da educação infantil, na rede pública do município de
Governador Valadares. A proposta foi desenvolvida, no período de três meses, com uma criança
do sexo masculino, com dois anos e dez meses de idade, aqui denominada de L.F. (nome
fictício), apresentando suspeita diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista – TEA.
O Transtorno Espectro Autista – TEA compreende um grupo de indivíduos que
apresentam precocemente diferenças qualitativas abrangentes e com diferentes graus de
comportamento nas áreas do desenvolvimento de habilidades de interação social recíproca,
habilidades de comunicação social e presença de estereotipias de comportamento, interesses e
atividades (Klin; Rosario; Mercadante, 2009).

Os TEA são distúrbios do neurodesenvolvimento de início precoce, em geral antes dos
três anos de idade, caracterizado principalmente por um desvio no desenvolvimento da
sociabilidade. O quadro é marcante, impactando os indivíduos em aspectos e graus diversos,
com destaque para comunicação, aprendizado, adaptação em atividades de vida diária e nos
relacionamentos pessoais (Klin, 2006).
O documento “Saberes e práticas da inclusão: Dificuldades acentuadas de aprendizagem
- Autismo” (MEC/SEESP, 2004), apresenta características a serem observadas e identificadas
no reconhecimento de uma criança com necessidades educacionais especiais que possa
apresentar autismo. O referido documento cita como indicadores os seguintes aspectos:
Ausência de linguagem verbal ou linguagem verbal pobre; ecolalia imediata ou tardia;
hiperatividade ou extrema passividade; contato visual deficiente, comunicação receptiva
deficiente, ou seja, a criança apresenta grandes dificuldades em; problemas de atenção e
concentração; ausência de interação compreender o que lhe é dito, não obedece a ordens nem
mesmo simples e muitas vezes não atende quando chamada pelo nome social, ou seja, a criança
não brinca com outras crianças, não procura consolo quando se machuca e parece ignorar os
outros; mudanças de humor sem causa aparente; usar adultos como ferramentas, ausência de
interesse por materiais ou atividades da sala; interesse obsessivo por determinado objeto
(BRASIL, 2004, p.13).

Essas manifestações poderão variar de acordo com o nível de desenvolvimento, a idade
cronológica de cada criança e o ambiente. Vale lembrar que os indivíduos com autismo são
apegados a rotina e têm pouca flexibilidade, o que os torna com muitas dificuldades de
adaptação social. Essas crianças, do nascimento aos três anos de idade, precisam ser estimuladas
em quase tudo o que uma criança normal aprende espontaneamente por meio da observação e
da experiência. Sua educação infantil deve ser cuidadosamente planejada levando-se em conta
suas características. É claro que o desenvolvimento da criança depende de seu potencial, mas
também depende do apoio que recebe para compreender e interagir com o mundo à sua volta.
Nesse sentido, a instituição escolar na sua realidade e nas especificidades do aluno, deve
buscar estratégias que favoreçam o processo de inclusão e desenvolvimento dessas crianças.

2 CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA

Considero, o estudo sobre o TEA uma necessidade no contexto atual da Educação
Especial na perspectiva da educação inclusiva e a combinação com a proposta de estudo de
caso e oficinas, permitem uma melhor construção de estratégias sobre a situação problema da
prática pedagógica, a busca de aprofundamento e articulação de conceitos concretizando a
reflexão e a construção de saberes.
Os estudos de caso privilegiam o estudo e a compreensão de situações singulares em
uma realidade. Neste sentido, os estudos de caso são utilizados como dispositivos capazes de
estimular aprendizagens, estimular o desenvolvimento de estratégias de abordagem e reflexão
sobre problemas específicos e situações (TRINDADE & COSME, 2010).
Conforme Menga (1986), o estudo de caso educacional é utilizado no sentido de buscar
compreender a ação educativa; o pesquisador não está preocupado com a teoria social ou com
o julgamento avaliativo. Assim, o estudo propicia enriquecer o pensamento reflexivo e o
discurso dos educadores pela documentação sistematizada e desenvolvimento analítico dos
fatos observados, o que justifica a escolha desse dispositivo como apoio para este trabalho.
A proposta de vivência psicopedagógica no primeiro momento, constitui-se no uso de
instrumentos de coleta de dados por meio de observação da criança, análise de relatórios,
entrevista com a família com a professora buscando dados sobre o comportamento, as relações
sociais e o desenvolvimento da criança.
No segundo momento da proposta, foram realizados encontros lúdicos com a criança
com o objetivo de observar e proporcionar vivências. Esses encontros foram realizados nos
espaços educativos da instituição escolar, com a participação dos colegas, ou não, aproveitando
situações vivenciadas no currículo escolar, no formato de uma oficina. Essa proposta para Faria
(2011) busca contribuir para construção de conhecimentos, e pode ser realizada com um grupo
de crianças de uma determinada turma, com todo grupo de crianças e professores. Nesses
encontros os recursos utilizados podem ser jogos interativos, construções de objetos que usam

de linguagens da arte com música, pintura, vídeos, etc. O caráter dessa vivência
psicopedagógica é preventivo em relação às dificuldades da criança nos aspectos da linguagem,
psicomotor, cognitivo e afetivo social.
Para o desenvolvimento da proposta de vivência psicopedagógica, contou-se com o
apoio da equipe pedagógica da instituição, da professora da criança, monitora, colegas da turma,
pais e a criança. Todo o trabalho foi desenvolvido no espaço institucional, em horários
combinados previamente com a professora da turma e equipe pedagógica.
Cavicchia (1996) aponta que o trabalho psicopedagógico desenvolvido nas instituições
de educação infantil tem como objetivo a dimensão preventiva. O psicopedagogo busca a
reflexão sobre a situação em foco, podendo direcionar seu trabalho na direção de formação
continuada dos educadores, a mudança de ideias e paradigmas e consequentemente melhores
estratégias no processo em busca do desenvolvimento global dessas crianças. No entendimento
do autor, preocupado com a formação de educadores de creches/pré-escolas e o caráter
preventivo de sua prática, uma das tarefas do psicopedagogo é a busca de alternativas para a
formação dos educadores.
Investigar, analisar e por em prática novas propostas para uma formação de educadores que os
habilite a estabelecer relações mais maduras e conscientes com as crianças e com a equipe
escolar, apresenta-se então, como um dos mais fortes desafios ao psicopedagogo comprometido
com a educação infantil em instituições (CAVICCHIA, 1996, p. 210).

O investimento na formação dos professores é o modo mais eficaz de ajudar as crianças
com necessidades educacionais especiais nesse caso o TEA, a conseguirem vencer seus desafios
e suas dificuldades de comportamento, na comunicação e linguagem, nas atividades e/ou
brincadeiras.
Como apoio ao nosso trabalho, citamos como referência, entre outros autores, Camargo
(2009); Brasil (2004 / 2008); Klin (2006); Furtado do Monte & Santos (2004) ; Bossa(2002),
Sisto (1996); Pain( 1981).
Buscou-se o desenvolvimento das vivências psicopedagógicas no formato de oficinas
que apresentamos o relato a seguir.

3 VIVÊNCIAS: NA BUSCA DE SABERES

A presente proposta de vivências psicopedagógicas, foi realizado em uma instituição de
educação infantil conveniada com a rede pública municipal de Governador Valadares (MG),
em uma turma de 2 anos, com a criança do sexo masculino, L.F, com 2 anos e 10 meses, com
diagnóstico de TEA.
A professora relatou, que de início observou diferenças em L. F, em relação aos colegas
da mesma idade. Mostrava-se arredio, não buscava contato, sem interesse pelos brinquedos e
quando pegava um objeto não dava sentido. Fazia movimentos repetitivos como bater a cabeça
no chão, bater o brinquedo na cabeça ou na testa, olhar distante. Não falava, emitia
pouquíssimos sons, usava fraldas, não aceitava ficar no colo, chorava repentinamente, sem
motivos. Esses comportamentos chamaram a atenção da professora que sendo experiente com
crianças pequenas, buscou a equipe pedagógica e juntas solicitaram uma avaliação da criança
sendo confirmada a hipótese diagnóstica de Transtorno Espectro Autista – TEA. A criança tem
atendimento educacional especializado, em oficinas de estimulação e linguagem,
acompanhamento com psiquiatra e fonoaudióloga.
Iniciamos a proposta de nosso estudo, com dados obtidos com a equipe pedagógica e
família. No contato com a mãe, a mesma diz que havia percebido um certo atraso no
desenvolvimento do seu filho mas que em nenhuma hipótese, sabia que se tratava de TEA. Para
ela, o diagnóstico foi uma surpresa, pois desconhecia característica desse transtorno.
Segue-se, um breve relato e comentários das vivências realizadas.
O primeiro contato com a criança aconteceu a partir da observação na turma, com os
colegas e professora. O objetivo foi conhecer o comportamento da criança na sua rotina e
interação com os colegas de classe. Foi observado o comportamento de L.F. sempre arredio a
qualquer aproximação dos colegas. A utilização do adulto como ferramenta para pegar objetos,
no contato com os brinquedos, a criança não deu sentido ao objeto. Manifestou movimentos

repetitivos como bater a cabeça no chão, bater o brinquedo na cabeça repetidamente, e
manifestou interesse por música.
Essa observação apontou as características do TEA, e não passaram despercebidas pelo
professor, como evidências encontradas por Furtado do Monte & Santos(2004). Embora não
seja possível confirmar que a criança é portadora de autismo, percebeu-se com certeza que se
tratava de uma criança diferente. O professor, nesse caso deve ter consciência de seu papel e
sinalizar de imediato à equipe pedagógica e pais no sentido de garantir os direitos da criança.
Os dados obtidos em vivências ou oficinas serão relatados para ilustrar a riqueza desse
dispositivo, com vista à construção de saberes e reflexão de uma situação vivenciada. Os dados
obtidos nos fazem refletir e indagar as práticas de inclusão na educação infantil e de crianças
com TEA.
Na próxima vivência, foi escolhido o espaço “Movimento” fora da sala de aula, para um
contato mais próximo com a criança. Tirei a sandália para melhor movimentação, e fiquei
surpresa, quando L.F. fez movimento para retirar o tênis, embora não tenha concluído a ação.
Permaneceu deitado no colchonete e tirou o calçado com movimentos repetitivos com as pernas.
Convidamos L.F. para brincar no espelho – espaço “Fantasia”. Ficou parado por um
tempo, olhando para si mesmo. Depois tocou na imagem, parecia fazer o reconhecimento.
Depois de um tempo, L.F. se dirige ao bebedouro que estava próximo e começa a gargalhar,
tocando os copos cheios de água. L.F. não aceitou o convite de sair do bebedouro, e dava gritos
quando o convite era refeito. Nesse instante ouviu sons de música e saiu na direção. Na sala
tinha instrumentos musicais, ele os observou, manuseou, bateu com ritmo suas mãos sobre o
pandeiro, demonstrando maior interesse por aquele instrumento. Ao ouvir músicas cantadas
com gestos, pela professora, manteve-se concentrado, observando os gestos e movimentos do
grupo que acompanhava a professora.
Em outra vivencia no espaço “Movimento” brincamos de atravessar o túnel, com
formato de trenzinho. Aceitou a brincadeira e nos seguiu no trenzinho, no decorrer do percurso,
parava e observava as cores do trenzinho. Parecia satisfeito com a brincadeira.

Deitou no colchonete, corria batendo palmas, e depois caia no colchão dando risadas,
pelo prazer da brincadeira. Seguiu-se a brincadeira de esconde - esconde. Escondemos atrás do
colchão e o chamava pelo nome. Ele se levantou, e começou a nos procurar, empurrando o
colchão, me encontrou com facilidade. Motivado, quis fazer o mesmo, deitou-se no chão e
tentou colocar o colchão por cima dele, no esconde-esconde, dando gargalhadas.
Nas vivências foram observadas características específicas do TEA, como: alterações
de comportamento, riso ou choro sem motivação aparente, gritos frequentes; agressões dirigidas
ao professor ou a si mesmo; obsessão por determinados objetos, pouca interação com a classe.
Foram consideradas muito positivas as vivências em que conseguimos um contato e
participação na atividade. Algumas tentativas não obtiverem sucesso ou aceitação de contato
sendo modificadas e o cronograma refeito.

4 PENSANDO O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM TEA

Observa-se que o atendimento da criança com TEA, na educação infantil ainda é
novidade, demandando preparo do professor e da equipe pedagógica e o apoio de outros
profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra e terapeuta ocupacional.
Batista & Bosa (2002) ressaltam que o sucesso no trabalho com estes alunos depende,
principalmente da capacitação dos professores, é preciso um conhecimento mínimo e adequado
para lidar com crianças com TEA em sala de aula. Nesse sentido, considero que o papel dos
professores das instituições de educação infantil é muito importante e requer uma profunda
reflexão e investimento de conhecimentos, pois o modo como o professor desenvolve seu
trabalho pode influenciar tanto o sucesso quanto o fracasso nos processos de inclusão escolar
dessas crianças.
No caso em questão, foi visto o investimento da equipe pedagógica na busca de
informações e orientação para lidar com o aluno. A proposta de trabalho foi valorizada e
reconhecida na discussão com os professores. Outro ponto a ser observado, foi a presença de
um acompanhante para o aluno para L.F., que muito auxiliou a professora na condução de seu
trabalho com a turma.
Furtado do Monte & Santos (2004) afirmam que as alterações do comportamento da
criança com TEA, prejudicam o seu aprendizado e relacionamento social. A principal
dificuldade tanto de professores quanto de pais de alunos com TEA, refere-se aos problemas de
comportamentos e como aprender a lidar de modo adequado. Nesse sentido, o documento do
MEC (2004) “Saberes e Práticas da inclusão – Dificuldades acentuadas de aprendizagem –
Autismo” ressalta que a primeira regra para enfrentar as alterações de comportamento
adaptativo é reforçar sempre o comportamento adequado. Ainda aponta sugestões para evitar
as alterações do comportamento adaptativo como:
Tente manter seu aluno sempre ocupado; organize uma rotina diária previsível; comece com
tarefas curtas e pouco material, aumentando-os sempre com muita segurança; tenha sempre

muito cuidado na organização das tarefas para que seu aluno consiga compreender totalmente
a proposta; fale pouco, principalmente no começo; observe cuidadosamente seu aluno para ver
se existe algum fator desencadeante dos problemas de comportamento; observe se tem rituais
de comportamentos que acabam desencadeando o descontrole; incentive a comunicação de seu
aluno colocando a sua disposição mecanismos para pedir ajuda, pedir para ir ao banheiro,
pedir para parar, pedir para sair etc. (BRASIL, 2004, p.33).

Na direção de buscar uma melhor adaptação do aluno ao meio, destacam-se as
habilidades que envolvem as ações humanas, ou seja, as habilidades do professor e monitor
quando for o caso, no sentido de ter um mínimo de compreensão sobre o TEA em face da
variabilidade de manifestação dos sintomas nos diferentes momentos no cotidiano.
Buscando ajudar o aluno com autismo e as adaptações necessárias ao currículo Furtado
do Monte & Santos (2004, p. 28) apontam que a criança com autismo necessita que lhe sejam
ensinadas coisas que as criança normais aprendem sozinhas e que seu perfil de desenvolvimento
é irregular, assim deve-se respeitar esse perfil.
Ainda, as autoras ajudam esclarecer aspectos que a escola deve ter clareza para ajudar
no processo de inclusão: o aluno não aprende sozinho, aprende por meio da experiência com
outros alunos; o professor pode se impressionar com a capacidade de aprender desse aluno
quando a forma de ensino for adequada; comunicação verbal é um dos problemas desse aluno
e, portanto, o ensino não pode ser baseado em explicações somente por meio da linguagem
verbal; o professor deve trabalhar em colaboração com a família; limites claros e firmes são
muito importantes e devem estar sempre presentes;
Essas informações ajudam o professor a pensar estratégias e mudanças de atitudes que
vão favorecer o desenvolvimento da criança e refletir sobre o processo de inclusão, de modo
geral.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo apresentou o relato de experiência de uma vivência/intervenção
psicopedagógica, com uma criança com TEA, na educação infantil. Observou-se que a equipe
sentiu-se despreparada para trabalhar com uma criança com TEA, acreditando que tinham
pouco a oferecer, havia um sentimento de impotência diante das dificuldades apresentadas.
Entendo que a formação de professores é base para o processo de inclusão dos alunos com TEA
e outros alunos com necessidades educacionais especiais, sendo necessário um investimento
por parte dos professores na busca de aprofundamento, como também dos órgãos gestores e
sistemas de ensino. Não se trata de responsabilizar os professores, mas de reconhecer que a
formação de que dispõem é ainda pequena para garantir o desenvolvimento do aluno na sua
especificidade.
A formação para Tardif (2002) é entendida como.
processo contínuo e permanente de desenvolvimento, o que pedo do professor disponibilidade
para a aprendizagem: da formação que o ensine a prender; e do sistema escolar no qual ele se
insere como profissional, condições para continuar aprendendo (TARDIF, 2002, p 177).

A partir do trabalho desenvolvido, a equipe passou a acreditar no potencial da criança e
na importância da mediação do professor para o seu desenvolvimento, buscando referenciais
para o trabalho pedagógico.
Como sugestão para a equipe pedagógica da instituição, nota-se a necessidade de
constituir um grupo de estudo sobre o TEA, buscando aprofundamento do tema e informações
atualizadas que vão beneficiar a atuação profissional da equipe pedagógica e todo seguimento
da educação infantil.
Concluindo, pode-se afirmar que assim como toda criança, o desenvolvimento da
criança com TEA depende de seu potencial e dos aspectos que a envolve: social, afetivo, físico,
motor e linguístico; contudo é necessário reconhecer também que a sua compreensão e

interação com o mundo depende da motivação que recebe por meio de uma proposta de inclusão
atual e de uma atuação profissional inovadora.
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ST 10- Juventude, educação e direito
MULHERES EM SITUAÇÃO PRISIONAL: REFLEXÕES SOBRE O AUMENTO DA
CRIMINALIDADE COM FULCRO NA VULNERABILIDADE E DOMINAÇÃO
MASCULINA
Eunice Maria Nazarethe Nonato1
Julieta Moreira Beviláquia2
RESUMO: Neste artigo, apresentamos reflexões sobre dados que mostram o aumento da
criminalidade feminina em virtude do envolvimento com o tráfico de drogas e demarcações da
vulnerabilidade vivida por mulheres. A metodologia utilizada é qualitativa feita a partir de
revisão bibliográfica integrativa, visando traçar um panorama sobre a produção científica, de
forma a propiciar o conhecimento sobre a evolução do tema ao longo dos anos. A criminalidade
e o aprisionamento feminino ainda estão em um campo pouco estudado. Tomaremos como base
de análise o conceito de invisibilidade de Boaventura dos Santos (2007); dominação masculina
e violência simbólica de Pierre Bourdieu (1990) e aprisionamento feminino de Nonato (2010).
Constata-se que a mulher, especialmente a aprisionada é invisível e que há uma lacuna nos
estudos que abordam a questão do aprisionamento feminino. O envolvimento da mulher na
criminalidade se dá principalmente em razão das trajetórias de vida, de uma legislação
machista, um sistema de aprisionamento que não é adequado à condição feminina. Todos estes
fatores reforçam sua condição de vulnerabilidade social que canalizam e potencializam a
criminalidade.
Palavras-Chave: Criminalidade. Tráfico de drogas. Vulnerabilidade. Aprisionamento
feminino.
ABSTRACT: In this article we present reflections on data that show the increase in female
crime due to the involvement with trafficking and the demarcation of the vulnerability
experienced. The methodology used is qualitative based on an integrative bibliographical
review, aiming at drawing a panorama about the scientific production, in order to provide
knowledge about the evolution of the theme over the years. Criminality and female
imprisonment are still in a poorly studied field. We will take as basis of analysis the concept of
invisibility of Boaventura dos Santos (2007); Male domination and symbolic violence by Pierre
Bourdieu (1990) and female imprisonment Nonato (2010). It is noted that women, especially
imprisoned women, are invisible and that there is a gap in studies that address the issue of
female imprisonment. The involvement of women in crime is mainly due to the trajectories of
life, a macho legislation, a system of imprisonment that is not appropriate to the female
condition; All these factors reinforce their condition of social vulnerability.

Keywords: Crime. Drug trafficking. Vulnerability. Female imprisonment.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) 1, o tráfico de
drogas representa a maior causa de encarceramento feminino, principalmente em estados de
fronteira, os quais são nominados como de rota do tráfico, tais como: Mato Grosso, Rio Grande
do Sul, Amazonas, Roraima, Rondônia e São Paulo. O envolvimento de mulheres com o tráfico
também está associado aos indicadores de vulnerabilidade social, tais como: desemprego, baixo
grau de escolaridade, histórico de abuso de drogas, vítimas de crimes violentos e com a
condição de chefiarem famílias monoparentais. (FRANÇA; 2014).
Tais indicadores além de caracterizarem a vulnerabilidade social de muitas mulheres
que se envolvem na criminalidade; definem um perfil social que forma a clientela do sistema
penal marcado pela perversidade seletiva. (BARATTA 1999).
Para Alessandro Baratta (1999), a Justiça Penal somente administra a criminalidade, não
dispondo de meios de combatê-la. Funciona apenas como selecionadora de sua clientela
habitual nas classes trabalhadoras. O crime é um subproduto final do processo de criação e
aplicação das leis, orientadas ideologicamente pelas classes dominantes. Percebe-se a negação
total do mito do direito penal como igual, em que a lei protege a todos.
Muitos casos de aprisionamento de mulheres são provenientes de várias formas de
violência que a elas são impostas socialmente. Assim, é possível perceber que a condição social
de mulheres aprisionadas delineiam verdadeiras linhas que criam abismos entre a condição de
criminosa e a condição de ser mulher cujos direitos sociais sejam garantidos; ser mãe com
condições de manter as necessidades básicas dos filhos, ser trabalhadora remunerada
dignamente pela atividade laboral.
Ao contrario disto, o que se tem de fato é uma mulher cujas necessidades e condições
são invisíveis. De acordo com Boaventura dos Santos (2009), o reconhecimento das linhas
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Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP. Além disso, o Departamento é o gestor do
Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, criado pela Lei Complementar n° 79, de 07 de janeiro de 1994 e
regulamentado pelo Decreto n° 1.093, de 23 de março de 1994

abissais, das invisibilidades, é condição sine qua non para começarmos a pensar além delas;
para Santos é necessário pensar outra realidade que não advenha deste contexto indigno.
Assim, este trabalho ao pensar a situação das mulheres aprisionadas espera assumir
pensamento pós-abissal, fazendo emergir a realidade imersa na abissalidade e também romper
com a forma como ela esta constituída e naturalizada. O conceito pós-abissal, cunhado por
Boaventura dos Santos (2009) é um pensamento não derivativo, pois envolve uma ruptura
radical com as formas de conceber as práticas sociais da modernidade na sociedade ocidental.
Os dados apontados a seguir, mostram um aumento da criminalidade feminina,
principalmente em virtude do tráfico de drogas.

2 O ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO

Normalmente as mulheres assumem o comando das organizações criminosas após a
prisão ou assassinato de seus parceiros, dando assim a continuidade aos crimes cometidos e
iniciados por eles, assumindo então uma nova identidade social: “dona ou gerente da boca de
fumo” (FRANÇA, 2014, p.213).
O Departamento Penitenciário Nacional lançou em 2014 pela primeira vez, um
diagnóstico com os dados relativos à população penitenciária feminina. O INFOPEN
MULHERES traçou o perfil das mulheres privadas de liberdade no Brasil, bem como,
caracterização dos estabelecimentos prisionais nos quais se encontram.
A população prisional feminina no Brasil apresenta uma curva ascendente no período de 2000
a 2014: 37.380 mulheres encotram-se encarceradas, e o crescimento dessa população foi de
"567,4%, enquanto a média de crescimento masculino [maioria da população prisional], no
mesmo período, foi de 220,20%" (INFOPEN 2014, p. 5). O perfil dessas mulheres é constituído
por características que podem ser lidas como produtos de processos de exclusão dos bens e
direitos sociais e como resultantes da inclusão em certa condição feminina: "são jovens, têm
filhos, são as responsáveis pela provisão do sustento familiar, possuem baixa escolaridade, são
oriundas de extratos sociais desfavorecidos economicamente e exerciam atividades de trabalho
informal em período anterior ao aprisionamento" (INFOPEN 2014, p. 5).

O Conselho Nacional de Justiça em 2011 publicou a Cartilha da Mulher Presa com a
finalidade de esclarecer os direitos e deveres das mulheres em situação de aprisionamento, com
informações sobre garantias constitucionais, prerrogativas legais e administrativas.
Desta forma, o recorte para analisar o aumento da criminalidade feminina,
principalmente pelo crime de tráfico de drogas, tem por fundamento os indicadores publicados
pelo (INFOPEN Mulheres- Junho de 2014), o tráfico de drogas representa 68% dos crimes
pelos quais as mulheres estão presas no Brasil. As mulheres ainda atuam na maioria das vezes
como coadjuvantes no crime, realizando serviços de transporte de drogas e pequeno comércio;
muitas são usuárias, sendo poucas as que exercem a atividade de gerência no tráfico.
(NONATO, 2010)

É possível assim perceber que as mulheres estão inseridas em padrões inconscientes de
estruturas históricas da ordem masculina. Pierre Bourdieu (2002) identifica a submissão
feminina na sociedade patriarcal:
Esses esquemas de pensamento, de aplicação universal, registram como que diferenças de
natureza, inscritas na objetividade, das variações e dos traços distintivos (por exemplo, em
matéria corporal) que eles contribuem para fazer existir, ao mesmo tempo que as
“naturalizam”, inscrevendo-as em um sistema de diferenças todas igualmente naturais em
aparência; de modo que as previsões que elas engendram são incessantemente confirmadas pelo
curso do mundo.(BOURDIEU,2002,p.15).

Historicamente a ótica masculina tem se potencializado no contexto prisional, com
reprodução de serviços penais direcionados para homens, deixando para segundo plano as
diversidades que compõem o universo das mulheres, que se relaciona com a sua raça e etnia,
idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, situação de gestação
e maternidade, entre tantas outras nuances.
Embora muito tenha se avançado em relação a preocupação com o registro estatístico
que caracterizem o aprisionamento feminino, ainda há uma deficiência grande de dados e
indicadores sobre o perfil das mulheres em privação de liberdade nos bancos de dados oficiais
dos governos, o que contribui para dar maior invisibilidade as necessidades destas pessoas.
(INFOPEN p.5).
Assim, o envolvimento da mulher com o tráfico de drogas de certo modo materializa a
dominação masculina e a violência simbólica como veremos a seguir.

3 A DOMINAÇÃO MASCULINA E O APRISIONAMENTO

A obra de Pierre Bourdieu (2006) O Poder Simbólico, apresenta elementos importantes
para compreensão da situação da mulher que se envolve com o crime de tráfico de drogas.
Muitas mulheres ao se permitirem estar na situação de coadjuvante na operação do tráfico,
atuando como “mulas”, o fazem sob a égide da violência simbólica praticada contra ela numa
manifestação brutal da dominação masculina.
É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento que
os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de
legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre
outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de força que as
fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a “domesticação dos
dominados”. (BOURDIEU, 2006.p.11)

Dentre as várias correntes do pensamento feminista, podemos citar como fundamental,
em primeiro lugar, a que entende a desigualdade pautada em gênero como decorrente do
patriarcado, entendido como sistema de poder ainda vigente na sociedade atual, que perpetua a
dominação/exploração de mulheres. (FRANÇA 2014).
FRANÇA (2014) faz uma evolução histórica do perfil da mulher criminosa. O que
chama a atenção para o tratamento machista das questões femininas. Na criminologia positivista
a mulher ora era considerada inimputável, comparada às crianças e aos loucos, ora era
considerada sexo frágil, influenciada pelos homens a iniciar a prática delituosa.
Houve uma mudança de paradigma na década de 70, com a inclusão da mulher no
mercado de trabalho, na vida econômica e social, a partir da sua maior participação na
sociedade, inclusive na criminalidade. No entanto, o aumento da criminalidade feminina no que
diz respeito ao tráfico, ainda não se dissocia da dominação masculina. Tal dominação reforça a
situação de desigualdade social da mulher e sua condição histórica de dependência e submissão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho ao analisar o aumento da criminalidade feminina principalmente pelo
crime de tráfico de drogas demarca que há fatores sociais que caracterizam a mulher como
pessoa em situação de alta vulnerabilidade. A baixa escolaridade, o pertencimento a família
monoparental, o elevado número de filhos, o exercício de atividade laboral precária,
potencializam o envolvimento com o tráfico como condição de subsistência.
Aliado a esta questão social, tem-se como de estrema relevância aspectos culturais na
relação da mulher com a dominação masculina. A violência simbólica é constatada
principalmente pela naturalização da mulher que é levada para o mundo do trafico algumas
vezes pelos laços de afeto com os companheiros ou filhos.
Ao serem presas são conduzidas para os presídios e ou para penitenciarias destinadas a
elas, mas que são estruturadas aos moldes dos homens, sem levar em conta, suas necessidades
ou peculiaridades, reforçando a prevalência do universo masculino também durante o
aprisionamento.
O aprisionamento abriga, tal como na sociedade em geral, mulheres invisíveis em
relação a sua condição e necessidade; reforça a desigualdade social e torna ainda mais visível a
dominação masculina e a violência simbólica sob a qual são submetidas.
O crescimento da população feminina é um fenômeno ascendente e aponta para a
necessidade de estudos que considerem a perspectiva de gênero no ambiente prisional,
garantindo que não haja a invisibilidade das necessidades e direitos das mulheres em situação
de aprisionamento.
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ST 10 – Juventude, Direito e Educação
PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E EDUCAÇÃO DO CAMPO EM PERSPECTIVA:
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Edineia Sodré Pereira de Almeida1
Eunice Maria Nazarethe Nonato2
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo mapear a produção acadêmica relacionada
à educação do campo e à pedagogia da alternância no período compreendido entre os anos de
2007 e 2017. A relevância do tema proposto reside na necessidade de se ter em perspectiva as
discussões que atualmente se desenvolvem no seu âmbito e assim traçando caminhos para
possíveis pesquisas que supram as temáticas menos abordadas – principalmente no que diz
respeito à abordagem territorial da educação no/do campo e da pedagogia da alternância, na
medida em que tal abordagem possui o condão de trazer importantes contribuições para o
processo ensino-aprendizagem.
Palavras-Chave: Pedagogia da alternância; educação do campo; território.
ABSTRACT: The present work aims to map the academic production related to education of
countryside and to the pedagogy of alternation in the period between 2007 and 2017. The
relevance of the proposed theme lies in the need to take into consideration the discussions that
currently are developed in its scope and thus mapping out possible research that addresses the
least-addressed themes - especially with regard to the territorial approach of education of
countryside and the pedagogy of alternation, in so far as such an approach has the potential to
bring important contributions to the teaching-learning process.
Keywords: Pedagogy of alternation; education of countryside; territory.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende realizar uma revisão de literatura acerca da Pedagogia da
Alternância e da Educação do Campo, a partir do mapeamento da produção acadêmica nos
últimos 10 anos. Para tanto, foram pesquisados trabalhos acadêmicos em três plataformas
virtuais de divulgação de textos científicos, a saber: Scopus2; o portal de periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)3; e o portal Scielo
(Livraria Eletrônica Científica Online)4 com as seguintes palavras-chave: Escola Família
Agrícola, Pedagogia da Alternância, Educação e Território. Tem-se, portanto, um trabalho que
se propõe a seguir uma metodologia qualitativa de cunho bibliográfico.
Entende-se que essa análise pode mostrar possíveis caminhos para o desenvolvimento
de pesquisas acadêmicas no âmbito das temáticas citadas, na medida em que evidencia quais
são os tópicos pouco pesquisados.
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2 O MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO DE ARTIGOS E DISSERTAÇÕES SOBRE A
PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA

Nessa busca pelas produções acadêmicas, como já dito, foram usadas as palavras-chave:
Escola Família Agrícola, Pedagogia da Alternância, Educação e Território, que resultou na
identificação de nove trabalhos: sete artigos científicos e duas dissertações de mestrado.
Entre os artigos encontrados, quatro envolvem a Educação do Campo, os outros três
artigos e as duas dissertações debatem a Pedagogia da Alternância. Inicialmente será analisado
o segundo grupo mencionado, e posteriormente, o primeiro.
Importante ressaltar que a tarefa que o presente trabalho se propõe, a saber, uma revisão
de literatura dos trabalhos mais relevantes no tema proposto recentemente, já foi desempenhada
por outro artigo no que diz respeito ao período entre 1969 e 2006. Pretende-se então atualizar a
análise citada, dado que já se passa mais de uma década desse marco temporal e urge
compreender o estado d’arte da produção acadêmica nos dias de hoje.
No artigo os autores relatam que realizaram uma busca por produções acadêmicas
envolvendo a Pedagogia da Alternância no Banco de Teses da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) em sítios de programas de Pós Graduações em
Educação no Brasil e na rede mundial de computadores usando as seguintes expressões:
Pedagogia da Alternância, Casa Familiar Rural, Educação do Campo, Escola Família Agrícola
(Teixeira, Bernartt e Trindade, 2008).
Essa busca resultou num total de 63 trabalhos, 7 teses de doutorado e 56 dissertações de
mestrado. Os autores agruparam as 46 produções em quatro linhas temáticas. A primeira linha
temática contemplam 16 autores que tratam da “Pedagogia da Alternância e Educação do
Campo”, onde os autores sistematizam e problematizam as práticas educacionais das primeiras
Escolas Família Agrícola no Brasil; outro autor analisou os pressupostos da Pedagogia da
Alternância e a pratica educativa das Casas Familiares Rurais para verificar seu significado na
vida do jovem e para a educação do campo; outro autor analisou as práticas educativas do

Estado de Goiás, encontrando problemas em sua implantação; e por fim, outros autores
trabalharam essa temática por meio de estudos de caso, onde descrevem o surgimento da
Pedagogia da Alternância no Brasil, destacando a aprendizagem por meio dos instrumentos da
Pedagogia da Alternância.
Ao finalizarem o mapeamento das dissertações de mestrado e teses de doutorado entre
1969 e 2006, os autores concluíram que a produção acadêmica nessa área é expressiva, mas que
há necessidade de aprofundamento em alguns aspectos como, por exemplo, no que se refere
aos fundamentos teórico-metodológicos; a relação família-Centros Familiares de Formação por
Alternância e relações entre esses e o Estado.
Mesmo que se possa considerar como válidas as conclusões apresentadas pelo trabalho
citado, são fruto de uma análise já superada pelo tempo, dada a distância do citado marco
temporal. Uma revisitação ao tema proposto é necessária uma vez que possui o potencial de
situar melhor o campo das discussões desenvolvidas no seu âmbito, apontando as carências na
pesquisa e evidenciando pontos que demandam uma análise mais detida.
Como já dito, primeiro serão analisados os trabalhos referentes à Pedagogia da
Alternância, e logo depois aqueles referentes à Educação no Campo.

3 PRIMEIRA TEMÁTICA: A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA EM DEBATE

A Pedagogia da Alternância surgiu de um movimento feito por agricultores franceses
que estavam descontentes com o método de ensino, pois entendiam que não satisfazia as
necessidades dos camponeses. Assim, buscavam uma educação que favorecesse o crescimento
dos alunos em seus aspectos psicossociais, mas também oferecesse profissionalização no setor
agrícola que favorecesse o progresso social rural e econômico da região (FERNANDES, 2006).
Auxiliados por um padre católico esses camponeses agricultores organizaram um
espaço na paróquia onde os jovens revezavam o tempo entre a propriedade familiar com estudos
na paróquia que era organizado por um profissional técnico agrícola. Durante o tempo que
estavam em casa com a família, eram os pais que ficavam na responsabilidade das atividades
de seus filhos. O objetivo era harmonizar e conciliar o aprendizado escolar com as atividades
agrícolas desenvolvidas na propriedade familiar. Assim, o tempo dos jovens era alternado entre
os estudos na casa paroquial junto ao técnico agrícola e a propriedade familiar, junto aos pais
(TEIXEIRA, BERNATT E TRINDADE, 2008)
Segundo Teixeira, Bernatt e Trindade (2008, p.3), “[...] a Pedagogia da Alternância
atribui grande importância à articulação entre momentos de atividade no meio socioprofissional
do jovem e momentos de atividade escolar propriamente dita.”
Assim, a educação desenvolvida por meio da Pedagogia da Alternância leva em
consideração a realidade concreta (o vivido) dos educandos, cumulando a vida social na
comunidade, a profissional, política e econômica.
Nessa perspectiva apresentamos a metodologia da alternância como meio para atingir os
objetivos de desenvolver o meio e de possibilitar uma formação integral a partir de percepções
com foco na aprendizagem significativa desenvolvida na ação do viver e conviver. (POZZEBON
E VERGUTZ, p. 2).

A Pedagogia da Alternância chegou ao Brasil em 1969, por meio do MEPES – Educação
Promocional do Espírito Santo (POZZEBON E VERGUTZ, 2008). O movimento articulado

pelo MEPES conseguiu que fossem fundadas as primeiras escolas na modalidade Pedagogia da
Alternância nos municípios de Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Anchieta às quais eram
intituladas Escola Família Rural, objetivando principalmente levar em consideração as
necessidades do homem do campo, sua vida social, econômica e cultural.
A prática da Pedagogia da Alternância está presente em quase todos os estados e
municípios brasileiros por meio das Escolas Família Agrícola (EFAs) e das Casas Familiares
Rurais (CFRs), porém devido ao fato de exercerem atividades educacionais muito semelhantes
são denominadas CEFFAs – Centros Familiares de Formação por Alternância.
[...] as entidades que articulam essas organizações educacionais, bem como diversos
pesquisadores da área, vem utilizando uma terminologia genérica para se referir às instituições
que praticam a alternância educativa no meio rural: Centro Familiares de Formação por
Alternância (CEFFAs). (TEIXEIRA, BERNATT e TRINDADE, 2008, p. 229).

Embora a Pedagogia da Alternância tenha chegado ao Brasil há 48 anos e seja atuante
na maioria dos estados brasileiros, ela ainda é uma temática pouco pesquisada na área
educacional e até mesmo pelos órgãos técnicos e oficiais (Estevam, 2003). Assim, assevera-se
que existe necessidade de planejamento e execução de estudos abordando o tema.
Os principais autores que debatem esse tema no período pesquisado são: Ribeiro (2008);
Pozzebon, Vergutz (2008); Alves (2011); Matos (2014); Chaves e Foschiera(2014).
O primeiro texto analisado é de Ribeiro (2008), um artigo onde a autora trata da
educação do campo gerada nos movimentos sociais populares se atendo nas vivências das Casas
Familiares Rurais (CRFs) e das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), atreladas aos sindicatos
dos trabalhadores rurais, a Organizações Não Governamentais, a associações comunitárias, e
às experiências da Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa da Região Celeiro
(FUNDEP) e do Instituto de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária (ITERRA), vinculadas
à Via Campesina-Brasil.
Essa autora examinou as experiências vivenciadas pelos movimentos sociais populares
rurais do campo e suas incoerências presentes nas práticas e nos métodos pedagógicos onde há
alternância dos tempos e espaços de trabalho e educação. Concluindo que existem incoerências

nos documentos analisados das CRFs, EFAs, FUNDEP e ITERRA, levando-se em
consideração serem sociedade de classe, modificando as teorias responsáveis pela
transformação social ao não estabelecer uma diferenciação entre zona urbana e zona rural que
é indispensável à conservação das relações sociais, abrindo oportunidades para que a Pedagogia
da Alternância seja mais explorada nesse foco. Remover as incoerências nessas relações sociais
e promover um novo tipo de sociedade e educação é um trabalho que a todos que são
expropriados da terra e das formas de produção.
O segundo texto é um artigo onde Pozzebon e Vergutz (2008); analisam de que forma
o PPJ-Projeto Profissional do Jovem, como ferramenta pedagógica pertencente as práticas
metodológicas da Pedagogia da Alternância coopera para experiência da avaliação mediadora
agindo como parte integrante dos variados aspectos que compõem seu processo de elaboração.
Esses autores concluem que o PPJ, como ferramenta na Pedagogia da Alternância, pode
cooperar como promotora da articulação para que seja desenvolvida a avaliação mediadora.
“Dessa forma esta metodologia de ensino, em sua essência, garante o uso das mais diversas
formas e métodos de avaliação que possibilitem avaliar, reprogramar e mudar o caminho
durante a caminhada”.
O terceiro texto trata-se de uma dissertação onde Alves (2011) analisa a cooperação da
Pedagogia da Alternância na construção e manutenção da identidade social do campo,
salientando suas características metodológicas que tecem aproximações entre a realidade social
campesina e a escola. Concluindo que a Pedagogia da Alternância, tanto na teoria quanto na
prática atende aos jovens da agricultura familiar camponesa tanto na profissionalização como
nos variados procedimentos do campo, por servir de meios para mobilizar e valorizar os
conhecimentos rurais.
No quarto texto, Matos (2014), em sua dissertação procurou investigar a intermediação
entre temas geradores e conteúdos previstos para o Ensino Médio, na Casa Familiar Rural de
Cruz Machado no Paraná. A autora fez uma reflexão envolvendo o plano de formação no
contexto da Pedagogia da Alternância buscando verificar a articulação entre temas geradores e
conteúdos trabalhados no Ensino Médio, nessa instituição. Para a autora, o propósito da

Pedagogia da Alternância de fazer interagir os conhecimentos vivenciados pelos jovens e os
escolares/formais não foram completamente observados em seu Plano de Formação, pois,
Os conteúdos que [...] não se ariculam explícita nem implicitamente com os temas geradores
correspondem a 39,8% do total de conteúdos. Isto equivale a um período inteiro de formação,
ou seja, equivale ao número de conteúdos que podem ser abordados em uma série do Ensino
Médio (MATOS, 2014, p. 10).

Conclui-se que um terço dos jovens se formam sem a criação do vínculo com o trabalho
rural e sua vivência no campo. Assim, no que diz respeito ao plano de formação na Casa
Familiar Rural Cruz Machado, precisa ser mais desenvolvida para assegurar ao jovem uma
educação que esteja atrelada à sua prática de sua vida para que lhe permita a formação
profissional.
O quinto texto é um artigo onde os autores Chaves e Foschiera (2014), estudam as
práticas educacionais que perpassa a Pedagogia da Alternância a nível nacional por meio de
uma abordagem teórica. Os autores concluíram que essas são Estruturas Alternativas de ensino
estabelecidas no campo, contrapondo à educação tradicional e que embora haja diferença nos
processos adotados por essas pedagogias alternativas, são similares, por proporcionar a
articulação entre trabalho e escola propiciando aprendizagem escolar e na prática junto a
propriedade familiar, comunidade ou movimento onde encontra-se inserido, participando de
suas mudanças e sabendo decidir de forma crítica se quer ou não estabelecer-se no campo.

4 SEGUNDA TEMÁTICA: ANÁLISE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Os trabalhos agrupados nessa linha temática são quatro artigos que de forma
diferenciada abordam a Educação do Campo. Neste grupo de trabalhos encontram-se Fernandes
(2006); Acelino Antonio, Lucini (2007); Dal’ Ongoro, Schirmer, Meurer (2013) e Vendramini
(2015).
Fernandes (2006) aborda “Os Campos da Pesquisa em Educação do Campo: Espaço e
Território como Categorias Essenciais.” Este autor volta ao conceito de Educação do Campo
para possibilitar uma melhor análise sobre os conceitos de espaço e território prosseguindo às
análises envolvendo territórios camponeses e Educação do Campo iniciadas em 1969,
analisando a real situação do campo, para contribuir teoricamente para o seu progresso.
Segundo ele
[...] a Educação do Campo nasceu das demandas dos movimentos camponeses na construção
de uma política educacional para os assentamentos de reforma agrária. [...]. Desse modo, para
o desenvolvimento do território camponês é necessária uma política educacional que atenda a
sua diversidade e amplitude e atenda a população camponesa como protagonista propositiva de
políticas e não como beneficiários e ou usuários (FERNANDES, 2006, p. 12).

Em sua opinião, a Educação do Campo é nova e encontra-se em crescimento e que as
análises expostas são alternativas para leituras na busca para do desenvolvimento de estudos
em torno do assunto.
Os autores Acelino e Lucini (2007), trabalham o tema: “Ensinar e aprender na Educação
do Campo: Processos Históricos e Pedagógicos em Relação.” Esses autores debatem o fato de
que alguns grupos sociais encontram obstáculos para ingressar em uma educação que lhes
permita atender às suas necessidades específicas e acabam aceitando a educação popular como
uma das fontes pedagógicas para o campo e isso se explica por meio dos processos históricos
vivenciados. Porém
[...] O entendimento comumente realizado parece estar sedimentado na concepção de educação
rural, como aquela que além de ensinar a ler, contar e escrever, pode incluir técnicas agrícolas

em seu currículo e assim estará contribuindo para fixar o homem no campo. (ACELINO E
LUCINI, 2007, p. 179).

Para os autores a educação popular possibilitou o nascimento da educação do campo, o
que ajuda a entender o desejo popular de ver a sociedade transformada, assim viram nos Temas
Geradores a possibilidade de problematizar efetivamente essa realidade e os sujeitos como
protagonistas dessa história necessitam situar-se num contínuo refazer. Pois esse processo
histórico é dinâmico, necessitando o reexame sobre as práticas educacionais para que a mesma,
enfrentando desafios, constantes possa ser reinventada.
Dal’ Ongoro, Schirmer, Meurer (2013), esses autores abordam a prática pedagógica em
uma escola do campo buscando nortear futuros professores sobre as dinâmicas das
aprendizagens em uma escola situada neste contexto. Esse trabalho visou a construção de
experiência que pudessem atrelar a teoria à prática pedagógica almejando a mobilização de
competências e habilidades para reflexão crítica das situações vivenciadas. “Estudar o lugar
facilita a atuação pedagógica para o educador, pois o educando se identifica com o tema, sentese instigado e assim tem mais interesse em participar e dialogar com o educador e seus colegas.”
(DAL’ONGORO, SCHIRMER E MEURER, 2013, p.187)
Por fim, os autores inferem que a formação de cidadãos críticos se torna possível por
meio de uma reflexão diária sobre o vivido dos educandos e da contextualização dos conteúdos,
promovendo maior interesse dos alunos em aprender, pois os conteúdos do programa
encontram-se presente na vida dos educandos, que por sua vez trarão mais motivação ao
professor em sua atuação ao ver o interesse e desenvolvimento de seus alunos.
Vendramini (2015) buscou entender a realidade das escolas rurais ou do campo em
situações diversas dentro do contexto onde se situa e as propostas feitas por acadêmicos,
políticas governamentais e movimentos sociais que possam resolver as questões escolares no
que tange ao exercício de suas funções, à diminuição do número de alunos chegando, até
mesmo, ao seu fechamento.
Essa autora buscou entendimento sobre a real situação do campo, sobre suas
transformações, seu modo de lutar e resistir para refletir sobre as características dessas escolas

de modo mais abrangente e crítico. Foram estudadas “As escolas rurais/do campo no Brasil”;
“O projeto escolas rurais em Portugal”; e “O compartilhamento de programas e recursos nas
escolas rurais do Estado de Nova York, Estados Unidos” e acentua que:
Todas elas enfrentam problemas relativos à diminuição de alunos, ao fechamento das escolas,
à nucleação ou agregação, à distância percorrida pelos alunos para chegar à escola, bem como
as restrições orçamentárias que forçam as escolas a buscarem alternativas para a redução de
gastos. (VENDRAMINI, 2015, p. 63)

A autora ressalta que “todas as escolas estão situadas em áreas com profundas
mudanças, [...] e à diminuição de terras para cultivo, as quais vão se tornando disponíveis para
agricultura em larga escala [...]”, (VENDRAMINI, 2015, p. 63). Conclui que o futuro dessas
escolas depende do futuro do campo, cujo espaço a cada dia que passa se torna mais modificado
e urbanizado - o que provoca a saída da população rural, dado que o tipo de trabalho agrícola
capitalista desenvolvido é o agronegócio e financeirização da agricultura que necessita de pouca
mão de obra no campo. Desta forma, os trabalhadores rurais migram para diversos lugares
conforme a época da colheita.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do trabalho foi mapear e debater a produção acadêmica brasileira, nos
últimos dez anos, envolvendo artigos e dissertações de mestrado sobre o tema Pedagogia da
Alternância, intencionando estabelecer um artigo “Estado da Arte”. O tema pesquisado trouxe
junto a si outro tema no qual este se insere, que é a Educação do Campo.
Embora a Pedagogia da Alternância tenha nascido por meio de um movimento de
agricultores franceses em 1935 e chegado ao Brasil em 1969, e a Educação do Campo tenha
nascido na I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo realizada em Luziânia,
Goiás, de 27 a 30 de julho de 1998, elas guardam semelhanças entre si, sendo a primeira delas
o fato de acontecer no mesmo espaço territorial, ou seja, no campo, a segunda é que ambas
requerem metodologias específicas que contemplem o modo de viver dos povos que residem
nesses territórios em sua cultura, trabalho, seu modo de vida.
No tocante ao mapeamento da produção acadêmica, primeira linha temática, destacamos
a revisão de literatura dos autores Teixeira, Bernartt e Trindade, que em 2008, fizeram o
mapeamento entre 1969 e 2006. Essa busca teve abrangência mundial onde foram localizados
63 trabalhos, tendo desenvolvido análises em 46 trabalhos concluindo que a produção
acadêmica em Pedagogia da Alternância é expressivo, mas apontando aspectos que precisam
ser estudados com mais profundidade.
Os trabalhos analisados na primeira linha temática envolvem a Pedagogia da
Alternância e contemplou cinco autores, onde dois autores encontraram incoerências que
residiam em duas circunstâncias: os propósitos da Pedagogia da Alternância não são
vivenciados no dia a dia dos educandos conforme se propõe ao não estabelecer diferença entre
zona urbana e rural; e por não interagir conhecimentos vivenciados pelos alunos com os
conhecimentos formais. Outros três concluem que a Pedagogia da Alternância ao educando a
aprendizagem escolar e na prática junto à família.

A segunda linha temática é composta de quatro trabalhos envolvendo a Educação do
Campo, onde o primeiro faz um estudo com o fim de contribuir teoricamente para o progresso
da Educação do Campo. Suas análises demonstram alternativas para o desenvolvimento de
estudos em torno do assunto. O segundo e o terceiro trabalho, embora abordando o assunto por
ângulos diferentes, concluem que a Educação do Campo necessita de reflexão diária e um
contínuo refazer para que a escola do campo cumpra seu papel. O último trabalho dessa linha
temática destoa um pouco dos outros ao passo que envolveu estudos realizados no Brasil,
Portugal e Estados Unidos, concluindo que todas as escolas estão em áreas que passam por
profundas mudanças destacando a diminuição de terras, urbanização da zona rural, trabalho
agrícola capitalista baseado no agronegócio e financeirização, oferecendo pouca mão de obra,
assim, os agricultores optam por migrarem em épocas de colheitas.
Assim, concluímos que os trabalhos encontrados nestes últimos dez anos na proporção
de um trabalho para cada ano, contribuíram para que se possa traçar uma panorâmica do alcance
dos objetivos propostos e alcançados por essas práticas escolares, bem como para apontar
lacunas tanto nas dinâmicas diárias dessas pedagogias, como brechas para pesquisas
acadêmicas visando a contribuição por meio da demonstração de possíveis alternativas para a
solução dos problemas encontrados.
Porém, cabe ressaltar que ao nosso ver, o maior problema dessas escolas não está na
forma como atuam, pois, ao ser identificado os problemas, pode-se também buscar as soluções,
mas sim as transformações pelas quais o campo está sendo submetido devido a urbanização e a
diminuição de terras para o cultivo, pois estas estão cedendo lugar à agricultura capitalista em
larga escala, o agronegócio e a financeirização, como ressalta Vendramini (2015, p. 65) “[...] o
futuro das escolas está diretamente relacionado com o futuro do campo [...]”.
Portanto, este é o real obstáculo para a vida e o trabalho no campo, bem como para as
escolas: um estágio das forças produtivas que tem reduzido a necessidade de trabalho vivo
(VENDRAMINI, 2015, p. 66).
Por fim, pode-se concluir que, mesmo que a literatura especializada nos temas citados
desenvolva importantes reflexões, apenas um deles (FERNANDES, 2006) lançou mão da

abordagem territorial como chave interpretativa. Aqui reside um nicho importante de pesquisa
a ser desenvolvido, na medida em que se entende ter potencial de trazer contribuições
relevantes.
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ST 14 – Nas curvas de um rio: sobre o ato de acompanhar diferentes iniciativas e saberes para
preservação da biodiversidade na bacia do rio Doce
A EDUCAÇAO AMBIENTAL NO CURRÍCULO DA ESCOLA EM TEMPO
INTEGRAL: SABERES SOBRE O RIO DOCE
Maria Celeste Reis Fernandes de Souza1
Thiago Martins Santos2
Eliene Nery Santana Enes3
RESUMO: O artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa que tem como objetivo
compreender as relações que estudantes da Escola em Tempo Integral (ETI) estabelecem com
o rio Doce como objeto de saber. O referencial teórico são as contribuições de Bernard Charlot
sobre a relação com o saber, e os dados analisados foram coletados por meio dos balanços de
saber produzidos por estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Os resultados indicam que
os estudantes demandam conhecimentos escolares que os possibilite compreender o cenário
atual vivenciado pelo rio Doce, pós desastre ambiental de 2015, e quais as expectativas futuras.
As conclusões indicam a possibilidade de incluir a temática do desastre nos currículos da ETI
que tem como um dos eixos, o Protagonismo e a Sustentabilidade.
Palavras-Chave: Relação com o Saber; Educação Ambiental, rio Doce
ABSTRACT: The article presents partial results of a research that aims to understand the
relations that students of the Full Time School (FTS) establish with the Doce River as an object
of knowledge. The theoretical reference are the contributions of Bernard Charlot on the relation
to knowledge, and the data analyzed were collected through the balances of knowledge
produced by students of the 9th year of Elementary School. The results indicate that the students
demand school knowledges that allows them to understand the current scenario experienced by
the Doce River after the environmental disaster of 2015, and what the future expectations are.
The conclusions indicate the possibility of including the theme of the disaster in the curricula
of the FTS which has, as one of the axes, Protagonism and Sustainability.
Keywords: Relation to knowledge, Environmental Education, Doce river.

1 INTRODUÇÃO

Governador Valadares é um município situado na Região Leste de Minas Gerais,
recortado pelo rio Doce e um dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, da
mineradora Samarco/Vale-BHP, localizada no município de Mariana, na Região Central de
Minas Gerais.. Em Governador Valadares foi implantada em 2010 a Escola em Tempo Integral
(ETI), em toda a rede municipal, com uma jornada escolar de 8 horas de atividades diárias. É
neste município, e sob a confluência desses dois fatores – os impactos do rompimento da
barragem sobre o rio Doce e a Educação Integral, em Tempo Integral –, que se desenvolve o
estudo “Relação com o saber e educação ambiental: uma pesquisa com estudantes em tempo
integral”, cujo objetivo é compreender as relações que estudantes, em tempo integral,
estabelecem com o rio Doce, como objeto de saber.
O referencial teórico e metodológico do estudo ancora-se nas contribuições de Bernard
Charlot sobre a relação com o saber, em diálogo com estudos no campo da Educação Ambiental
e em estudos relativos à Educação Integral, em Tempo Integral.
Este artigo apresenta resultados parciais deste estudo e tem como propósito refletir sobre
a educação ambiental, com o foco no rio Doce, na Escola em Tempo Integral. A análise é
subsidiada pelos balanços de saberes produzidos pelos sujeitos do estudo.
O “balanço de saber” (CHARLOT, 2009) consiste na demanda de elaboração de um
texto pelos sujeitos de um determinado estudo e no qual eles são convidados a narrarem suas
aprendizagens, os lugares e os agentes dessas aprendizagens, além de colocarem suas
expectativas sobre o que ainda esperam aprender. Nessa pesquisa os sujeitos do estudo,
estudantes do último ano do Ensino Fundamental, de 03 escolas que funcionam em tempo
integral, foram convidados a relatarem, no texto, o que sabiam sobre o rio Doce, onde
aprenderam, com quem aprenderam, e o que gostariam de aprender.

2 REFLETINDO SOBRE O RIO DOCE NO CURRÍCULO DA ETI

No processo de implantação da Escola em Tempo Integral – ETI de Governador
Valadares, foram elaboradas as diretrizes curriculares, organizadas em 04 cadernos: o caderno
01 faz uma apresentação geral da proposta; os cadernos 02 , 03 e 04 apresentam os eixos
temáticos que compõem a Matriz Curricular da ETI – Eixo da Identidade e Diversidade,
composto pelas disciplinas de História, Ensino Religioso e Educação Física; Eixo da
Comunicação e Múltiplas Linguagens do qual fazem parte as disciplinas de Português,
Matemática, Língua Estrangeira e Arte; Eixo do Protagonismo e Sustentabilidade no qual se
apresentam as disciplinas de Ciências da Natureza e Geografia.
Conforme o caderno 01, a estratégia curricular é “o desenvolvimento da identidade
social e respeito à diversidade para o desenvolvimento sustentável” (GOVERNADOR
VALADARES/SMED, 2009, p. 5).
Para a construção desses eixos, em torno dos quais se organizam as disciplinas escolares
e a delimitação da estratégia curricular, foram feitas análises do município relativas ao
desenvolvimento local, marcado por ciclos econômicos depredatórios e sobre o contexto da
emigração valadarense, especialmente para os Estados Unidos, o que, de acordo com as
Diretrizes

Curriculares

da

ETI,

fragiliza

a

identidade

local

(GOVERNADOR

VALADARES/SMED, 2009, p. 16).
O Eixo Sustentabilidade e Protagonismo (Ciências da Natureza e Geografia), tem como
foco o Protagonismo e visa propiciar a alunos e alunas “condições de análise crítica das
situações e fatos do dia a dia, para que possam fazer escolhas mais assertivas para si e para o
grupo social ao qual pertencem, tornando-se cidadãos conscientes e solidários, que atuem e
modifiquem, positivamente, sua realidade” (GOVERNADOR VALADARES/SMED, 2010, p.
6).
O rompimento da barragem de Fundão, no dia 5 de novembro de 2015, despejou no rio
Doce aproximadamente 55.000.000 m³ de rejeitos de mineração que percorreram mais de 600

km até desaguar no litoral do Espírito Santo, provocando danos significativos na bacia
hidrográfica do rio Doce, e estima-se que seus efeitos sejam sentidos ao longo dos anos
(MINAS GERAIS/SEDRU, 2016).
Esse cenário de degradação ambiental provoca reflexões e ações em diferentes âmbitos,
um deles é o âmbito educacional. Se considerarmos que a Educação Integral, com uma jornada
diária ampliada, pressupõe a formação integral do sujeito envolvendo aprendizagens éticas,
cidadãs, corporais, estéticas, cognitivas, ambientais (COELHO e CAVALIERE, 2002;
COELHO, 2009; MOLL, 2012), causa estranheza no conjunto dos balanços analisados (64
textos) a pouca presença de aprendizagens ambientais relativas à água e ao rio Doce, cujo lócus
seja a escola.
Os estudantes dizem saber da poluição do rio doce, da presença de “metais em excesso
na água”; da “morte dos peixes”; da “água do rio Doce que não está mais consumível”, do rio
que “abastece toda a cidade de Governador Valadares”. Esses conhecimentos sobre o rio Doce
perpassam, de modo geral, todos os textos dos balanços e destaca-se como fonte dessas
aprendizagens os meios de comunicação (jornal, televisão, internet), os colegas e a família.
Poucos estudantes destacaram que aprenderam sobre o desastre ambiental e sobre o rio com os
professores.
O que sobressai nos textos dos balanços de saber é uma relação afetiva dos estudantes
com o rio e reafirma-se, desse modo, o seu valor simbólico para a cidade. O destaque relativo
a saberes afetivos sobre o rio, coloca em evidência a ausência de referência a aprendizagens
escolares sobre ele. O rio Doce se apresenta, nesses textos, como temática pouco discutida na
escola, seja frente ao desastre ambiental, seja com outros conhecimentos (lugar onde nasce;
onde deságua; usos feitos pela comunidade, além do abastecimento de água; degradação
ambiental na região que o prejudicou ao longo dos anos; conflitos socioambientais que enfrenta,
peixes que o habitavam, políticas para a sua proteção e recuperação, dentre outros aspectos).
Reigota (2009) defende que a educação ambiental escolar deve enfatizar, como objeto
de estudo, o meio ambiente no qual vivem os estudantes, procurando levantar os principais

problemas cotidianos, as contribuições dos saberes científicos e populares, enfim, os
conhecimentos necessários e as possibilidades concretas para a solução deles.
Nesse sentido, reflete-se que tomar o rio Doce como “objeto de saber” é inscrevê-lo um
contexto identitário, singular na vivência social de cada sujeito (CHARLOT, 2000), além de
considerar que o rio e o meio ambiente natural como um todo precisam ser pensados na forma
como são percebidos e vividos pelas pessoas (TUAN, 2012).
Em seus diferentes escritos Charlot (2000; 2001; 2009) argumenta a importância da
escola como espaço de aprendizagens importantes na vida de alunos e alunas: aprendizagens
relacionais e afetivas e aprendizagens denominadas por ele como intelectuais e escolares, e que
implicam a aquisição de um conteúdo de saber.
Se os estudantes evocam aprendizagens afetivas com relação ao rio como presente nas
suas memórias e de suas famílias, reconhecendo que como moradores da cidade muitos têm
“uma história, uma aventura naquele rio”, destacando-o como lugar de lazer, de apreciação e
de afetos, eles listam diferentes saberes que gostariam de ter sobre o rio, e apontam a
possibilidade de aprendizagens desses saberes na escola e com o professor.
Assim, no conjunto dos textos analisados eles nos dizem que gostariam de saber “sobre
a qualidade da água que consomem”, “sobre os peixes”, “sobre os metais pesados na água”,
“sobre os danos à saúde”, “quando o rio vai voltar a ser como era antes”.
O currículo da ETI propõe intencionalmente aprendizagens na escola que levem ao:
reconhecimento da degradação ambiental (desmatamento, industrialização, crescimento dos
centros urbanos, acumulo de lixo, assoreamento dos rios, e outros) e sua interferência nas
catástrofes ambientais como enchentes, poluição dos rios e nascentes, aquecimento global, etc.
(GOVERNADOR VALADARES/SMED, 2010, p. 27).

O documento que apresenta o Eixo Sustentabilidade e Protagonismo aponta também
como aprendizagens escolares o conhecimento sobre a “bacia hidrográfica do Rio Doce e sua
importância para o desenvolvimento da região” (GOVERNADOR VALADARES/SMED,
2010, p. 27). Para tal, propõe que se desenvolvam na escola atividades que visem à

conscientização sobre a importância e necessidade de preservação da bacia hidrográfica do rio
Doce
O desastre ambiental no rio Doce, ocorrido em 2015, coloca em cena a necessidade de
outros conhecimentos, como enunciados pelos estudantes nos textos dos balanços de saber e
como a literatura do campo da Educação Ambiental propõe.
Nesse sentido, Reigota (2009) nos orienta que embora as questões biológicas da
problemática ambiental sejam extremamente importantes e devem receber muita atenção, a
Educação Ambiental não deve se restringir à transmissão de conteúdos sobre a preservação e
conservação da fauna e flora e dos recursos naturais, ela precisa ser problematizadora das
realidades e modificadora das nossas relações com outros seres humanos e espécies de animais
e vegetais, numa perspectiva de uma “educação política”. Para o autor:

A educação ambiental como educação política está comprometida com a ampliação da
cidadania, da liberdade, da autonomia e da intervenção direta dos cidadãos e das cidadãs na
busca de soluções e alternativas que permitam a convivência digna e voltada para o bem comum
(REIGOTA, 2009, p. 13).

O “evento especial” pode ter “uma influência catalítica e de galvanização no
desenvolvimento do currículo” (SELBY; KAGAWA, 2012, p. 18), além de oferecer a
estudantes e suas famílias a possibilidade de compreender diferentes aspectos envolvidos no
desastre e suas consequências, até então desconhecidos. Além disso, marcado por uma
epistemologia política, buscará construir uma rede solidária que favorecerá posicionamentos da
população frente ao risco de desastre tecnológico como o vivenciado.
Nesse sentido, a escola pode ser um lócus disseminador de estudos e debates sobre
reportagens que circularam e circulam na mídia sobre a qualidade da água; pode propiciar
análises de dados diversos disponibilizados pelos órgãos públicos; pode promover a escuta de
especialistas, pesquisadores, pescadores, camponeses e outros sujeitos que lidam
cotidianamente com a água, ou cuja subsistência dependa do rio, dentre outras possibilidades.
Charlot e Silva (2005), ao refletirem sobre a Educação Ambiental, destacam que a
questão fundamental “a que deve estar no centro da educação ambiental – é a questão da relação

dos homens com a natureza. Que é hoje a relação dos jovens com a natureza? Que tipo de
relação a educação ambiental busca construir?” (CHARLOT e SILVA, 2005, p. 70).
No contexto atual, na Escola em Tempo Integral, os estudantes são demandantes de
conhecimentos que possibilitem compreender o atual cenário ambiental no qual vivem, sentem
que é “uma obrigação saber sobre o rio, pois eu nasci praticamente perto dele” e desejam
conhecer sobre o que os espera no futuro, e o que esperar do rio Doce “no futuro”, favorecendo,
assim, o desenvolvimento de uma postura protagônica na promoção da sustentabilidade
socioambiental da bacia.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do estudo colocam em evidencia as relações afetivas com o rio Doce que
marcam as aprendizagens dos estudantes da ETI, reafirmando o valor simbólico do rio para
esses sujeitos e suas famílias. Constata-se pela análise dos textos lacunas com relação a
aprendizagens escolares sobre esse rio, como objeto de saber escolar e os estudantes indicam
conhecimentos que desejariam obter na escola sobre o rio Doce, especialmente, pós desastre
ambiental de 2015.
Reflete-se, portanto, sobre a importância, de se incluir no debate escolar discussões
sobre desastre ambiental.
Na realidade das escolas municipais, a inclusão da temática do desastre nos currículos
é uma perspectiva viável pela implantação da Escola em Tempo Integral (ETI) que tem como
um dos eixos do currículo o Protagonismo e a Sustentabilidade. Conforme o caderno 1,
orientador da proposta, a estratégia curricular é “[...] o desenvolvimento da identidade social e
respeito à diversidade para o desenvolvimento sustentável” (GOVERNADOR VALADARES,
2009, p. 5). Portanto, de modo explícito, a questão ambiental compõe o currículo da ETI. E se
antes já não era possível na escola ignorar a questão da água, no contexto de vida presente e no
futuro para as cidades localizadas às margens do rio Doce, essa é uma questão premente.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO SÉCULO XXI: UMA ANÁLISE
INTERDISCIPLINAR SOBRE CONSUMO DE ALIMENTOS SEM AGROTÓXICOS
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RESUMO: O objeto deste estudo é o documentário “O VENENO ESTÁ NA MESA” do
cineasta Sílvio Tendler. Este trabalho tem o objetivo de demonstrar os riscos do consumo de
alimentos contaminados por agrotóxicos. Foi utilizado um estudo exploratório, que consistiu
de um levantamento bibliográfico das produções científicas publicadas na base de dados do
Scielo, nos últimos dez anos (2006 a 2016), artigos publicados pela ABRASCO - Associação
Brasileira de Saúde Coletiva, Toxnet, FIOCRUZ - Fundação Osvaldo Cruz, biblioteca digital
da UNICAMP e livros relacionados. Este trabalho tem uma temática de forma interdisciplinar,
pois engloba saúde, direito e território. Finalmente, nós humildemente convidamos a sociedade
para se inteirar e começar a praticar o consumo de alimentos livres de agrotóxicos.
Palavras-Chave: Agrotóxicos, Direito, Saúde, Meio Ambiente e Território.
ABSTRACT: The object of this study is the documentary "O VENENO ESTÁ NA MESA"
(THE POISON IS THE TABLE) by filmmaker Silvio Tendler. This work aims to demonstrate
the risks of consumption of food contaminated by pesticides. An exploratory study, which
consisted of a literature review of scientific works published in Scielo database was used in the
last ten years (2006-2016), articles published by ABRASCO, TOXNET, FIOCRUZ,
UNICAMP's digital library and related books. This work has a theme in an interdisciplinary, it
encompasses health, law and territory. Finally, we humbly invite the society to learn and start
practicing the consumption of pesticide-free food.
Keywords: Agrochemicals, Law, Health, Environment and Territory.

1 INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da humanidade, os seres humanos buscaram meios para promover
sua alimentação utilizando-se da terra para sobreviver, promovendo o desenvolvimento de
culturas para ter seu próprio alimento. Com o passar do tempo, a produção foi ficando escassa,
devido ao crescimento populacional, não conseguindo saciar a fome da humanidade.
Outrora, os alimentos eram produzidos para consumo próprio da família, mas de uns
tempos para cá, a produção de comida passou a ser vista como um grande comércio, atualmente
denominado de agronegócio, industrializando o campo, e é a partir deste momento é que
começa a introdução de insumos e defensivos agrícolas, para proteger os alimentos das pragas
e aumentar a colheita dos grãos e legumes.
Será demonstrada aqui uma pesquisa sobre os danos causados contra a saúde dos
cidadãos que ingerem defensivos agrícolas, a questão jurídica do que se encontra legislado e do
que é ignorado pela indústria dos agrotóxicos. No campo de estudo do espaço e território, a
base teórica utilizada foram as obras do geógrafo Milton Santos, que promoveu estudo das
diferenças entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Este diálogo pretender demonstrar a
importância do consumo de alimentos livres de veneno, portanto, mais saudáveis para todos.

2 O VENENO ESTÁ NA MESA

O documentário trás para o contexto real as abordagens de como o Brasil tem facilitado
o consumo dos agrotóxicos e mostra como movimentos sociais e setores do próprio governo
como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) e o Instituto Nacional do Câncer (INCA) têm tentado, de formas distintas, alertar
sobre o problema.
Através do documentário, foi utilizada uma alternativa entre as linguagens
comunicacionais e, fica evidenciado que o uso dos agrotóxicos no Brasil assumiu proporções
muito assustadoras. O cineasta Sílvio Tendler sensibiliza a todos para que possa aprofundar nas
discussões, debates sobre a problemática e assim, buscar amenizá-la e até combatê-la. Foram
denunciados casos de contaminação pelo uso de agrotóxicos e o perigo existente para os
trabalhadores, que manipulam os venenos bem como para toda a população do campo e das
cidades, consomem produtos agrícolas com veneno.
De acordo com a ANVISA, Desde 2008, o Brasil se tornou o maior mercado mundial
de agrotóxicos do mundo, ultrapassando a marca de 936 mil toneladas de agroquímicos
consumidos anualmente, sendo destas 833 mil toneladas produzidas nacionalmente e 246 mil
toneladas importadas. Em termos monetários, o setor movimentou, apenas no ano de 2011,
cerca de US$ 8,5, bilhões sendo a soja, o milho, o algodão e a cana-de-açúcar responsável por
80% do total de vendas (ANVISA; UFPR, 2012).
Outros dados importantes também são os do SINDAG (Sindicato Nacional da Indústria
de Produtos para Defesa Agrícola), mostrando que na última década, o uso de agrotóxicos no
Brasil assumiu as proporções mais assustadoras, assim, Entre 2001 e 2008 a venda de venenos
agrícolas no país saltou de pouco mais de US$ 2 bilhões para mais US$ 7 bilhões, quando
alcançamos a triste posição de maior consumidor mundial de venenos. Foram 986,5 mil
toneladas de agrotóxicos aplicados. Em 2009 ampliamos ainda mais o consumo e ultrapassamos

a marca de 1 milhão de toneladas – o que representa nada menos que 5,2 kg de veneno por
habitante.
Por fim, temos os consumidores que, ao longo de vários anos, se alimentam de produtos
com altas taxas de resíduos de agrotóxicos.

3 COMUNICAÇÃO E SAÚDE

Os efeitos do uso de agrotóxicos são refletidos na qualidade dos alimentos consumidos
nas grandes cidades. O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos
(PARA), da ANVISA, pesquisou 1.628 amostras de alimentos em 2011; destes, 36% foram
consideradas insatisfatórias. Alimentos como arroz, feijão e cenoura apresentaram amostras
insatisfatórias em todos os produtos analisados. Ingredientes ativos de tebufempirade e
azaconazol, agrotóxicos que nunca foram registrados no Brasil, foram encontrados em uvas.
(Fiocruz). Infelizmente, são estes tipos de alimentos que chegam à mesa do consumidor.
Mesmo que alguns dos ingredientes ativos dos agrotóxicos, por seus efeitos agudos,
possam ser classificados como medianamente ou pouco tóxicos, não se pode perder de vista os
efeitos crônicos que podem ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição, manifestandose em várias doenças como cânceres, malformação congênita, distúrbios endócrinos,
neurológicos e mentais (ABRASCO, 2012). Este tipo de manifestações pode ser demonstrado
por meio das notificações realizadas nos estabelecimentos de saúde.
O quadro abaixo introduz os sintomas de intoxicação aguda e crônica dos principais
grupos químicos de agrotóxicos (ABRASCO, 2012). Este mesmo autor relata ainda que, os
agrotóxicos relacionados a seguir têm sido encontrados nos alimentos analisados pelo Programa
de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da ANVISA, seja em níveis
acima dos limites máximos permitidos ou em culturas para as quais não são autorizados. A
exposição por meio dos alimentos fica cada dia maior. Com o intuito de livrar as lavouras das
pragas, essas "pragas" estão cada vez mais presentes na mesa do consumidor. E o alimento que
deveria ser saudável para a saúde humana, está produzindo doenças inesperadas manifestadas
de variadas formas, colocando a saúde da população em risco.
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Fonte: OPAS (1996)

Os inseticidas da classe dos organofosforados, bem como os carbamatos atuam no
organismo humano inibindo um grupo de enzimas denominados colinesterases. Essas enzimas
atuam na degradação da acetilcolina, um neurotransmissor responsável pela transmissão dos
impulsos no sistema nervoso (central e periférico). Uma vez inibida, essa enzima não consegue
degradar a acetilcolina, ocasionando um distúrbio chamado de crise colinérgica, principal

responsável pelos sintomas observados nos eventos de intoxicação por estes produtos. Vários
distúrbios do sistema nervoso foram associados à exposição aos agrotóxicos organofosforados,
principalmente aqueles ligados à neurotoxicidade desses produtos, observados através de
efeitos neurológicos retardados (PERES, et al).
Quanto aos alimentos, muitos agrotóxicos repousam nas cascas das frutas e legumes. A
grande maioria, no entanto, já age sistemicamente por toda a planta, inclusive nos frutos. A
sanidade do alimento é um fator de qualidade que deve ser atestado por meio de certificação.
As análises podem denunciar resíduos de agrotóxicos não autorizados para as culturas
determinadas. O risco é que se o agrotóxico não está registrado para uma cultura específica,
então seu limite de tolerância para tal é inexistente. Sem parâmetros, a classificação é inviável
(STOPPELLI, MAGALHÃES, 2004).
A Política Nacional de Promoção da Saúde define a promoção da saúde como sendo:
“um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo,
caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da Rede de
Atenção à Saúde, buscando articular suas ações com as demais redes de proteção social, com
ampla participação e controle social” (PNPS, 2014).
A estratégia para realizar a promoção da saúde em populações expostas à agrotóxicos é
atuar sobre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, buscando uma melhoria na
qualidade de vida por meio de ações interdisciplinares atuantes e constantes dentro do território
rural.
De acordo com BRASIL (2016), são ações estratégicas de promoção da saúde de
populações expostas a agrotóxicos:
“ (...) 2. Realizar ações de educação e comunicação em saúde que promovam escolhas
individuais e coletivas saudáveis. 3. Realizar ações para populações residentes no meio rural,
tornando-o espaço de convergência da saúde e de outras áreas fundamentais para o
desenvolvimento de boas práticas agrícolas. Envolver associações e cooperativas de
trabalhadores rurais, considerando os agricultores como agentes culturais de revitalização do
meio rural, de resgate de práticas agrícolas e de hábitos alimentares tradicionais e de estímulo
ao processo de territorialização, essenciais nas discussões e nas ações de Promoção de Saúde,
sustentabilidade e segurança alimentar. 5. Estimular a transição agroecológica, entendida
como processo gradual de mudança, nas formas de manejo dos agrossistemas, cuja meta é a

passagem da agricultura convencional para uma agricultura de base ecológica. 6. Estimular
parcerias entre as esferas de governo e a sociedade, somando o saber científico e o popular e
incorporando o princípio da integralidade” (BRASIL, 2016).

Resgatar hábitos saudáveis e alimentares consumindo alimentos nutritivos e sem
agrotóxicos constituem pilares para a promoção e proteção da saúde, por meio da construção
coletiva e sustentável promovendo melhorias nas políticas públicas que respeitem o meio
ambiente e a vida por meio de suas práticas de produção de alimentos.

4 O TERRITÓRIO, OS AGROTÓXICOS E O DIREITO

Como é observado pela grande maioria da população brasileira que é instruída pelos
meios de comunicação e estudos, a utilização de agrotóxicos no Brasil a cada dia tem tomado
rumos extremamente preocupantes e sua aplicação nas lavouras das fazendas tem sido alvo de
discussão entre os produtores, trabalhadores e consumidores. Mesmo com toda a informação
produzida por algumas campanhas publicitárias, ainda há um grande leque de empresas
produzindo agrotóxicos e que desejam alcançar vultuosas cifras em detrimento da saúde das
demais classes de pessoas ditas acima, sem contar os danos causados contra a natureza.
O verbete Agrotóxico é inserido com o seguinte significado: produtos e componentes
de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção,
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na produção de florestas
nativas ou implantadas, e em outros ecossistemas e também ambientes urbanos, hídricos e
industriais; cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-las
da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. São considerados, também, como
agrotóxicos, substâncias e produtos como desfolhantes, dessecantes, estimulantes e inibidores
de crescimento (CALDART; 2012, p.88).
Conforme foi observado acima, os agrotóxicos são causadores de doenças em vários
atores, como os trabalhadores rurais e os consumidores. O uso descontrolado é nocivo para
quem os utiliza e pode trazer danos irreversíveis na saúde daqueles que os manuseiam de forma
amadora.
O meio ambiente também é covardemente agredido, pois a forma irresponsável como
são descartadas as embalagens, causam danos para o solo, aos lençóis freáticos e cursos de água
corrente ou não, ocasionando a mortandade de peixes e de outros micro-organismos aquáticos.
Poucas pessoas sabem que o meio ambiente equilibrado é direito fundamental de todos,
declarado constitucionalmente, sendo a inserção deste dispositivo legal, pois assim, após esta

inclusão, houve a modernização das leis ambientais, conforme se vê no Artigo 225 da CF/88,
in verbis:
"Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". (BRASIL,
1988).

Cotidianamente, soluções sempre vêm à tona para tentar frear a agressão ao meio
ambiente, mas não possuem efetividade, tais como: Banimento de fabricação de alguns
produtos, reforço nas embalagens para evitar vazamentos e ampliação de postos de coleta e
descarte de embalagens. O conflito entre os atores é evidente, seja do lado dos empresários que
visam o lucro, seja do lado dos trabalhadores que são mais prejudicados nas lavouras e o
consumidor final, que ingere o veneno paulatinamente.
O mundo está cada vez mais globalizado, cada vez mais integralizado. As pessoas não
mais são chamados de seres humanos, mas sim de consumidores. Esses assim denominados
consumidores são atores que adquirem e ingerem os alimentos que recebem aplicações de
agrotóxicos e que, são vítimas de um sistema covarde e cruel que os dizima gradualmente.
As empresas com o seu grande capital adquirido, impõem o seu poder sobre os políticos,
que cedem a pressão mercantil e não levam a sério o seu eleitorado, que também são os já
denominados consumidores.
Nesse sentido o Professor Milton Santos, com certo pesar, demonstra o papel do estado,
representado pelos políticos, ante o poderio econômico das empresas, conforme se vê:
"A política agora é feita no mercado. Só que esse mercado global não existe como ator, mas
como uma ideologia, um símbolo. Os atores são as empresas globais, que não têm preocupações
éticas, nem finalísticas". (SANTOS, 2001, p.33)

Com relação ao território, este demonstra ter seu poder fragmentado pelo capital
usurpador e transformador das empresas, que produzem um papel esquizofrênico com relação
à sua utilização, também assim retratada por Santos:
"O dinheiro usurpa em seu favor as perspectivas de fluidez do território, buscando conformar
sob seu comando as outras atividades". (SANTOS, 2001, p. 39).

As empresas multinacionais e/ou transnacionais somente tem olhos para os seus lucros
e seus próprios interesses, não nutrindo nenhum tipo de esperança para os que estão ao seu
redor.
Esse tipo de ente privado quer propiciar a venda de seus produtos venenosos, tanto para
os trabalhadores quanto para os consumidores, pois não se importam com aqueles que irão
degustar dos alimentos contaminados.
A grande maioria das formas mais rudimentares de preservação das lavouras, é
convidado a ser substituído pelos agrotóxicos, pois são mais rápidos a sua proteção aos
alimentos e também a sua multiplicação do tempo de colheita, como se fossem uma grande
granja, desrespeitando o tempo da natureza.
O próprio homem desenvolveu as lavouras, plantando as sementes para a produção dos
alimentos, mas a ganância das grandes empresas está destruindo a saúde dos trabalhadores e
consumidores, e ainda, destruindo o nosso meio ambiente.
Não adianta as grandes empresas enriquecerem à custa da destruição da Terra, pois a
poluição e o consumos dos recursos naturais desenfreados, estão matando o nosso planeta de
forma cotidiana.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar deste quadro desolador, verificamos que o acesso à educação e aos direitos
fundamentais são essenciais para promover a educação das pessoas, pois uma boa alimentação
é sinônimo de saúde. Quanto mais informação os cidadãos tiverem, melhor e mais saudável
será a sua alimentação. No âmbito da saúde, foi verificado situação análoga, pois quando os
seres humanos escolhem ingerir alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos, menos contato
químico industrial, melhor será para o seu próprio corpo e sua vida se prolongará, bem mais do
que uma pessoa que em grande parte de sua vida, ingeriu veneno alimentar. As empresas estão
a cada dia angariando lucros em detrimento da saúde da população em geral, não observando a
legislação. Mas como as aludidas fábricas são poderosas economicamente, acabam sendo
beneficiadas. O poder legal, com o intuito de beneficiar as indústrias, é minorada a sua função.
A natureza foi invadida e foi modificada pela atuação direta do capital financeiro, causando a
criação de venenos que são levados para as nossas mesas. Com esse trabalho, foi promovido
um convite a sociedade para refletir acerca da sua própria saúde, pois a cada dia, quem não se
instrui, está sujeito a se alimentar com veneno e prejudicar a sua saúde e de toda a sua família.
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RESUMO: A caminhada ecológica é uma proposta de extensão em construção nos Cursos de
Educação Física Licenciatura e Bacharelado de uma instituição de Ensino Superior do
Território Mucuri. O objetivo principal é descrever as relações entre a caminhada ecológica,
vivência corporal da atividade e sustentabilidade ambiental. Parte-se da suposição de que a
caminhada ecológica contribui para melhor percepção dos acadêmicos e da comunidade das
relações recíprocas entre corpo e meio ambiente. Do ponto de vista dos objetivos é um estudo
exploratório-descritivo estruturado na sistematização dos conceitos de extensão universitária,
participação e significados da caminhada ecológica para a comunidade local. Os resultados
preliminares apontam como contribuições da iniciativa a percepção das relações entre estilo de
vida ativo e sustentabilidade da comunidade local.
Palavras-Chave: Extensão Universitária. Caminhada Ecológica. Comunidade Local.
ABSTRACT: An ecological walk is an extension suggestion under construction in the Physical
Education Courses Major and Bachelor of a Higher Education institution of the Mucuri Valley.
The main objective is to describe the connection between an ecological walk, physical
experience of the activity and environmental sustainability. It starts from the assumption that
the ecological walk contributes to a better perception of the academics and the community, of
the reciprocal relations between body and environment. From the objectives' point of view, it's
an exploratory-descriptive study structured in the systematization of the concepts of university
extension, participation and meanings of the ecological walk for a local community. The
preliminary results point out, as contributions of the initiative, the perception of the
relationships between the active lifestyle and the sustainability of the
Keywords: University Extension. Ecologic walk. Local Community.

1 INTRODUÇÃO

A caminhada ecológica é uma iniciativa de extensão universitária em construção pelos
cursos de Educação Física Licenciatura e Bacharelado de uma instituição de Ensino Superior
do Território Mucuri. É um processo orientado por uma aproximação com a comunidade local
e de análise das relações entre prática corporal e meio ambiente como foco nos aspectos de
reciprocidade.
A caminhada e conceituada como uma atividade física, educativa e recreativa que
dialoga com a formação e/ou percepção de princípios e valores ambientais que contribuem com
a sustentabilidade ambiental. Enquanto atividade física pode contribuir para o estimulo ao estilo
de vida ativo, promoção da saúde e percepção das relações corpo-ambiente.
No contexto do Território Mucuri uma visão divorciada entre corpo e meio ambiente
reproduz a impressão de supremacia do corpo em relação ao meio ambiente com impactos,
especialmente quanto a devastação da floresta tropical. Assim, além do estímulo ao estilo de
vida ativo, por meio da prática da caminhada ecológica, a intenção principal da proposta é
romper com uma visão divorciada entre corpo e meio ambiente.
Ainda que preliminarmente objetiva-se descrever as relações entre a caminhada
ecológica e o meio ambiente com ênfase nos aspectos relacionados à vivência corporal da
atividade e sustentabilidade ambiental. A partir de uma análise integrativa da realidade, de uma
abordagem interdisciplinar das relações entre a caminhada ecológica e do meio ambiente, tomase como hipótese que a atividade contribui para a percepção da comunidade e dos acadêmicos
da relação recíproca entre corpo e meio ambiente.
Em termos metodológicos é um estudo exploratório-descritivo estruturado na
sistematização da caminhada ecológica como uma experiência de extensão universitária,
participação e significados da caminhada ecológica para a comunidade local. Quanto aos
procedimentos técnicos baseia-se na revisão bibliográfica e análise documental.

Como possíveis contribuições da pesquisa podem ser mencionadas o preenchimento de
lacunas quanto ao conhecimento acumulado em âmbito regional, especialmente de estudos que
relacionem a prática da atividade física como o meio ambiente, tendo como objeto de análise o
corpo, a pratica da atividade física e meio ambiente.

2 Xxxx

A caminhada ecológica pode ser conceituada como uma atividade física, educativa e
recreativa onde há uma relação de reciprocidade entre os princípios ecológicos e a atividade
física, especialmente das inciativas de estimulo ao estilo de vida ativo, promoção da saúde e
percepção do meio ambiente. Há na caminhada um sentido de fomentar um estilo de vida ativo
por meio da prática da atividade física ao ar livre, em comunidades rurais, quanto da sensação
de contato direto com o ambiente natural, social e cultural da comunidade.
O objetivo principal do projeto é proporcionar aos sujeitos envolvidos diferentes
percepções corporais em trilhas de caminhada ecológica que assegurem um maior contato do
homem com elementos naturais e das suas interações sociais e culturais, especialmente das
possibilidades de hábitos ativos de vida, consequentemente melhoria do condicionamento
físico, mitigação da ação antrópica e de construção de uma sociedade mais sustentável.
É uma inciativa de extensão universitária adotada desde 2016 pelos Cursos de Educação
Física Licenciatura e Bacharelado de uma instituição de ensino superior do Território Mucuri.
A atividade enquanto proposta de extensão do curso de Educação Física é constituída das etapas
de concepção, execução e avaliação dos resultados alcançados. Em todas as etapas há o
envolvimento dos acadêmicos e da comunidade.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) a
educação superior tem por finalidade estimular o conhecimento dos problemas regionais,
prestar serviços especializados à comunidade, estabelecer com a comunidade uma relação de
reciprocidade e promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
(BRASIL, 1996).
Sabe-se que a extensão universitária quando estruturada em sintonia com o contexto
histórico-social da comunidade possibilita a emergência de uma proposta dialógica, onde há
cooperação e compartilhamento de experiências entre a comunidade e a universidade. Os

princípios de indissociabilidade estariam relacionados ao reconhecimento de saberes históricosociais que são próprios dos sujeitos comunitários, especialmente ao ocupar e vivenciar
experiências em determinado espaço.
A experiência em construção fundamenta-se no princípio de que o papel da universidade
é dialogar com a comunidade local, propondo intervenções coerentes com as suas necessidades
e ao mesmo tempo, construindo pontes entre o conhecimento popular, presente na comunidade
e o científico, tratado no ambiente universitário (DE PAULA, 2013).
O sentido adotado é da participação engajada da comunidade escolar e não escolar,
processo em que as diferentes experiências dos sujeitos são consideradas, para que o projeto
seja executado com envolvimento e participação dos diferentes segmentos (LUCK,2010). Os
saberes da formação profissional, trabalhados no curso, especialmente aqueles relacionados aos
conceitos de atividade física e meio ambiente, são aplicados num contexto que reconhece e
valoriza os saberes populares presentes na comunidade.
Quanto a formação acadêmica em Educação Física a temática perpassa transversalmente
pelo currículo, sendo objeto de intervenção de diferentes conteúdos, numa perspectiva
interativa que envolve diálogo e cooperação entre professores e alunos. Orienta-se pelo
propósito de que “a exigência interdisciplinar que a educação indica reveste-se sobretudo de
aspectos pluridisciplinares e transdisciplinares que permitirão novas formas de cooperação,
principalmente o caminho no sentido de uma policompetência” (FAZENDA, 1998, p.12).
As relações emergentes dessa atividade de extensão apresentam como condição
essencial para o cumprimento dos objetivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 da
articulação do ensino, pesquisa e extensão na formação superior em Educação Física.
Em termos didáticos quanto ao desenvolvimento da experiência extensionista uma
primeira etapa consiste na aproximação com a comunidade, no sentido de compreender o
espaço de realização da caminhada, das relações estabelecidas com a comunidade local, com o
meio ambiente, dos principais desafios presentes (desmatamento, queimada, assoreamento,
poluição química etc) ou mesmo de inciativas inovadores presentes relacionadas a aplicação de

tecnologias sociais, como por exemplo, da produção com menor gasto de energia, água, dentre
outras.
Após essa aproximação com a comunidade são definidas a trilha ecológica que será
percorrida, com mapeamento do percurso utilizando-se apoiando-se na ferramenta Map Maker
que gera o mapa da rota a ser percorrida, com identificação dos principais pontos, como espaços
de atividade agrícola e pecuária, assim como, dos pontos de mata secundária (capoeira) e os
resquícios da floresta tropical/mata atlântica.
Em geral líderes comunitários, membros da comunidade e/ou mesmo representes de
organizações não governamentais (ONGs), interessados em conhecer a experiência participam
desse momento. Ao término do mapeamento da rota são definidos em uma roda de conversa
envolvendo membros da comunidade, acadêmicos e professores as ações/intervenções que
serão realizadas no dia da caminhada.
Durante o percurso da caminhada há pontos estratégicos de parada e descanso dos
participantes onde são feitas reflexões sobre a apropriação dos espaços, intervenções antrópicas
e as principais consequências decorrentes dessa intervenção. Em pontos onde ainda há partes
da floresta tropical/mata atlântica preservada, são desenvolvidas atividades de reflexão coletiva
sobre os diferentes estratos da vegetação, sensação térmicas dos participantes, condição de
umidade do solo, dentre outras.
Ainda no contexto de análise da ação antrópica do homem, são feitas fotografias e
analisados posteriormente aspectos como assoreamento de lençóis freáticos, desmatamento da
mata ciliar, erosão do solo, dentre outros, nos diferentes trechos do percurso. A nível simbólico,
para enfrentamento dessas questões em parceria com instituições públicas, como o Instituto
Estadual de Floresta – IEF, realiza-se iniciativas como o plantio simbólico de árvores,
sensibilizado sobre a importância de mobilização da comunidade para preservação do meio
ambiente.
Ao término das etapas anteriores em roda de conversa com a comunidade se avalia o
alcance da proposta e se desenvolve outras ações, tanto em relação à importância da prática de
atividade física diária, especialmente por meio do relato dos participantes das suas sensações

corporais, dos sinais fisiológicos do corpo para a prática da atividade física e das suas sensações,
como da necessidade de construção de um relação equilibrada com o meio ambiente como
condição para a própria sobrevivência humana.
Assim o projeto caminhada ecológica têm como centralidade a interdisciplinaridade e
parte da premissa da percepção coletiva universidade-comunidade na (re)construção dos
sujeitos do seu olhar em das práticas corporais e do meio ambiente. Parte da visão de que para
conhecer e transforma é necessário sentir, estar em contato, perceber a dinâmica da vida, o
funcionamento equilibrado do próprio corpo e do meio ambiente e, dos riscos relacionados aos
desequilíbrios provocados pela ação antrópica.

3 A CAMINHADA ECOLÓGICA E A COMUNIDADE LOCAL

O território é uma unidade marcada por um conjunto de impressões materiais e
simbólicas cuja intervenção humana modifica os espaços naturais e define aspectos sociais,
culturais, econômicos, dentre outros, próprios de determinadas comunidades.
Muito além dos elementos naturais Santos (2000) aponta que o território é um conjunto
de sistemas de coisas criadas pelo homem que define processos identitários, que envolve os
sujeitos, sua base de trabalho, de resistência, de troca material e espiritual e da vida sobre os
quais influência e são, ao mesmo tempo, influenciados.
O Território do Mucuri e composto por 29 municípios com interesses socioeconômicos
e geográficos em comum, com uma população com mais de 431.541 habitantes. É uma das
regiões com a economia baseada na agricultura, pecuária, prestação de serviços, cujo Território
de Desenvolvimento fatura R$ 222,4 e R$ 57,1 milhões, respectivamente (MINAS GERAIS,
2015).
Assim quando se objetiva o desenvolvimento de práticas/ações sustentáveis é necessário
que se compreenda as inter-relações e traços comuns dos aspectos naturais, sociais e culturais
que definem determinado território para, num segundo momento, se propor ações necessárias
e coerentes com a preservação ambiental, por meio da modificação de hábitos e práticas da
comunidade.
De acordo com Gonçalves (2005) as experiências corporais humanas são determinada
pelo ambiente cultural de aprendizagem corporal e permitem simbolizar e desenvolver
sentimentos em relação às pessoas, as coisas, assim como a agir e transformar o meio em que
vive. Essas transformações na caminhada estariam presentes no potencial dos sujeitos de
reconhecimento da relação corpo, práticas de atividade física e meio ambiente.
A premissa conceitual e da visão integrada dos aspectos naturais, sociais e culturais no
território. Em termos de fundamentação parte de uma visão crítica quanto ao isolamento desses
aspectos e assume a posição de que práticas ambientais sustentáveis estão diretamente

relacionadas a percepção humana do corpo e das suas interações físicas, socais, culturais, dentre
outras.
O entendimento é de que uma visão divorciada do homem (intelectual/corporal) e do
próprio meio ambiente não é suficiente para superar os enormes desafios de construção de uma
sociedade sustentável. Para citar apenas um exemplo menciona-se os enfrentamentos que
deverão ser construídos para superar a ideia de bem-estar e corpo bonito diretamente associada
a ação exógena de consumo.
Na caminhada busca-se construir o entendimento de que o bem-estar e a beleza são
processos endógenos, construídos no reconhecimento do sujeito de si mesmo, da percepção das
relações como o meio ambiente, da redução do consumo, do respeito aos limites do corpo e de
valorização de aspectos identitários locais.
Segundo Días (2004) as redução dos impactos ambientais relaciona-se com a
consciência e capacidade dos sujeitos de revisão da sua pegada ecológica, ou seja da quantidade
de recursos naturais que utiliza diariamente para sobreviver. A caminhada ecológica produz o
avivamento da comunidade para essas questões, da redução da apropriação dos recursos
naturais e da preservação como condição para a sustentabilidade da própria comunidade.
Para Carbonell (2002) mudanças mais sólidas e valorizadas demandam da construção
de um capital inovador formado em ambientes institucionais menos enrijecidos, que
oportunizam aos sujeitos um maior grau de liberdade para atuação. O caminho trilhado na
caminhada para essas mudanças consiste na aproximação com a comunidade, na estreita relação
entres as experiências e saberes populares com os conhecimentos acadêmicos.
A articulação entre saberes produz uma dimensão integrativa onde se vincula de modo
indissociável corpo, espaço natural e os princípios da sustentabilidade corporal e ambiental.
Essa construção é estimulada pelo contato direto no espaço, em trilhas de caminhada local, para
compreensão dos aspectos ambientais, sociais e culturais e das ações necessárias ao
desenvolvimento humano cooperativo por meio da construção da identidade do homem em
relação ao seu corpo, ao corpo do outro e da responsabilidade social e coletiva do cuidar do
meio ambiente.

Sustenta num modo integrado entre a comunidade local e os alunos, professores de
Educação Física, pedagogos, enfim todos os sujeitos da instituição de Ensino Superior
envolvidos, com o objetivo de romper com a fragmentação entre saberes tácitos e os
acadêmicos. Assim orienta-se pela perspectiva apontada por Morin (2009) de superação da
lógica de superespecialização que separa, isola e hierarquiza os conteúdos e saberes.
Desse modo a relação corpo e meio ambiente trabalhada na caminhada pavimenta o
caminho de conexão entre o conhecimento acadêmico produzido no contexto universitários e
os saberes compartilhados no ambiente comunitário e o vínculo da experiência corporal
vivenciada na atividade e a necessidade de preservação do meio ambiente.

4 A EXPERIÊNCIA E OS SIGNIFICADOS COMUNITÁRIOS

Vê-se que a sustentabilidade do meio físico é um processo intimamente relacionado ao
homem e a vivencia da sua corporalidade, perpassando pelo reconhecimento dos sujeitos dos
seus próprios limites corporais e sua capacidade de produzir intervenções capazes de promover
a preservação ambiental.
A caminhada ecológica ao proporcionar aos sujeitos comunitários percepções corporais
no território local, em trilhas que potencializam um maior contato do homem com elementos
naturais, estimula os sujeitos a perceber o espaço local, demandas e possibilidades de
constituição de relações integrativas corpo e meio ambiente.
Nesse contexto há uma reciprocidade entre o cuidar da vida humana e do meio ambiente,
sendo a prática da caminhada uma estratégia relevante para valorização do corpo, combate das
doenças hipocinéticas como diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, obesidade mórbida,
arteriosclerose múltipla, osteoporose e o câncer, assim como de liberação da adrenalina para o
combate do estresse diário.
Assim pensar na relação corpo e meio ambiente envolve a construção da identidade do
homem em seu território, consequentemente do seu próprio corpo, utilizando-se dos recursos
conforme suas necessidades e não por padrões dissimulados de consumo ou beleza. É uma
estratégia possível para redução do consumismo, consequentemente dos impactos ao meio
ambiente, ao contribuir com mudanças no estilo de vida e para redução da pegada ecológica de
cada sujeito. Implica em reconstruir a relação de cidadania e bem-estar humano veementemente
veiculada pela mídia ao consumismo que, consequentemente é um dos fatores de expropriação
do meio ambiente.
Um outro significado da experiência é que a atividade contribui para o mapeamento de
trilhas de caminhada ecológica, sendo uma possibilidade promissora para potencializar espaços
em âmbito local e regional para o desenvolvimento de ações ecológicas com a participação de
escolas e instituições locais. O mapeamento das trilhas pela comunidade local com a

participação direta de alunos e professores do curso de Educação Física, acompanhada da
ampliação das parcerias com escolas, ONGs, universidades, órgãos públicos, dentre outros,
apresenta-se também como uma possibilidade de fomento do turismo ecológico.
A organização sistemática da atividade, com aperfeiçoamento do processo de
divulgação e ampliação das instituições parceiras poderá contribuir com a agregação de renda
para os pequenos produtores locais ao contribuir com o desenvolvimento do turismo ecológico.
Enquanto ação ecológica a caminhada sinaliza para os produtores locais a possibilidade de viver
no campo em modo operante que compatibiliza a geração de renda com a preservação
ambiental.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A caminhada ecológica enquanto proposta de extensão universitária no Território
Mucuri apresenta-se como uma possibilidade de aproximação com a comunidade local e de
compreensão das relações de reciprocidade entre o corpo e meio ambiente. Enquanto atividade
prática favorece o contato direto dos sujeitos com a natureza e percepção de sensações corporais
coerentes com o conceito de sustentabilidade.
A experiência dialoga tanto com os conceitos relacionadas ao estado de atividade física
e saúde dos indivíduos, de estímulo ao estilo de vida ativo e de prevenção de doenças
hipocinéticas, como com o conceito de sustentabilidade ambiental por meio da percepção do
caráter finito dos recursos naturais, das relações de dependência do corpo em relação ao meio
ambiente. O meio ambiente é trabalhado na atividade como uma condição necessária para a
aquisição de um estilo de vida ativo, consequentemente de um corporal saudável.
Enquanto experiência de extensão universitária a participação engajada da comunidade
em todas as etapas do projeto é fundamental para o sucesso da experiência. Os resultados
preliminares apontam que a ampliação das parecerias com outras instituições (escolas, ONGs,
Sindicatos, dentre outros) fortalece a iniciativa e o mapeamento de trilhas local/regional poderá
contribuir com a difusão do turismo ecológico, sendo esta uma possibilidade futura de geração
sustentável de renda para a comunidade.
Em síntese a análise integrativa entre corpo e meio ambiente no contexto da caminhada
ecológica é uma possibilidade dos sujeitos participantes da experiência compreender os
elementos de reciprocidade entre corpo e meio ambiente, sendo uma estratégia importante para
que a universidade cumpra o seu papel de dialogar com a comunidade local, propondo
intervenções coerentes com suas necessidades, com o dialogia entre saberes científicos e
populares.
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ST 19 – Território, Narrativa e Cultura
ARTE E ARQUITETURA: REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO
URBANO
Adiléia Regina Dias de Miranda1
Edileila Maria Leite Portes2
RESUMO: Este traz uma discussão sobre o espaço urbano, ressaltando como a Arte aliada a
Arquitetura podem transformar e revitalizar os espaços por meio de intervenções artísticas,
requalificando-os. Assim, trazemos aqui o movimento artístico Land Art passou a ser um
elemento interessante na configuração do espaço urbano chamando a atenção de órgãos
governamentais e corporativos. A partir de uma pesquisa de cunho teórico e imagética foi
realizado uma reflexão sobre espaço urbano, lugar, não-lugar e paisagem, que são o suporte
para este movimento de arte, assim como a relação das disciplinas Arte e Arquitetura. Também
foi abordado, os princípios artísticos que devem permear um planejamento urbano, buscando
através da “imagem da cidade”, proposta por Kevin Lynch, a compreensão da percepção do
usuário em relação da cidade.
Palavras-Chave: Arte, Arquitetura, Espaço urbano, Land Art
ABSTRACT: This brings a discussion about the urban space, emphasizing how the Allied Art
Architecture can transform and revitalize the spaces through artistic interventions, requalifying
them. Thus, we bring here the artistic movement Land Art has become an interesting element
in the configuration of urban space drawing the attention of government and corporate bodies.
From a theoretical and imaginative research, a reflection on urban space, place, non-place and
landscape was carried out, which are the support for this art movement, as well as the relation
of the disciplines Art and Architecture. It was also approached, the artistic principles that must
permeate an urban planning, searching through the "image of the city" proposed by Kevin
Lynch, the understanding of the user's perception regarding the city.
Keywords: Art, Architecture, Urban space, Land Art

1 INTRODUÇÃO

O espaço urbano sempre foi cenário de manifestações do povo, sejam elas
reivindicações ou protestos, para atividades de lazer e, ainda, para as práticas e manifestações
culturais e artísticas. Nesse sentido, a cultura dialoga com as cidades, transformando os espaços.
Com o advento da modernidade, surgiram novas técnicas, novos materiais e
consequentemente, novas formas que agora, necessitam de novos espaços. O espaço que
abrigava as velhas formas se torna obsoleto. Ocorrem, também, mudanças no conceito de Arte.
Em consequência disso, surgiram novas definições artísticas, que buscavam novos valores,
novos estilos e espaços para a manifestação.

Entre estas, citamos as intervenções, a

performance, as instalações, as vídeos instalações, as obras produzidas in situ (no local), quanto
as produzidas em site Specific (sítio específico)5. Essas novas manifestações de arte possuíam
características específicas tal como a efemeridade de sua produção visual e por isto, buscavam
na criação de espaços arquitetônicos ou mesmo adaptados, uma forma de comunicação desta
característica. E, é neste ambiente, que se instaura a Land Art. Aqui ela encontra, tanto em
locais naturais como no espaço urbano, o espaço para se manifestar.
A Land Art ou Arte da Terra, também conhecida como Earthworks ou Earth Art foi um
movimento artístico que surgiu no final da década de 60 e início da década de 70, nos Estados
Unidos e Europa. Os artistas deste movimento utilizavam como suporte, os temas naturais ou
como meio de expressão, o espaço exterior. Utilizavam, também, os materiais naturais para
realização das suas obras e se apropriavam da paisagem, que passava a ser e fazer parte, da obra
de arte. Nesse sentido, a paisagem e a arte estavam indissociavelmente ligadas. As obras de
Land Art ocupam tanto lugares remotos como desertos e florestas, quanto a cidade. Dessa
forma, as cidades foram se tornando importante material para a arte, como tema e suporte

5

O termo sítio específico faz menção a obras criadas de acordo com o ambiente e com um espaço determinado.
Trata-se, em geral, de trabalhos planejados - muitas vezes fruto de convites - em local certo, em que os elementos
esculturais dialogam com o meio circundante, para o qual a obra é elaborada. Nesse sentido, a noção de Site
Specific liga-se à ideia de arte ambiente, que sinaliza uma tendência da produção contemporânea de se voltar para
o espaço - incorporando-o à obra e/ou transformando-o -, seja ele o espaço da galeria, o ambiente natural ou áreas
urbanas. Relaciona-se de perto à chamada Land Art. Fonte:http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5419/sitespecific Acesso:05/06/2016.

artístico. Diante disto, neste estudo, torna-se fundamental se perceber a relação existente entre
lugares e espaços, para a compreensão da arte e da arquitetura contemporâneas.
Tuan (1983) explicita que espaço “é mais abstrato do que ‘lugar’. O que começa como
espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos
de valor” (p. 6). O espaço assim, adquire novos significados, impulsionado pela transição da
arte dita contemporânea para a arte praticada na atualidade, onde o processo de intervenção e
revitalização vinculou-se à produção cultural das cidades, sendo importante fator da evolução
urbana, atuando, por exemplo, na transformação dos núcleos urbanos em cidade-empresacultura que, por sua vez, são impulsionados pelo capital cultural e pela economia criativa, em
meio a um planejamento estratégico voltado ao mercado. Neste contexto, fomos subsidiados
pelos estudos de Oliveira (s/d) que mostra a relação do capitalismo na transformação do espaço,
vendo-o como produto a ser consumido pela sociedade.
Na atualidade, portanto, novos conceitos ampliam o campo da cultura, onde cada vez
mais se vê a arte e a arquitetura compartilhando questões comuns, diluindo os seus limites. Ao
propor uma discussão sobre espaços urbanos, analisando as intervenções artísticas como
revitalizações urbanas, pudemos trazer os reflexos econômicos e sociais da requalificação de
uso destes espaços, o que justifica este estudo, acredita-se, diante dos problemas sociais atuais
enfrentados pelas grandes cidades, pois como estratégia de solução dos problemas dos espaços
urbanos, os movimentos de Land Art e o de Site Specific passaram a ser opções interessantes
na representação do espaço urbano chamando a atenção do poder público e privado.
Outra questão que pode-se perceber neste estudo é que, a partir das reflexões que estes
movimentos propõem, o trabalho do artista juntamente com uma equipe de diversos
profissionais responsáveis pela execução do trabalho, permite ter uma relação mais direta com
a arquitetura, em relação ao ambiente construído, o que Isso faz com os arquitetos e artistas
plásticos trabalhem conjuntamente e, as revitalizações urbanas advindas daí, além de
promoverem a manutenção das estruturas existentes, também resgatam a identidade do espaço
e das pessoas que se relacionam com ele.

2 ARTE E ARQUITETURA: DOS MUSEUS E GALERIAS PARA AS RUAS

A Revolução Industrial provocou transformações drásticas com o aparecimento das
fábricas, das máquinas automatizadas, das ferrovias e da extraordinária expansão dos centros
urbanos. Foi neste ambiente efervescente que o movimento modernista surgiu, inovando as
manifestações da Arte e da Arquitetura. Estas grandes transformações econômicas, sociais e
culturais também influenciaram a mudança do espaço urbano.

2.1 A mudança dos espaços urbanos

No final da Idade Média, depois de séculos de um mundo essencialmente rural, cuja
economia era basicamente agrícola, surge novamente um mundo urbano. De acordo com
Ruffinoni (2012), o “rápido crescimento de algumas das principais cidades europeias provocou
uma série de disfunções urbanas nunca antes imaginadas, geradas pela impossibilidade da
cidade medieval em responder às demandas funcionais da industrialização” (p.9). A autora
aborda ainda outros fatores, trazendo a compreensão do ocorrido na época.

O grande fluxo populacional proveniente das migrações campo-cidade, a necessidade de novas
construções para abrigar funções produtivas e a insuficiência das estruturas existentes face às
novas necessidades foram alguns dos principais conflitos que exacerbaram a noção de ruptura
entre o passado e o presente. Como elementos transformadores que ameaçavam a integridade
dos tecidos urbanos antigos, os espaços gerados pela industrialização (assim como as novas
demandas sociais e urbanas) em grande parte impulsionaram o debate sobre os possíveis
valores das preexistências urbanas que então se perdiam (RUFFINONI, 2012, p. 9).

Neste sentido, as cidades antigas foram descaracterizadas, na tentativa de adaptá-las às
novas necessidades higienistas. Françoise Choay (2001 apud RUFFINONI, 2012) adverte que

a “contraposição entre as cidades do passado e a cidade do presente não significou o desejo de
conservar as primeiras, o processo foi outro” (p.10). Para ela

(...) quer o urbanismo se empenhasse em destruir os conjuntos urbanos antigos, quer procurasse
preservá-los, foi justamente tornando-se um obstáculo ao livre desdobramento de novas
modalidades de organização do espaço urbano que as formações antigas adquiriram sua
identidade conceitual (CHOAY, 2001, p. 179).

Neste processo, aconteceram profundas alterações do espaço urbano. Segundo
Mumford (1998), os principais elementos do novo complexo urbano foram a fábrica, a estrada
de ferro e o cortiço.

A fábrica passou a ser o núcleo do novo organismo urbano. Todos os demais detalhes da vida
ficaram subordinados a ela. Muitas vezes, até mesmo serviços tais como o suprimento de água
e o mínimo indispensável em edifícios públicos, necessários à existência da cidade, senão tinham
sido construídos por uma geração anterior, só apareciam mais tarde, eram coisas em que só
depois se pensava. (MUMFORD, 1998, p. 496).

Estas mudanças transformaram não somente o espaço público, mas também a
arquitetura e as moradias da classe operária, que Argan (1992) descreve como em situação do
“extremo aviltamento moral e material e de abominável exploração”. O autor elucida que o
Modernismo arquitetônico “pretende estar ligado ao espírito de uma sociedade ativa e moderna
e que a arquitetura não pode continuar vinculada a formas sem significados, mas deve adequar
às novas formas por meio das quais a sociedade expressa seu sentimento do presente” (p.187),
mostrando a relação intrínseca entre a Arte e a Arquitetura.

2.2 Os princípios artísticos na cidade

Os estudos de um dos primeiros teóricos do urbanismo, Camilo Sitte (1889), afirmam
que a cidade é como uma obra de arte e não apenas um grande artefato que atende a necessidade

técnica e/ou funcional. Assim, a cidade deve ser construída não somente privilegiando a
técnica, mas também os princípios artísticos que atribuem a ela, características peculiares que
provocam bem-estar, sentimento de pertencimento, de identidade. Poeticamente, ele descreve
esta sensação ao visitar durante suas viagens, cidades medievais e antigas. Tais lembranças
fazem parte, segundo ele, de “nossos sonhos mais belos”, pois “ante nosso olhar espiritual
deslizam praças, monumentos, imagens urbanas adoráveis e belas paisagens, e fruímos
novamente o prazer de se demorar junto a tudo aquilo de gracioso e sublime que, outrora nos
fizera tão felizes” (p.14).
Esta preocupação com o processo de urbanização das cidades, sem levar em conta a
dimensão artística, priorizando um urbanismo tecnicista, ao qual Sitte se contrapunha, foi
expressado por ele em seu livro “A construção das cidades segundo seus princípios artísticos”,
de 1889. Nessa obra, ele traz uma discussão sobre o espaço público, analisando os espaços das
cidades medievais e antigas num estudo sobre as praças, que era um elemento que sempre
repetia na maioria das cidades visitadas. Nela, o autor exalta as cidades antigas devido a sua
beleza, que segundo ele, não cansava o seu expectador e fazia bem ao espírito, enfatizando as
dimensões estéticas e artísticas da cidade, suas qualidades compositivas, guardadas por aqueles
que a vivenciam, observando ainda, como o cidadão comum apreende a cidade6.
(...) a cidade como é vista por aquele que transita por suas ruas, atravessa seus territórios,
repousa em suas praças, realizando percursos variados por esse espaço que tem algo de
labirinto. Enfim, a cidade como lugar, ou como a diversidade de lugares, e não um espaço liso,
homogêneo, indiferenciado (SITTE, 1889, p. 04).

As discussões propostas por Sitte foram muito aprofundadas, e a postura do mesmo se
distanciava das novas configurações espaciais exigidas pelas cidades industriais, que surgiam
no século XIX, diferentes das preexistentes. As divergências se baseavam numa argumentação
higienista e de uma admiração excessiva pela tecnologia, mas estas novas conformações
urbanísticas escondiam uma necessidade de controle social que justificava esta nova
morfologia. Ainda que as divergências fossem muitas, Sitte reconheceu os benefícios das
reformas higienistas para a cidade e a saúde da população.
6

Ele buscou embasamento para suas ideias nos filósofos que considera seus mestres, como Aristóteles (384-322
a.C.), filósofo grego que resumiu os princípios da construção urbana ao dizer que uma cidade deve ser construída
para tornar o homem, ao mesmo tempo, seguro e feliz.

Apesar das críticas às cidades modernas, devido à falta de princípios estéticos e
desprovidas de espaços, com ruas retas monótonas, tal autor constatou que há tempos a vida
popular estava se retirando das praças públicas, fato este que foi se acentuando com as reformas
urbanísticas e que era compreensível que tenha diminuído tanto o interesse das pessoas pela
beleza das praças que acabaram por perder grande parte de seu sentido original.
Os estudos de Sitte puderam ser comprovados, mais tarde, na necessidade que a
sociedade industrial teve ao propor para embelezar as cidades, o Art Nouveau. Gombrich (2009)
nos auxilia nesta discussão. Para ele, o declínio geral do artesanato devido a Revolução
Industrial com suas “imitações baratas”, motivaram homens como John Ruskin (1819-1900) e
Willian Morris (1834-1896)7 a sonharem com uma reforma total das artes e ofícios, e com a
substituição da "medíocre produção em massa por um artesanato”. Eles tinham a esperança de
que a regeneração da arte pudesse “suscitar um retorno às condições medievais”, apesar de
inúmeros artistas acharem isto impossível.
Argan (1992, p.189), descreve como “assustadora a degradação da cidade”,
consequência das atividades da Revolução Industrial. Assim, o que vemos, são alguns
arquitetos modernistas acreditando que a cidade é um local de vida e, portanto, procuram na
arte a forma de torná-la mais agradável, elegante, moderna e alegre.”

2.3 Remodelação da cidade moderna: o Art Nouveau

Todas as transformações e acontecimentos da época refletiram na Arte. Gombrich
(2009) esclarece que os artistas “ansiavam por uma “Nova Arte”, ou Art Nouveau, baseada
numa sensibilidade para o desenho e para as capacidades inerentes de cada material” (p.535).

7

John Ruskin(1819-1900) é um literato, cujo interesse estende-se teoricamente à realidade inteira, ele dedica-se a
Economia, Política, Arte, Geografia, Botânica e outros assuntos. Willian Morris (1834-1896), viveu na Inglaterra,
em meados do século XIX, estudou na Faculdade de Exeter, em Oxford, onde interessou-se pela arquitetura, belas
artes e pela arte industrial. A arquitetura do Art Nouveau deriva grande parte da ideologia de Morris, segundo
Argan (1992, p. 189). E foi em Oxford que conheceu as obras de John Ruskin, um crítico de arte que, foi
conselheiro
e
defensor
da
Irmandade
dos
Pré-Rafaelistas.
Fonte:
https://thaa2.wordpress.com/2009/07/24/william-morris/ Acesso em 03/12/2016.

Arquitetos como Victor Horta (1861-1947), que “aprenderá com a arte japonesa a descartar a
simetria e explorar o efeito das curvas sinuosas, conseguiu transpor tal característica para o
ferro.” (p. 536).
Este estilo, que se apresenta como moderno ou moda, nada mais é que “o fetichismo da
mercadoria”, na história econômica da civilização industrial. Isto porque, a indústria acelera o
tempo da produção, acelerando o tempo de consumo e da substituição desta mercadoria. Ou
seja, “a moda é o fator psicológico que desperta o interesse por um novo tipo de produto e a
decadência do velho.” (ARGAN, 1992, p.199).
O Art Nouveau cria uma atmosfera na sociedade que favorece mascarar a realidade do
trabalhador, forjando uma imagem falsa que de um certo modo, busca levar um alento para as
lutas do dia a dia, através de uma imagem “idealizada e otimista” ocultando sua verdadeira
condição “obscura e opressora da problemática social” devido ao desenvolvimento industrial.
“Dissimula a dramática condição de sujeição ao capital, de aviltamento econômico e moral, de
desesperadora “alienação” da nova classe trabalhadora, protagonista do progresso tecnológico.”
(ARGAN, 1992, p.202).
Segundo Argan (1992) mais do que uma verdadeira reforma urbanista, os arquitetos
modernistas se interessam pela psicologia da cidade. De acordo com Kohlsdorf (2005), Camillo
Sitte se posicionando dentro do espaço, como observador desinteressado e no cotidiano,
anunciou estudos de percepção espacial aplicados à projetação, que seriam desenvolvidos a
partir de 1940.

2 OS ESPAÇOS PÚBLICOS, O LUGAR, O NÃO LUGAR E A PAISAGEM

Fernandes (2012) defini espaço público como um espaço físico ao qual qualquer cidadão
poderá e deverá ter livre acesso. São as áreas comuns a todos como os parques e jardins urbanos,
as ruas e praças, mas também os centros comerciais, considerados públicos, pois apesar de
serem de domínio privado, o seu acesso é público. Assim como Camillo Sitte, que desenvolveu
estudos sobre a percepção dos cidadãos em relação a cidade, Kevin Lynch (1997) desenvolveu
um estudo semelhante, produzindo um livro intitulado “A Imagem da Cidade”.

2.1 Kevin Lynch e a “imagem da cidade”

Lynch (1997), “examinou a qualidade visual da cidade por meio do estudo da imagem
mental que dela fazem os seus habitantes” (p.3). Para o autor, “cada cidadão tem vastas
associações com alguma parte de sua cidade, e a imagem de cada um está impregnada de
lembranças e significados” (p.01). Lynch (id.) elucida que nossa “percepção da cidade, na
maioria das vezes, é fragmentada, com uma visão somente parcial, isto acontece porque esta
imagem é uma junção de quase todos os nossos sentidos em operação” (p.2).
Assim, o autor propõe dois conceitos: a legibilidade ou clareza e a imaginabilidade. Ele
explica que “legibilidade ou clareza aparente das cidades é uma qualidade visual específica,
que indica a facilidade com que suas partes podem ser reconhecidas e organizadas num modelo
coerente (p.03).” O outro conceito é a imaginabilidade. Esta é “a característica, num objeto
físico, que lhe confere uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer
observador dado. É aquela forma, cor, ou disposição que facilita a criação de imagens mentais
claramente identificadas”. (p.11). Pode-se ver nos estudos de Lynch que o espaço público é o

local principal em que se forma a imagem da cidade, já que é por ela que os habitantes transitam
e tem a oportunidade de observá-la e entendê-la.

2.2 O espaço urbano

Fernandes (2012) explica que as primeiras referências de espaço público projetado é o
Ágora Grega e o Fórum Romano. Para Simone Gatti (2013), na atualidade, os espaços públicos
já não possuem a importância e nem o prestígio de outrora, devido a vários fatores como:
tecnologias com ambientes virtuais (redes sociais, internet), shopping centers, a insegurança
gerada pela violência, a falta de cuidado e até o abandono dos espaços públicos (p. 8). A
discussão sobre a qualidade do espaço público e o seu esvaziamento são abordados por Sitte e
Lynch, e nos trazem a percepção de que estes espaços precisam ter significado e identidade para
seus usuários. Só assim este espaço será apreendido.
A reflexão sobre o uso do espaço perpassa as duas áreas: a Arte e a Arquitetura. Ele é
sempre um elemento presente que vai ser de certa forma manipulado, transformado,
ressignificado. Nesse sentido, Tuan (1983) nos subsidia para compreender o espaço que se
modifica. Para o autor, o espaço seria, sem dúvida, “mais do que um ponto de vista ou um
sentimento complexo e fugaz. É uma condição para a sobrevivência biológica. Mas a questão
de quanto espaço um homem necessita para viver confortavelmente não tem uma resposta
simples” (p.65). Assim, o espaço construído é uma visualização na mente e no papel. Construir,
para esse autor, “é comprometer-se inteiramente, de corpo e alma, na criação de uma forma
material que capture o ideal. Uma vez alcançada, a forma arquitetônica é um meio ambiente
para o homem. (TUAN,1983, p.119).
Sobre a relação entre arte e espaço, Kant (1724-1804 apud SANDLER, 2013), nos
esclarece ao afirmar que a arte é aquela manifestação que produz uma "satisfação

desinteressada". Ou seja, é tudo que a arte evoca, é todos os sentimentos e sensações que
provoca (p.11). Também a arte pública compartilha dessas impressões.
Segundo Ferreira (2005), é no espaço urbano que sempre ocorreu e ainda ocorrem as
manifestações culturais e artísticas. Desta forma, a arte e a cultura estão em sintonia com a
cidade. Na atualidade, as “cidades contemporâneas tornaram-se importante material para a arte,
tanto como tema quanto como suporte artístico” (p.2). Corroborando este pensamento, Peixoto
(2003) em seu livro Paisagens Urbanas, afirma que a “função da arte é construir imagens da
cidade que sejam novas, que passem a fazer parte da própria paisagem urbana” (p.15),
dialogando também com Sitte (id.).
Outro autor que dialoga com nesta linha sobre o conceito de espaço é Tuan (2004 apud
PÁDUA, 2013) quando relaciona a arte ao lugar. A arte traria, assim, significado ao lugar, pois
ambos “guardam reflexos de quem somos”. Ele acrescenta:

Mas há uma diferença crucial entre lugar e arte: a arte só pode ser experienciada com um ou
dois de nossos sentidos, enquanto o lugar é construído a partir de todos eles em conjunto e, por
vezes, até fundidos. Assim, embora a arte não seja exatamente lugar, ela é capaz de dar mais
sentido a um lugar (TUAN, 2004, apud PÁDUA, 2013, p.105).

Como o nosso tema busca mostrar a revitalização do espaço pela arte, transformando o
espaço, a paisagem, num lugar, acreditamos que estas reflexões nos subsidiam para discutir, no
próximo item, tais conceitos.

2.3 O Lugar, o Não lugar e a Paisagem

Tuan (1983 apud REIS-ALVES, 2007) explica que tudo começa como um “espaço
indiferenciado e termina como um único objeto-situação ou lugar” (p.81). Ele afirma que
quando nos identificamos com o espaço, quando nos apropriamos dele, quando adquire um
significado para nós, ele torna-se lugar. Reis-Alves (2007) traz para discussão a relação entre

os dois conceitos. “O lugar é o espaço ocupado, dotado de significado, ou seja, habitado, uma
vez que uma de suas definições sugere sentido de povoado, região e país.” (p. 3). Um outro
elemento está relacionado ao espaço e ao lugar - o tempo. É ele que determina o significado
que damos ao lugar. Seria, assim, o tempo que passamos no lugar que confere ao espaço, um
significado.
Outro conceito estudado relativo à quando não permanecemos no espaço, o que seria
lugar, na pós-modernidade, é o de não lugar. Alguns ambientes de uso público de rápida
circulação, como terminal de aeroporto, rodoviárias, de metrô, assim como grandes redes de
hotéis e supermercados, entre outros, são chamados não-lugares. Tal conceito é trazido por
Augé (2008 apud REIS-ALVES, 2007) que designa “por “não lugar” duas realidades
complementares, porém distintas: “espaços constituídos em relação a certos fins (transportes,
trânsito, comércio, lazer) e a relação que os indivíduos mantêm com esses espaços” (p.87). O
espaço e o lugar também podem estar “relacionados à paisagem se pensarmos em espaços mais
amplos, ou o lugar dos que não tem lugar” (PEIXOTO, 2003, p.354). Segundo o autor, as
paisagens “não acolhem, desolam o espírito”.

2.4 Land Art: junção da Arte e da Arquitetura

Movimento artístico de arte contemporânea, chamando a atenção para os problemas
ecológicos como consequência da interação e/ou dominação do ser humano e o
ambiente/paisagem. Para Cartaxo (2009) “a saída da arte dos espaços convencionais e o seu
ingresso no espaço público – a cidade – foi intermediada pelo lugar-arquitetura. Ambas, arte e
arquitetura, tiveram os seus limites diluídos a partir da década de 1960, quando seus objetivos
e atitudes convergiram de forma determinante”. A autora considera que estas “duas práticas
foram afetadas por novos valores culturais e encontraram uma resposta comum a este processo”.
Ela acrescenta que:

(...) a arte deslocou-se do museu para o espaço público, dos trabalhos autônomos e
autorreferentes para instalações de site-specific, em que se exigia a participação do público. De
forma uníssona, arte e arquitetura substituíram a contemplação dos objetos pela criação de
ambientes para serem experimentados. Nessas circunstâncias, os pioneiros de obras situadas
no limite entre o ser arte e ser arquitetura estabeleceram novas diretrizes estéticas fundadas
num diálogo mais incisivo com uma cultura popular: Daniel Buren, Richard Long, Vito Acconci,
Gordon Matta-Clark etc. (CARTAXO, 2006, p. 73).

Ainda de acordo com Cartaxo (2009) “quando a Arte deixou o Museu em busca de um
público maior, tornou, consequentemente, e de forma mais incisiva, ‘pública’ a presença da arte
e do artista” (p. 4) A autora defende que “o artista ‘público’ contemporâneo trabalha in situ, ou
seja, analisa meticulosamente as condições do lugar.
Wisnik (2012), discutindo a relação contemporânea entre artes plásticas e arquitetura
coloca como crucial o “ambiente cultural norte-americano, do qual emergiu o conceito de
“Campo ampliado”, definido por Rosalind Krauss no ensaio “Sculpture in the expanded field”
(1978) (p.10) e os conhecidos ataques de Richard Serra à arquitetura. ” Wisnik (2012), continua
explicando:

(...) no momento em que a Minimal e a Land Art haviam problematizado ao máximo o conceito
de escultura, colocando-o em evidente crise, Krauss propõe uma nova forma de definição para
esta, entendendo-a, por negação, como aquilo que não é nem arquitetura nem paisagem.
Totalmente imbricada em seu entorno, a escultura se torna então um poderoso índice do “campo
ampliado” da cultura no mundo contemporâneo, onde as diferentes esferas artísticas passam a
partilhar questões comuns (WISNIK, 2012, p.9).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo é um vislumbre de como é formada a “imagem da cidade” por seus usuários
no olhar dos pesquisadores estudados. Também pode trazer a possibilidade de compreensão do
espaço que possibilitará o planejamento urbano e gestão de forma mais eficiente, uma vez que
o estudo do espaço vinculado a ideia do significado que o mesmo pode ter propicia um olhar
mais humano para o mesmo. Este estudo demonstra como estes sistemas de desenvolvimento e
funcionamento das cidades são complexos, ultrapassando o espaço meramente material.
A pesquisa proporcionou, ainda, a percepção da dinâmica das disciplinas de Arte e de
Arquitetura e como elas sempre estiveram próximas. Acredita-se que, ao trazermos os estudos,
neste trabalho, sobre a Arte Contemporânea, especificamente da Land Art e como a mesma
pode contribuir com a revitalização e requalificação dos espaços públicos, proporcionamos uma
reflexão do estreito vínculo entre Arte e Arquitetura, uma vez que as duas necessitam do espaço
para se manifestar. Tal discussão foi enriquecedora para percebermos as relações entre espaço,
lugar, não lugar e paisagem, o que, acreditamos também, pode tornar um diferencial na área da
Arquitetura e Urbanismo.
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ST 19 – Território, Narrativa e Cultura
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RESUMO: Este artigo apresenta uma proposta de pesquisa sobre os padrões gráficos dos
antigos pisos ainda presentes nos edifícios que compõem o núcleo fundador da cidade de Belo
Horizonte, capital de Minas Gerais. Argumenta a importância do estudo e do registro
fotográfico dos pisos que resistem ao tempo como forma de estabelecer as relações com a
cidade como território, contribuir para a escrita da história da cidade, para a salvaguarda da
memória e para subsidiar ações para a educação e valorização patrimonial. Sob a ótica do
design, defende que tais referências podem inspirar a geração de produtos e serviços inovadores
que contribuam também para o reconhecimento e fortalecimento da(s) identidade(s) da cidade.
Em fase inicial de pesquisa, discorre sobre a base teórica e apresenta resultados iniciais.
Palavras-Chave: Cidade, memória, território.
ABSTRACT: This article presents a research proposal on the graphic patterns of the old floors
still present in the buildings that make up the founding core of the city of Belo Horizonte. It
discuss the importance of the study and the photographic registry of the floors that resist through
the time in order to establish the relations with the city as a territory, to contribute to the writing
of the city history, to the safeguard of the memory and to subsidize actions for the education
and patrimonial valorization. Under the design perspective, it debates that such references can
inspire the creation of innovative products and services that also contribute to the recognition
and strengthening of the identity(s) of the city. In the initial phase of research, it discusses the
theoretical basis and presents initial results.
Keywords: City, memory, territory.

1 INTRODUÇÃO

Nos elementos que formam as cidades estão os registros de outros tempos, que se
renovam no cotidiano urbano, ainda que com novos usos e significados. “A cidade é
redundante: repete-se para fixar alguma imagem na mente” (CALVINO, 1990, p.17). Numa
combinação de arte, arquitetura e design, o território urbano se revela pelo ambiente construído
(e muitas vezes destruído) que, de alguma forma, se mantém pela força das imagens que
perduram, das formas e das cores, arranjados em diálogos entre si, com a paisagem da cidade,
seus habitantes e também com o tempo.
As cidades são territórios em constante movimento. De acordo com Hall (2006) concluise que as cidades “são muitas” e são desvendadas pelos múltiplos territórios que se formam. O
autor desconstrói a ideia de uma identidade única e duradoura defendendo que as identidades
são muitas, fluidas e mutantes.
Com pouco mais de um século, desde sua fundação, a capital mineira – Belo Horizonte
- é uma cidade que guarda muitas memórias em suas antigas edificações. Muitas delas
tornaram-se acessíveis publicamente por tombamentos ou fazem parte de conjuntos culturais.
Outras permanecem anônimas em meio ao emaranhado urbano como os antigos casarões que
ainda permanecem em bairros tradicionais da cidade.
Mesmo no anonimato, os pisos que estampam os interiores e exteriores das antigas
construções da cidade, oferecem as mais variadas combinações de cores, formas e motivos:
florais, geométricos, patchworks, mosaicos; e em diferentes suportes materiais como madeira,
cimento, pedras entre outros. De alguma forma, incorporam hoje o imaginário urbano e
remetem às memórias afetivas individuais e coletivas. Momentos vividos na infância ou
territórios de origem.
Tendo como enfoque as composições gráficas dos pisos de Belo Horizonte, as
possibilidades de estudo e recriação que oferecem, lançou-se um olhar interdisciplinar para as
estruturas visuais neles estampadas ou arranjadas, não apenas pela força gráfica que os

caracteriza, mas também pela interface que estabelecem com a cidade e com os múltiplos
territórios que nela se instituem. Entende-se que há um rico repertório semântico da memória
da cidade a ser explorado para o desenvolvimento de propostas socioculturais inovadoras, que
envolvem arte e design.
Segundo Consolo (2009) os artefatos presentes no cotidiano das cidades, estão repletos
de carga emocional, simbólica, histórica e cultural. O exercício de uma leitura sistemática de
seus elementos é capaz de ampliar a consciência documental e repertório criativo
potencializando as conexões com a cidade e seus múltiplos territórios. E, de acordo com a
autora, a análise de uma produção material deve ser situada cultural e historicamente.
Nessa diretriz, em fase inicial, investigaram-se as padronagens de pisos da cidade,
sempre associados aos contextos originais e históricos, como atributos territoriais e como
instrumentos de reconhecimento e educação patrimonial. A proposta de trabalho vem sendo
realizada via registro fotográfico, pesquisa documental, catalogação e análise, como forma de
subsidiar a pesquisa para ações futuras, desenvolvimento de produtos e serviços estratégicos
com vínculos identitários e territoriais. Para Moraes (2010),
A complexidade existente na atualidade sugere sempre uma atuação mais estruturada também
na fase dos estudos preliminares dos pressupostos para o projeto. Individualizar e identificar o
cenário existente e/ou futuro, bem como o mapeamento de um contexto possível, é tão relevante
hoje quanto projetar o produto em si (MORAES, 2010, p.25).

Ao propor este estudo, partiu-se do pressuposto que inventariar bens tangíveis e
intangíveis do território torna eficaz a pesquisa de referências e atributos territoriais. Amplia o
leque de possibilidades criativas no desenvolvimento de produtos e ações singulares gerando
consequente inovação metodológica e estratégica nos processos projetuais que envolvem a
cidade como território. Propõe-se uma articulação interdisciplinar e vislumbra que os
desdobramentos da pesquisa possam impactar em ações educativas, estudos históricos,
processos industriais e/ou artesanais de produção, e no desenvolvimento sociocultural.

2 ABORDAGEM E FUNDAMENTOS TEÓRICOS

As referências que fundamentam o trabalho apresentam uma base conceitual que interrelacionam os conceitos de território, cidade, cultura material, identidade e inovação sob a ótica
do design de produtos e de serviços sobre os quais trataremos mais à frente.
O estudo do território revela a dinâmica da sociedade e sua história, pontuada por ações
de apropriação e de uso do espaço. A configuração do território é, ao mesmo tempo, produto e
processo social e vai além dos limites geográficos. Envolve o contexto cultural, histórico,
econômico e político, seja de uma cidade, de uma rua ou de um grupo social. Resulta de valores
novos e antigos incorporados ao cotidiano em comportamentos, costumes, festas, tradições,
crenças, produtos, manifestações, comunicação e artes.
O território pode ser visto sob uma dimensão material de dominação, na qual situam o
concreto e o funcional, vinculados ao valor de troca; e também em uma dimensão simbólica de
apropriação, carregada de valores de uso e de marcas do vivido, em que estão inseridos os
sentimentos, as percepções, as imagens associadas à ideia de lugar (Haesbaert, 2005; Raffestin,
1993; Tuan, 1983). Nesta pesquisa, trabalharemos no contexto da apropriação estética e
simbólica dos padrões gráficos e composições dos pisos das antigas edificações da cidade de
Belo Horizonte.

3 A CIDADE COMO LUGAR E TERRITÓRIO

Antes de tudo, é preciso compreender a própria cidade como um território: sua origem,
história, transformações, seu contexto atual. A cidade é o lugar das relações sociais. Um espaçoterritório regido pelos discursos e pelas representações simbólicas nele instituídos, conferindolhe também o caráter de lugar: “A cidade é um lugar, um centro de significados, por excelência.
Possui muitos símbolos bem visíveis. Mais ainda, a própria cidade é um símbolo.” (TUAN,
1983, p. 191)
A complexidade existente na atualidade sugere sempre uma atuação mais estruturada também
na fase dos estudos preliminares dos pressupostos para o projeto. Individualizar e identificar o
cenário existente e/ou futuro, bem como o mapeamento de um contexto possível, é tão relevante
hoje quanto projetar o produto em si (MORAES, 2010, p.25).

Para Guerreiro (2008, p.7) a cidade é uma entidade complexa e multifacetada. É um
“produto de camadas superpostas”, que resulta de uma “história acumulada” ao longo de seu
desenvolvimento, ou seja, de uma superposição de fatores sociais, materiais e simbólicos. “A
cultura constitui um vetor estratégico essencial, na medida em que reúne, ao lado da geografia
do lugar, os atributos diferenciadores e tradutores da personalidade da cidade”.
Na visão de Canevacci (2004), a cidade possui diversas “vozes”, sobrepostas e
entrecruzadas, que se somam e também se contrastam. Para o autor muitas vezes, aquilo que é
mais próximo ou é mais difundido, pode ser, na verdade, o mais desconhecido, como são os
pisos e outros elementos das cidades. O visível, de tão visível, pode se tornar invisível. Dessa
maneira, “compreender uma cidade significa colher seus fragmentos. Lançar entre eles pontes,
por intermédio das quais seja possível encontrar uma pluralidade de significados”
(CANEVACCI, 2004, p. 35).

4 OS PISOS COMO PRODUTOS E ELEMENTOS DA CULTURA MATERIAL

Todo artefato traz em si uma carga cultural e simbólica e tem uma função no contexto
onde está inserido de acordo com autores Reyes e Borba (2007). De um modo geral, foram ou
são gerados por determinados grupos sociais como solução de problemas do cotidiano, cujos
valores de uso e de troca se transformam ao longo dos anos ou séculos.
A cultura material refere-se aos estudos dos artefatos e ao sentido que fazem ou fizeram
para um povo ou um grupo social. Curiosamente, o estudo dos artefatos, implica em um
complexo emaranhando simbólico que advém da imaterialidade que os envolve ao longo de sua
trajetória, desde a criação dos modelos originais às transformações resultantes de processos
territorialização e reterritorialização ao longo do tempo.
Na visão de Ono (2004), os artefatos criados na sociedade são, ao mesmo tempo,
produto e reflexo da sua história. Todo objeto carrega, em si, a objetividade de seu projeto, mas
também subjetividades. Para a autora:
Os objetos e a sociedade moldam-se e influenciam-se em uma relação dinâmica, no processo de
construção de mundo. E sob este prisma, cabe ao designer conjugar a sua atitude criativa,
dentro da complexa teia de funções e significados em que as percepções, ações e relações se
entrelaçam, no contexto de espaço e tempo em que se inserem, buscando a adequação dos
objetos às necessidades e anseios das pessoas, e a melhoria da qualidade de vida da sociedade.
(ONO, 2004, p. 62)

Para Cardoso (2012), os grupos sociais expressam em sua produção material os seus
anseios ideológicos e/ou espirituais. Para o autor, o ato de projetar um artefato reflete também
uma visão de mundo e acredita ser possível conhecer uma cultura – pelo menos em parte através do legado de objetos e artefatos que ela produz ou produziu. Dar a conhecer tais valores,
associados à cultura material, é valorizar e projetar também o próprio território e o capital
humano. Apoiar-se na imaterialidade que envolve os produtos abre caminhos para estratégias
inovadoras de produção, gestão de processos, design e comunicação do território.

Por outro lado, os produtos são dinâmicos e a sua relação com os usuários também. Na
medida em que são mantidos ou resgatados em novos contextos culturais, afastados de seu
tempo original, ganham novos significados (CANCLINI, 1983). Ainda que se trate do mesmo
material, e do mesmo objeto, em termos sociais e culturais lhe são atribuídos novos valores
iconográficos, estéticos e funcionais. Na visão de Hall (2003, p. 395),“poucas vezes os signos
organizados em um discurso significarão somente seus sentidos literais”.
Na atualidade (2017), percebe-se uma tendência de resgate dos padrões visuais dos pisos
antigos, aplicados a novos tipos de materiais. As padronagens e composições gráficas dos pisos
hidráulicos em estilo Art Noveau e Art Déco do início do século XX, compostos por florais e
geométricos, estão presentes hoje em diferentes suportes (materiais) e formatos (dimensões)
como a cerâmica e o porcelanato. Fazem referência também às composições em madeiras
originais, pedras e outros materiais. Apresentam, porém, diferentes características sensoriais,
funcionais, e também simbólicos.
O estudo do território, as transformações sociais, econômicas e culturais nos oferece um
quadro de análise para compreensão dos impactos e dimensões estéticas, funcionais e
simbólicas dos artefatos modificados e re(significados) utilizados na metrópole contemporânea,
muitas vezes substituindo os anteriores em detrimento da preservação da memória da cidade.
Investigar as padronagens dos pisos em Belo Horizonte, é um recorte para o estudo desta
memória citadina, possibilidades de atuação e projeto. Investigá-los como objeto de estudo
nesta pesquisa, e buscar a sua trajetória simbólico-cultural, trará em paralelo, fragmentos da
história da cidade e parte de seu contexto cultural, social, político e econômico que a configura
como um território. Suas várias facetas e identidades.

5 DESIGN E INOVAÇÃO: RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO
TERRITÓRIO

Nesta relação design, inovação e território, podemos pensar sobre duas diferentes
perspectivas: uma delas implica em conhecer o contexto em que foram gerados os produtos, no
caso desta pesquisa os pisos, e analisá-los a partir de dados históricos à época de sua produção
e utilização para compreensão de uma cultura ou território no sentido mais amplo. Por outro
lado, de maneira inversa, conhecer um território sob todas as dimensões para propor um produto
que responda e atenda as necessidades de uso, comunicação ou valorização, dentre outras
demandas.
Tamborrini (2012, p.54) defende o contexto histórico como subsídio para novas ideias
e inovação. Para o autor “a inovação é mais efetiva quando afeta nosso comportamento do dia
a dia e os objetos ao nosso redor; não deveria estar simplesmente associada à noção de
invenção”.
Inovação no mundo do design pode envolver diversos campos diferentes de disciplinas de
cultura de design. Para implementar a inovação, é importante manter uma ligação com a
memória do passado, bem como produzir conhecimento como ferramenta para interpretar a
mudança (TAMBORRINI, 2012, p. 55).

Bonsiepe (2011, p.258), por sua vez, ao apontar o design como uma estratégia
competitiva, destaca “vetores ou forças motrizes para inovações do design”, dentre eles, a
inovação baseada na tradição (tradition-driven), que só é possível pelo mapeamento do
território e da cultura material. Nesse sentido, busca-se na pesquisa a herança cultural e
simbólica dos pisos de Belo Horizonte e suas conformações gráficas, na expectativa de trazer
parte de uma memória territorial a fim de fundamentar novos pensamentos e possibilidades em
design.
A atividade do design conecta criatividade e inovação e dá forma às ideias para que elas
se tornem proposições práticas e atrativas para usuários e ou consumidores. Exerce importante

papel na comunicação e valorização do território ao ser capaz de materializar e agregar valores
e referenciais simbólicos a produtos e serviços. Na contramão de um movimento mercadológico
homogeneizado pelos reflexos da mundialização e pelas tecnologias contemporâneas, o valor
pela diferenciação e identidade podem se dar pelos vínculos estabelecidos com o território.
Cada vez mais produtos singulares ganham relevância no mercado tomando de empréstimo
valores já consolidados pelo território.

6 DISCUSSÃO E RESULTADOS

O processo de investigação de campo foi organizado com base em pesquisa preliminar
definindo a região central da cidade (centro e hipercentro) como ponto primeiro para os
registros. Com base nas informações de datas de construção (1ª metade do século XX),
tombamentos, originalidade e preservação dos pisos, definiu-se eixos de pesquisa de praça a
praça percorrendo as principais e primeiras avenidas da cidade. Por uma questão de ordem
cronológica e de importância histórica, definiu-se o primeiro eixo Praça da Estação à Praça da
Liberdade tendo como via central o corredor cultural da Rua da Bahia. Para cada edifício
trabalhou-se uma ficha técnica com dados principais como ano de construção, arquiteto, função,
histórico e contexto atual, para nortear uma trajetória à origem dos pisos, quando possível, se
importados ou fabricados no Brasil. Registramos a fachada, os ambientes e os pisos em detalhe
a fim de possibilitar vetorizações e redesign para novas superfícies ou produtos.

Fig.1 – Ambientes e pisos do Museu de Artes e Ofícios (Antigo Edifício da Estação Central do Brasil)
Fonte: Acervo das autoras – Fotos: Kawany Tamoyos, 2017.

A referência apresentada na figura 1 apresenta um piso desenhado por uma composição
de pastilhas. No mesmo edifício, em outros ambientes, encontramos pisos compostos em
madeira e ladrilhos hidráulicos em diferentes padrões conforme mostram as imagens na figura
2.

Fig. 2. Pisos em ladrilho hidráulico e em madeira no MAO
Fonte: Acervo das autoras – Fotos: Kawany Tamoyos, 2017.

A pesquisa aponta uma grande diversidade de padronagens de pisos em diferentes
composições e com variações cromáticas em um mesmo edifício. A proposta do trabalho
contempla a criação de um catálogo documental com os registros fotográficos dos padrões
encontrados, que uma vez digitalizados e vetorizados, possam ser disponibilizados e devolvidos
à sociedade em arquivos abertos, como referências editáveis para novas aplicações: podendo
abarcar de produtos artesanais a produtos industriais a exemplo de intervenções urbanas,
bordados artesanais, tapeçaria, design têxtil, estampas de pisos industriais, painéis decorativos,
plotagens, adesivação, recursos cenográficos dentre outros a serem identificados ou gerados ao
longo da investigação.
Iniciou-se o trabalho de vetorização pelos padrões geométricos por apresentarem menor
grau de complexidade formal e estrutural. Identificou-se também um considerável índice de
repetição na cidade.

Fig. 3a – Vetores dos pisos hidráulicos em padrões geométricos por Guilherme Perez
Fonte: acervo das autoras, 2017.

Fig. 3b – Vetores dos pisos hidráulicos em padrões geométricos por Guilherme Perez
Fonte: acervo das autoras, 2017.

Iniciou-se o trabalho de vetorização pelos padrões geométricos por apresentarem menor
grau de complexidade formal e estrutural. Identificou-se também um considerável índice de
repetição na cidade.
Os trabalhos de redesign estão em fase de estudo em parceria com o projeto de Extensão
Viver de Costura oferecido pela Escola de Design/UEMG para artesãos que atuam com bordado
e costura como forma de geração de renda. Inicialmente foram ministradas oficinas de criação

e sensibilização para utilização das referências iconográficas dos pisos antigos em produtos que
remetam à cidade de Belo Horizonte.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa em Design, abordou-se a apropriação estética e simbólica dos padrões
gráficos e composições dos pisos das antigas edificações de Belo Horizonte. A pesquisa foi
norteada por três dimensões: a cidade como lugar e território; os pisos como produtos e
elementos da cultura material; Design, inovação e o reconhecimento e valorização do território.
Na relação entre Design e inovação, por meio do reconhecimento e valorização do
território, pensou-se sob duas diferentes perspectivas: uma delas implica em conhecer o
contexto em que foram gerados os pisos, sua análise a partir de dados históricos à época de sua
produção e utilização, a compreensão de uma cultura ou território no sentido mais amplo. Outra
perspectiva aponta para o conhecimento do território da região central de Belo Horizonte sob a
dimensão da história e suas transformações para propor um produto de Design baseado na
padronagem dos pisos hidráulicos que responda e atenda a atuais demandas de uso,
comunicação ou valorização, entre outras.
Dentre os resultados na pesquisa, já foi iniciada a catalogação de diferentes padrões e
materiais. Identificou-se padronagens, composições, variações cromáticas. Ao final da pesquisa
propõe-se a criação de um catálogo documental com os registros fotográficos dos padrões
encontrados, que serão digitalizados e vetorizados, para que possam ser disponibilizados e
devolvidos à sociedade em arquivos abertos, como referências editáveis para novas aplicações
por meio de redesign.
A importância desse estudo e do registro fotográfico dos pisos que resistem ao tempo
em Belo Horizonte evidenciam formas de relações com a cidade como território. Espera-se
contribuir para a escrita da história da cidade, para a salvaguarda da memória e para subsidiar
ações para a educação e valorização patrimonial, fortalecendo identidades da capital mineira.
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ST 20 – Território, Natureza e Nação
O IMAGINÁRIO DO SERTÃO NAS POLÍTICAS DE OCUPAÇÃO DO MÉDIO RIO
DOCE
Michelle Nunes de Morais1
RESUMO: O Médio Rio Doce foi construído a partir das políticas implementadas para a
ocupação do sertão. Essa região no período colonial foi ocupada a margem da colonização
oficial por uma população, em geral, alijada ao acesso à terra pelo sistema Sesmarial. No
decorrer do século XIX, com o esgotamento das minas, ela foi a fronteira de expansão agrícola
recebeu grande atenção da Coroa. As políticas de ocupação direcionadas para esse espaço foram
amparadas no imaginário do sertão como um lugar inóspito, selvagem, vazio, deserto e habitado
por selvagens e/ou vadios, preguiçosos e ociosos.
Palavras-Chave: Sertão, Ocupação, Imaginário
ABSTRACT: The middle river Doce was constructed from the policies implemented for the
occupation of the sertão. This region in the colonial period was occupied the margin of the
official colonization by a population, generally, left to the access to the earth by the Sesmarial
system. In the course of the nineteenth century, with the depletion of the mines, it was the
agricultural expansion frontier received great attention from the Crown. The occupation
policies directed to this space were supported in the imagination of the sertão as an inhospitable
place, wild, empty, desert and inhabited by savages and / or stray, lazy and idle.
Keywords: Sertão, Occupation, Imaginary

1 INTRODUÇÃO

O Médio Rio Doce foi uma região de extrema importância para o Estado mineiro a partir
da década de 1930. A história dessa região vincula-se de maneira estreita a história do Sertão
do Rio Doce. O Médio Rio Doce foi sendo construído a partir das politicas voltadas para a
ocupação do sertão, sendo que as políticas de ocupação voltadas para o Sertão do Rio Doce
foram pautadas em um imaginário que foi construído em cima de um escopo de ideias negativas.
Para compreender as políticas que foram impostas à região tem-se que entender a história do
Sertão do Rio Doce.
O Tratado descriptivo do Brasil em 1587, de Gabriel Soares de Sousa, diz que o rio
Doce era navegável algumas léguas adentro e que a terra era muito boa, prestando a bons
canaviais. Segundo o Atlas do Império do Brasil de 1868 o rio Doce ficava na jurisdição da
Capitania Geral da Bahia, como se vê no Atlas do Império do Brasil de 1868. O rio Doce era o
Limite entre a capitania do Espirito Santo doada à Vasco Fernandes Coutinho, em 1 de junho
de 1534, e a Capitania de Porto Seguro doada á Pedro de Campos Tourinho, em 27 de maio de
1534. Existe bastante confusão quanto as demarcações limitrofes das capitanias. A capitania de
Porto Seguro foi demarcada entre as terras do rio Jequitinhonha e rio Mucuri, mas quando da
doação a Vasco Fernandes Coutinho, ela havia expandido seu território até o rio Doce.
(ALMEIDA, 1868, p. 19 e 20). Por isso, no Tratado descriptivo do Brasil em 1587 essa região
é tida como sertão da Bahia (SOUSA, 1938, p 429-432).
Em 1660 ou 1662 o bandeirante paulista Fernando Dias Paes Leme entrou no sertão
pelo Nordeste da serra da Mantiqueira e encontrou as minas de esmeraldas. Tempos depois o
paulista Antonio Rodrigues Arzão entrou no Sertão do Rio Doce à procura de índios e deu com
ouro na região Cuieté. O cunhado de Arzão, Bartholomeu Bueno de Cerqueira, entrou o sertão
em Itaverava e extraiu ouro por meios·bastantes rudimentares. Tal fato atiçou o interesse de
colonos de toda parte e iniciou-se a corrida do ouro e os conflitos não tardaram a aparecer.
(ALMEIDA, 1868, p 27).

Os combates e lutas motivadas pela cobiça do ouro fez a coroa criar a Capitania Geral
de São Paulo e Minas Gerais em 1709 e em 1720 criou-se a Capitania Geral das Minas Gerais.
O território inicial da Capitania não ultrapassava território da comarca de Mariana. (ALMEIDA,
1868, p. 27). Possivelmente o território entre o rio Cocais, rio Suaçuí, rio Doce e Jequitinhonha
estava no limite do território da Capitania de Porto Seguro. O sertão do Rio Doce é esta área
entre a comarca Capitania Geral das Minas Gerais e as Próvincias da Bahia, Espirito Santo e
Rio de Janeiro.
Em 1700, visando coibir o contrabando e extravio do ouro, a coroa proibiu a circulação
de pessoas por outras vias que não a oficial – pelo porto do Rio de Janeiro. A proibição foi
motivada pelo fato de comércio de mercadorias, principalmente o escravos e o gado, serem
efetuados com ouro contrabandeado, sendo as rotas não oficiais utilizadas para o extravio. Em
1703 foi emitida nova ordem em que proibia a abertura de qualquer picada ou caminho até que
se implatasse um meio de arrecadação do quinto. Novamente em 1733 foi proibida a abertura
de caminhos e picadas onde não havia arrecadação e as posses que existissem nestes caminhos
ficariam pedidas. Em 1738 e 1757 também foi proibido o lançamento de posses (sesmarias) nos
sertões vizinhos às regiões mineiradoras. (CARNEIRO, 2013, p. 200 e 207).
A coroa impôs severas restrições a circulação e acesso de pessoas a área de mineração
pelo rio Doce e seus afluentes. Fechou-se o acesso ao Sertão do Rio Doce tanto pelas minas
como pela Província do espirito Santo. Porém, na segunda metade do século XVIII as minas
apresentaram os primeiros sinais de esgotamento e o sertão do Rio Doce foi à fronteira de
expansão natural, por isso, nas últimas décadas do século XVIII os documentos oficiais dos
Governadores da Província das Minas Gerais trouxeram constante preocupação com a ocupação
do rio Doce. (ESPINDOLA, 2008, p. 71-75; PAIVA, 2012).
No decorrer do século XIX diversas expedições e viajantes estrangeiros exploraram o
rio Doce e narraram a geografia, a fauna e a flora. O Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied,
August de Saint-Hilaire e William John Steains oferecem relatos que muito contribuem para se
contar a história do rio e para se compreender a ocupação tardia do médio Rio Doce. Os relatos
vão desde a geografia até a alimentação, o que fornece um arsenal de informações que pautou

o imaginário que se criou do sertão e do sertanejo. Pode-se com os relatos situar as políticas de
ocupação e civilização voltadas para a interiorização da colônia. Esta leitura é reforçada por
Luiz Francisco Albuquerque Miranda (2008, p. 3) que diz que “ao lado dos intelectuais
brasileiros, eles [viajantes] produziram conhecimentos científicos capazes de orientar a
implantação definitiva do modelo civilizador europeu na América”.
Para Flora Medeiros Lahuerta (2006) o contexto das expedições europeias nas terras do
Novo Mundo vem da ânsia do homem iluminista em conhecer e dominar a natureza, assim
como, registrá-la nas coleções. Sendo assim, a autora observa que os viajantes partiam para o
Brasil dotados de conhecimento.
Onde iriam observar o continente ‘Novo’, com habitantes que – já que novos... eram também
exóticos e ‘inferiores’, ainda intocados pela civilização. Na maioria dos autores e filósofos
iluministas nota-se um eurocentrismo, em maior ou menor grau, e uma grande influência do
pensamento hegeliano, para o qual a natureza e os habitantes em estado selvagem careciam do
espírito qu emovia o Velho Mundo, ou seja, o de realizações históricas. (LAHUERTA, 2006).

Acredita-se que este discurso civilizador dos viajantes do século XIX pautou o
imaginário acerca do sertão até a década de 1930. Ele permeou a política desenvolvimentista
de Getúlio Vargas. A ideia era a do país em que a civilidade teria que ser construída, tendo em
sua natureza exótica e pitoresca grande potencialidade.
Marília Silva (2008, p. 12) analisa que a Europa justifica o domínio, das novas terras,
por ser porta voz da civilidade frente ao restante do mundo. O viajante que aqui aportava vinha
perpassado pelo discurso do europeu civilizado e do habitante do trópico exótico e por civilizar.
Na primeira década deste século o Sertão foi visto como a solução para a decadência da
Província das Minas. O Selvagem era visto como o principal empecilho à sua colonização, mas,
também, havia o problema das febres e as cachoeiras que dificultavam a navegação do rio Doce.
(CAMBRAIA, 1988, p. 141).
No final do século XVIII houve um recrudescimento dos conflitos entre índios e colonos
na Província das Minas. Observa-se que com a tomada do litoral no início da colonização os
índios adentraram para o interior. Com a descoberta do ouro e diamante, no centro da colônia,
que veio a se tornar a Províncias das Minas Gerais, os índios se concentraram no Sertão do Rio

Doce. Quando da tentativa de se colonizar o Sertão, os índios estavam ilhados, sem território
para se refugiarem, restando-lhes a guerra com os colonos. (CAMBRAIA, 1988, p. 142).
É no período imperial que o sertão ganha especial atenção. Sendo definido como bárbaro
e inóspito, precisava ser civilizado (MORAES, 2003). O sertão ganhou um novo status: o eixo
de comparação deixou de ser litoral, para ser a corte, a cidade. Sendo assim, no decorrer do
século XIX o termo foi utilizado para designar os espaços ‘despovoados’ – ou povoados por
gentios bravios e não somente o interior. (AMADO, 1995, p. 148).
Cabe ressaltar que imaginário do sertão foi construído sobre o desconhecido. Segundo
Antônio Carlos Robert Moraes (2003) ele era um símbolo que servia para definir determinadas
condições locacionais. Ele não era um local material e sim uma condição que foi dada a diversos
lugares diferentes. O que definia o sertão era o discurso valorativo construído para normatizar
a ação política de ocupação ou reocupação.
Trata-se de um símbolo imposto – em certos contextos históricos – a determinadas condições
locacionais, que acaba por atuar como um qualificativo local básico no processo de sua
valoração. Enfim, o sertão não é uma materialidade da superfície terrestre, mas uma realidade
simbólica: uma ideologia geográfica. (MORAES, 2003).

No início do século XIX não se sustentava mais o discurso mítico sobre o mesmo.
Angêla Lúcia Ferreira et. al. (2012) diz que com a transferência da Corte para a Colônia houve
um esforço das elites técnicas e intelectuais do século XIX, em fazer conhecer o Brasil aos
brasileiros, por isso, houve formação de várias comissões de exploração geográfica e à
compilação de muitos dados para a construção e reconstrução cartográfica.
Quando da expedição do Wied-Neuwied (1940, p. 152) ao Sertão do Rio Doce
encontrava-se quase totalmente desabitado. Ele acessou o sertão pelo litoral da Província do
Espirito Santo. Àquela época o Governador da Província havia instalado alguns quartéis às
margens do rio e fundou a vila de Linhares para onde enviou os indesejados da Província
(desertores e criminosos) com o fim de povoar a colônia. O Viajante considerou a vila
insignificante. Os soldados eram recrutados entre os índios, crioulos, mamelucos e mulatos, o
soldo insuficiente fazia com que eles produzissem sua alimentação que era basicamente peixe,

farinha de mandioca, feijão preto e carne de porco (escassa). Para ele o motivo de a região ser
desabitada era por ser habitat dos antropófagos Botocudos.
Se acessando o Sertão pelo Litoral, ele era ainda era selvagem, pela zona mineradora
das Minas Gerais a situação era similar. Na primeira vez que August de Saint-Hilaire (1938, p.
325 e 348) esteve nos sertões do Rio Doce, em abril de 1817, Peçanha era o último povoamento
das Minas em direção ao Sertão. Da viagem da Vila do Príncipe à Peçanha a população tornavase escassa e pobre. A povoação de Peçanha contava com poucas casas de aspecto miserável. A
população girava em torno de 1200 pessoas que viviam em tédio e ócio. O viajante observa que
antes da implantação do Destacamento Militar, negros fugidos haviam assentado na região e
conviviam com os índios Malalis.
Observa-se, nas falas dos viajantes, referência à população pobre composta de mestiços,
negros, índios e, sobretudo, vagabundos, desertores e criminosos. A região há muito tempo
servia como região de Presídio e de degredo. (ESPINDOLA 2008, p. 72-73). Essa população
marginal que ocupou o sertão do Rio Doce foi visto como motivo da dificuldade de se
desenvolver o comércio, assim como era preciso civilizá-lo.
O debate acerca do artigo oferecido Wm. John Steains (1888, 64-79) a Royal
Geographical Society, traz algumas considerações importantes acerca da população do sertão.
A primeira é o fato de o autor somente considerar a povoações com população branca e
desconsiderar as povoações de índios semicivilizados (ou civilizados), a segunda referir-se aos
habitantes do sertão como matutos e a terceira chamá-los de degenerados psicologicamente e
moralmente.
Para Luiz Francisco Albuquerque Miranda (2006) houve uma adesão mútua do
imaginário da colônia com o imaginário do viajante. Ele analisa que essa visão do caipira como
um ser inferior já era difundida em São Paulo, sendo que Saint-Hilaire teria dito que, para os
paulistas, o termo caipira seria derivativo de corupira, um espirito demoníaco que habitava a
floresta. Por conseguinte, as descrições do modo de vida do sertanejo, pelos viajantes, serviram
para moldar uma “imagem decisiva para as interpretações posteriores da realidade brasileira”.

A política de extermínio levada a cabo pela Coroa, na presença dos soldados dos quartéis
de pacificação, mas também pelos colonos, foi amparada no discurso do selvagem antropófago.
A população indígena foi lentamente sendo extinta. Fazendeiros e extrativistas, que coletavam
Poaia, “contratavam jagunços conhecidos como ‘matadores de aldeia’ para chacinar tribos
inteiras”. (ESPINDOLA, 2008, p. 83). As políticas de proteção ao índio e os aldeamente, no
entorno dos quarteis, não foram suficientes para evitar que fossem dizimadas tribos inteiras.
O Século XIX foi o século da navegaço do rio. A ocupação do sertão era secundário a
navegação do rio. Os viajantes também avaliaram a navegação dele. Wied-Neuwied (1940 p.
152) explorou o rio Doce no mês de dezembro, período chuvoso em que o rio transbordava.
Nos meses de estiagem longa o rio corria manso, formando banco de areia por todo leito, sendo
assim, a foz do rio não era navegável.
Saint-Hilaire (1938, p. 348-351) observou três locais que tornavam difícil a navegação.
O autor diz que o governo havia empreendido consideráveis esforços na navegação do rio Doce
(não descreve, porém, quais foram), mas, quando de sua viagem o rio Doce ainda enfrentava
grandes obstáculos, quanto à navegação. Já Saint-Hilaire (1936, p. 170-182) dizia que o rio
Doce seria navegável da foz até o rio Guandu. O encontro do Rio Guandu com o Doce era o
limite entre as Províncias do Espirito Santo e das Minas Gerais. Logo depois do rio Guandu
começariam as escadinhas que impossibilitavam a navegação. O pouco conhecimento que se
tinha do rio dificultava uma descrição detalhada do rio. Para o viajante seria possível vencer as
escadinhas com a construção um canal na lateral sul do rio. Acima da confluência do rio Doce
com o rio Manhuaçu havia a Cachoeira do Inferno, sendo necessário reboque por terra. O autor
acreditava que com um pouco de trabalho as tornaria menos difícil. Mais acima desta cachoeira
estaria os rápidos do Eme. Depois teriam os rápidos do Ibituruna e as cachoeiras dos Maguari
e Escura. A primeira vila as margens do rio Doce na Província das Minas Gerais era Antônio
Dias. Para o viajante um dos fatores que dificultava a exploração do rio era a insalubridade. O
autor observa que as febres (tanto das águas do rio Doce, como dos seus afluentes) eram devidas
ao transbordamento do rio durante o período chuvoso. A mata fechada impedia a evaporação

das águas, elas se evaporavam lentamente, indo de uma estação chuvosa a outra. Sendo que em
qualquer época era propício contrair febre.
Apesar de todos os esforços na última década do império o Vale do Rio Doce ainda era,
no discurso oficial, desabitado. Em 1885-86, quando Steains (1888, p. 62 – 64) explorou o rio
Doce, ele considerou que as florestas a margem norte do rio eram intocadas e os assentamentos
no seu percurso eram insignificantes. O sal era o principal artigo comercializado, mas devido à
dificuldade de navegação do rio ele chegava ao destino final extremamente caro. A floresta
formava uma muralha, quase impenetrável, sendo vencida somente com o uso de machado e
facão.
Espindola (2007, p. 53, 55 e 57) observa que os grandes empecilhos para a exploração
do Rio eram as cachoeiras, os índios e a insalubridade. Ele considera que de fato houve “uma
superestimação da navegação e subestimação das dificuldades”, uma carga tinha que ser
retirada da canoas 23 vezes. Devido às dificuldades o único comércio que acontecia era o sal
que chegava ao destino final extremamente caro, por isso não era vantajoso.
Steains (1888, p. 68, 77e 78) considerou vila de Linhares insignificante e habitada por
camponeses que não tinham ocupação certa e em grande parte vadios. Uma questão interessante
nas observações de Steains são as doenças, quando de sua chegada a Figueira teve de
permanecer no povoado devido a doenças que acometeram seus acompanhantes de viagem,
mas ele também relata que grande parte da população de Baguari era acometida de um tipo de
tumor no pescoço (papo ou bócio) e a região sofria de lepra.
Os discursos dos viajantes refletem o discurso civilizador da Europa. O século XIX foi
perpassado pelo discurso civilizacional. Em uma região inóspita, infestada por febres, doenças
como lepra e bócio, índios, sem vias de comunicação, ou seja, sem fé, lei e rei,
Conhecimento produzido no século XIX - pelas missões oficiais, custeadas pela coroa,
e pelos viajantes e expedicionários autônomos - possibilitou que o Sertão do Rio Doce fizesse
a transição de território mítico a território científico. Esse conhecimento permeou as políticas
voltadas para a ocupação no século XX. Já a aliança com países de detinham técnicas mais
eficientes permitiu explorar o sertão de forma intensiva.

Dois fatores cruciais para a ocupação do Sertão do Rio Doce foram à construção de
Estradas de Ferro no segundo metade do século XIX e a implantação do SESP em 1942. Foram
implantadas três Estradas de Ferro: Estrada de Ferro Leopoldina (Sul do Sertão do Rio Doce –
zona da Mata, Vale do Rio Paraíba), Estrada de Ferro Vitória à Minas (médio Rio Doce) e
Estrada de Ferro Bahia à Minas (Norte de Minas – Vale do Jequitinhonha).
Na década de 1930 o interesse em explorar os recursos naturais no Quadrilátero
Ferrífero fez o poder público voltar os olhos para a região. Em Figueira foi instalada em 1931
a primeira agência bancária, foi construída uma estrada ligando Figueira a Peçanha e outra
ligando Figueira a Itambacuri. A estrada para Itambacuri era uma antiga rota de tropeiros (São
Paulo do Muriaé, Caratinga, Figueira, Itambacuri até Filadelfia), que em 1857 havia sido aberta
como estrada por intervenção dos frades capuchinhos. Este trecho em 1945 passou a integrar a
BR-116. Também, em 1937 foi instalada a empresa siderúrgica Belgo Mineira, em João
Monlevade. (BORGES 1991, p. 176; ESPINDOLA, 1998, p. 152-153).
A instalação das siderúgicas em Sabará, João Monlevade e Barão de Cocais transformou
as matas do médio Rio Doce em fonte de energia. A Belgo Mineira incentivou a legitimação de
terras junto à Secretaria de Agricultura e o comércio exclusivo de madeira com a sua subsidiária
Companhia Agropastoril. (ESPINDOLA, 1998, p. 150).
No discurso de Vargas o sertão aparecia como inimigo da nação, perigo para a sua
integridade. A partir de 1937 a orientação política voltou-se para acelerar o desenvolvimento
econômico. Várias medidas foram tomadas com o fim de incrementar a economia, sendo que o
desenvolvimento da siderurgia era visto como uma de superar os ‘dois brasis’: o desenvolvido
e o atrasado. A visão do Brasil cindido em civilizado e outro a ser civilizado ainda imperava na
década de 1930 e pautou a política desenvolvimentista do Estado Novo, tendo como foco o
desenvolvimento industrial. (CORSI, 1997, p. 93).
O discurso do presidente é importante por trazer uma imagem do sertão como
isolamenteo e falta de contato que eram forças desintegradoras para o país. Identifica-se neste
resquícios do imaginário do sertão construído pelos viajantes. Miranda (2006) analisa que “a
imagem de um homem que ‘vegeta’ sem iniciativa em um meio luxuriante, capaz de lhe

oferecer todos os recursos para o seu desenvolvimento” chega ao século XX e influenciou o
pensamento de intelectuais brasileiros, até aqueles que acreditavam que estavam resgatando a
dignidade dos mesmos homens.
Para Carlos Renato Carola (2004, p. 6-8) este caipira concebido como Jeca Tatu foi
incorporado nos discursos da classe política e nos discursos de intelectuais e literatos, sofrendo
algumas modificações, porém, mantendo a essência de um “sujeito qualificado como
‘ignorante’”. Ele era fruto do passado colonial que precisava ser superado para dar lugar ao
progresso.
A personagem do Jeca serviu para consolidar o discurso de um país que precisava ser
civilizado. Luzia Lippi Oliveira (1998) diz intelectuais debruçados em formular um projeto de
modernização do país ocuparam-se em incluir o caipira na economia nacional.
As políticas voltadas para o desenvolvimento e implantação da industria no Médio Rio
Doce, a partir da década de 1930, foram amapradas no discurso de um lugar inóspito, deserto,
vazio etc. e habitado por uma popúlação de vadio, ociosos, prequiçosos. De fato a imagem do
morador do sertão como um ser desprovido de ação pode ter motivado a falta de políticas
voltadas para a fixação do sertanejo à terra.
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ST 22 – Territórios Midiáticos, Culturas Simbólicas e Representações Sociais
MARCA, MÍDIA E TERRITÓRIO SIMBÓLICO: REPRESENTAÇÕES DO
IBITURUNA EM GOVERNADOR VALADARES
Rosilene Conceição Maciel1
Luiz Henrique Assis Garcia2
RESUMO: Este artigo apresenta resultados de pesquisa sobre as representações visuais do Pico
no Ibituruna nas marcas gráficas de Governador Valadares. Identificado como um marco
geográfico, cultural e simbólico, as representações nominais e iconográficas do Ibituruna
marcam significativamente a cidade. A paisagem e suas mais diversas representações se
misturam no contexto urbano. Reforçados pela mídia, os elementos culturais, sociais e
simbólicos associados ao Pico, assumem relevância no processo de representação e
identificação da cidade. A pesquisa busca identificar as marcas gráficas e outras formas de
representações do Ibituruna na mídia na intenção de compreender de que forma dialogam com
o território.
Palavras-Chave: Ibituruna, mídia, território.
ABSTRACT: This article presents results on visual representations of Ibituruna´s Peak on
brands from Governador Valadares. Identified as one geographic, cultural and symbolic mark,
the nominal and iconographic representations of Ibituruna´s Peak significantly mark the city.
The landscape and all its representations mix themselves in the urban context. Reinforced by
the media, the cultural, social and symbolic elements related to the landmark assume its
relevance in the identification process of the city. This research aims at identify the graphics
and other forms of representation of Ibituruna on the media with the intent to comprehend how
they talk to the territory.
Keywords: Ibituruna, media, territory.

1 INTRODUÇÃO

O mundo tecnológico visual contemporâneo se tornou extremamente sofisticado na
capacidade de criar e de transformar as imagens do cotidiano em fontes valiosas para a
comunicação, a instrução, a construção e a difusão do conhecimento. Ele é cada vez mais
intenso e sua decodificação, complexa. Incorporado pela mídia, o discurso visual é capaz de
impor conceitos, produtos e formas de ver o mundo.
Em meio às referências que fundamentam e dão embasamento à pesquisa, a imagem
será uma importante fonte de análise deste trabalho entendida como instrumento de
representação, estudo e compreensão de um contexto sociocultural em torno do Pico do
Ibituruna na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais.
Parte-se do conceito de Lucia Santaella e Winfried Nöth (1998) em que o perceptível e
o mental coexistem na definição da imagem, sendo unificados pelo conceito de representação
ou de signo. Nas representações visuais, estão os próprios objetos concretos, materiais ou os
signos que os representam. Já nas representações mentais, encontra-se o imaterial, composto
pela imaginação ou pela fantasia, por modelos ou por esquemas no nível do pensamento. “Não
há imagens como representações visuais que não tenham surgido de imagens da mente daqueles
que a produziram, do mesmo modo que não há imagens mentais que não tenham alguma origem
no mundo concreto dos objetos visuais” (SANTAELLA; NÖTH, 1998, p. 16).
Para Canevacci (2004), a comunicação feita com a cultura urbana – quando a fonte é
um elemento do cenário urbano, edificado ou natural – não se dá pelos caminhos convencionais
da linguagem verbal. O visual é, ao mesmo tempo, o interpretado e o meio da interpretação; o
objeto e o método. É necessário ouvir as subjetividades e atentar para o olhar e para a linguagem
dos signos, expressos nos mais diversos suportes e meios. Seria como ler as imagens. Nesse
sentido, o meio urbano, onde há maior concentração, circulação e trocas, foi delimitado para o
desenvolvimento deste trabalho, que toma, como objeto de análise, as representações do Pico
do Ibituruna nas marcas e e na mídia em Governador Valadares.

2 A IBITURUNA NAS REPRESENTAÇÕES VISUAIS URBANAS

Governador Valadares é uma cidade com localização privilegiada do leste de Minas
Gerais, de importância significativa na região do Vale do Rio Doce.
Historicamente, há uma relação significativa entre o Pico do Ibituruna, o Rio Doce e a
cidade que data de sua fundação. O Pico do Ibituruna é uma evidência que marca a paisagem
da cidade. Por suas dimensões e posição geográfica, ele se sobressai na paisagem urbana em
contraste com a planitude da cidade. Pode ser visto de vários ângulos e é intensamente
divulgado como referência para turistas. Sua presença é marcante e comumente lhe é atribuído
o status de “símbolo” da cidade. Seu nome e sua imagem são bastante explorados na
comunicação urbana em detrimento de outros elementos identificadores. Quando não está
representado em primeiro plano, aparece associado a outros elementos, ao fundo da
composição.
O nome e a imagem do Pico do Ibituruna estão presentes em uma variada tipologia de
suportes para fins de comunicação e identificação no meio urbano, apropriados pelos mais
diversos segmentos. Além do nome “Ibituruna” ser explorado como marca/naming, a
representação visual do Pico é bastante utilizada, associada ou não à palavra Ibituruna.

2.1 Marcas Gráficas

As marcas são signos apresentados “no lugar de” ou “em substituição a” pessoas,
empresas, bens, produtos, serviços ou cidades em algum contexto e para alguém. Segundo
Pereira (2001, p. 46), Peirce definiu que signo “é algo que, sob certo aspecto e de algum modo,
representa alguma coisa para alguém” De certo modo e sob certo aspecto, porque a
representação nunca é exatamente igual à coisa representada.

O resultado da pesquisa ilustra a evidência das formas de apropriação do Pico do
Ibituruna por segmentos diversos, em suas marcas gráficas, como núcleo de um sistema
complexo de identificação.
Para maior clareza e organização dos resultados obtidos, as marcas pesquisadas foram
classificadas e organizadas em subgrupos, considerando, dentre outros fatores: os signos
gráficos utilizados, a relação nome/ícones; o arranjo visual, a apropriação por segmentos e
miscelânea para as demais. A seguir, uma breve síntese e respectivos exemplos:
a) Nome Ibituruna associado a diferentes signos visuais;
b) Nome e ícone do Ibituruna;
c) Nomes “GV” e “Valadares” associados ao ícone do Ibituruna;
d) Nomes diversos associados ao ícone do Ibituruna;
e) Ícone Ibituruna associado a nomes de referência identitária;
f) Apropriação por segmentos;
g) Miscelânea.
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Figura 1 – Marcas gráficas associadas ao Pico do Ibituruna (nome / ícone)
Fonte: Mídia e sites institucionais

A imagem do Pico do Ibituruna é recorrente na comunicação visual urbana, através de
fotografias, de pinturas, de veículos, de materiais alternativos e de peças de grande circulação.
Extrapolando o meio urbano, as referências ao Ibituruna são desdobradas na internet, nos
produtos editoriais e em outras mídias. Para demonstrar as representações visuais e nominais
na cidade, apresentam-se as imagens registradas para este projeto, organizadas em quatro
conjuntos, segundo os seguintes critérios: Marcas gráficas, Outdoors, faixas e painéis; Mídia
em Circulação: Materiais alternativos; anúncios em mídia impressa; Representações na
internet: sites de turismo e institucionais.

2.2 Outdoors, faixas e painéis

As imagens deste conjunto trazem as mídias de exposição temporária como outdoors,
faixas e painéis. As imagens de caráter político foram registradas pontualmente, mas se
repetiram em outros pontos da cidade, multiplicando o seu impacto visual e reforçando a
visualidade do Pico do Ibituruna como símbolo urbano.

Figura 2 – Outdoors, Painéis e faixas urbanas

Fonte: Acervo dos autores, 2010.

Alguns registros coincidiram com período pré/pós-eleições e apontam a apropriação
simbólica do Pico do Ibituruna que envolve grandiosidade, poder e suposto compromisso com
a cidade. As composições suscitam uma leitura da sociedade representada por a cidade por
aquele que é considerado um marco importante de identificação urbana.

2.3 Mídia alternativa em circulação

As imagens apresentadas neste grupo são mídias alternativas, peças gráficas; anúncios
em mídia impressa dentre outros que circulam pela cidade por outros meios que não os clássicos
meios de comunicação. Procuram exemplificar a multiplicidade de exposições da imagem do
Pico do Ibituruna a que estão sujeitos a população e os visitantes, de um modo geral, por mídias
que se movimentam em locais de grande circulação.
São imagens aplicadas a suportes não convencionais e que, ao circularem pela cidade,
disseminam e compartilham a imagem em locais diversos na tentativa de ampliar seu alcance
midiático. Marcas de empresas aplicadas em uniformes, veículos, sacolas e outros meios
possibilitam maior exposição e potencializam a visualidade à medida que se movimentam por
toda a cidade e por diferentes meios.

Figura3–Mídia alternativa
Fonte: http://onibusbrasil.com/foto/1396145 / Acervo dos autores 2010/2011

A apropriação do Pico do Ibituruna já esteve presente nos cartões de transporte coletivo,
nos panfletos de propaganda política, nos impressos comemorativos da prefeitura (em
diferentes gestões), e em cartões postais da cidade. Anúncios publicitários são também reforços
para a repetibilidade e a fixação da referência Ibituruna no dia-a-dia das pessoas. Além da mídia
impressa, somam-se os anúncios em outras mídias, como rádio, internet e TV, não
exemplificados aqui.

2.4 Representações em sites

Diante do grande universo que representa a internet e suas possibilidades, a busca por
“Pico do Ibituruna”, “Governador Valadares”, “GV”, trazem inúmeros sites que destacam o
Pico na imagem de capa, expõem imagens e um pouco de sua história ou características. Eles
estão geralmente associados ao turismo, à atividades ligadas à gestão Municipal, ou à prática
de esportes radicais praticados no Pico, mas principalmente ao voo livre.
Basicamente, todos os sites que visam divulgar informações turísticas, quando apontam
Governador Valadares como destino, ressaltam o Pico do Ibituruna como seu maior destaque
em relação a outros atrativos turísticos. Isso ocorre tanto nos textos quanto nas imagens ou nos

vídeos disponibilizados. Além dos sites de turismo, também foram pesquisados sites de
empresas de segmentos diversos, associações, sindicatos e instituições ligadas ao setor público
de Governador Valadares.
Para sites de produtos ou de serviços vinculados diretamente ao Pico do Ibituruna, como
no caso da Associação Valadarense de Voo Livre (AVVL), a ligação com o Pico é direta e
podendo ser conjugada com elementos como o sol, pássaros, asa delta, parapente, paraglider e
outros.
Do material pesquisado em sites institucionais, o Pico do Ibituruna aparece, muitas
vezes, em caráter ilustrativo, mesmo que não conste na marca como nome ou símbolo. Isso
ocorre principalmente nos casos em que a instituição está presente em nível nacional e possui
uma unidade em Governador Valadares.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos conceitos de território, de paisagem e de identidade, discutiu-se neste
trabalho a paisagem expressa em marcas gráficas e mídias locais, articuladas à cultura e à
identidade urbana. Assim, mais que uma análise técnica, no que diz respeito à construção
conceitual, formal, estrutural ou mercadológica, as marcas e as mídias pesquisadas, foram
analisadas como expressão e reflexo da cultura, portadoras de valores territoriais, especialmente
a partir da apropriação de signos visuais e verbais do Pico do Ibituruna, visto como paisagem,
objeto referente e símbolo identitário. Reflexo das imagens reais e mentais dos seus atores.
As diferentes representações podem desencadear formas de pensamento, crenças,
valores e mitos, capazes de moldar as identidades territoriais. A criação e a reprodução de
discurso, disseminados pela imagem apropriada (visual ou mental), “organizam” o território,
na tentativa de garantir uniformidade e homogeneização.
A apropriação do espaço, de forma abstrata, em si mesma, já implica territorialização
(RAFFESTIN, 1993). Nesse processo, chamado de representação, os indivíduos ou grupos
sociais estabelecem uma relação com o lugar, dando a ele significados, criando imagens mentais
e, por vezes, expressas materialmente. Na visão de Raffestin (1993), produzir uma
representação do espaço é uma forma de controle e de exercício do poder à medida que suscita
uma imagem idealizada de um território.
O papel da mídia, nesse contexto, torna-se fundamental, uma vez que fomenta e dá
vazão a informações decorrentes de tais práticas, fazendo circular os múltiplos discursos
formadores de opinião. Esse fato, somado às vivências dos cidadãos e às falas transmitidas de
geração a geração, replica, reforça e reproduz conceitos limitados a interesses de determinados
grupos sociais.
O grande apelo visual na comunicação contemporânea potencializa e agiliza esse
processo. A eficácia da imagem amplia o impacto emocional, o interesse e a capacidade de
absorção da informação. Nesse contexto, o uso da imagem tem caráter funcional e simbólico.

Diz o que está posto através dos signos visuais e o que se quer dizer por analogia ou metáfora
visual. A imagem tem inserção imediata na categoria das representações físicas e mentais e foi
nesse sentido explorada aqui como fonte de leitura e de interpretação do Ibituruna pelo olhar
da paisagem cultural.
Na representação visual, o predomínio do Ibituruna é percebido em diferentes
perspectivas: primeiramente pela repetição em quantidade e variedade de aplicações, e também
pela diversidade de segmentos que o utilizam. Outro ponto a ser observado é o destaque que
ganha em proporção ou em cores nas peças de comunicação. Isso, de certa forma, faz uma
alusão às características que o situam como marco visual e simbólico da cidade. Apresenta-se,
na maioria das vezes, centralizado, valorizado, ou em grandes proporções. É o elemento
principal que concilia os demais em torno dele, seja a figura do sol, das águas do rio ou dos
elementos característicos do voo livre.
Em Governador Valadares, a apropriação do Pico do Ibituruna é intensa e diversificada.
Guardado por medidas protecionistas, o Pico do Ibituruna é patrimônio, enquanto monumento
paisagístico natural; e preservado, enquanto Área de Proteção Ambiental. O Ibituruna
singulariza a cidade pela beleza da paisagem e por enquadrar-se no time do “mais” e do “maior”.
Pelo viés da tradição, vem associar-se às questões do mito fundador, como guardião, protetor,
testemunha do progresso, fonte de riqueza, suntuosidade e poder. A memória, os laços afetivos,
a infância, a relação com o lugar remontam a um passado menos idealista, com base na
experiência vivida, no cotidiano, sob a “sombra” do mito de origem. Há ainda o Pico que
distingue e projeta a cidade para fora de seus limites, o atrativo turístico e mercadológico, que
garante o status de capital mundial de voo livre e referência internacional para a prática desse
esporte.
Percebe-se aqui o quanto a visualidade interfere na apreensão ou na aceitação do Pico
do Ibituruna como símbolo da cidade por parte dos cidadãos. Por um lado, a imagem da
realidade concreta, a relação visual com o próprio Pico, a relevância contrastada com o vale.
Por outro, as imagens mentais dessa concretude, apreensões materializadas visualmente que, se

repetidas no cotidiano, reforçam a visualidade e o processo de construção e de alimentação do
imaginário coletivo.
______________________________
Recorte de tema da dissertação “IBITURUNA: A MARCA DE UM TERRITÓRIO! Design e identidade em
apropriações simbólicas da paisagem em Governador Valadares” desenvolvida no Programa de Mestrado em
Gestão Integrada do Território pela Universidade Vale do Rio Doce (2009-2011) sob a orientação do prof. Doutor
Luiz Henrique Assis Garcia.
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RESUMO: A educação física assume papel privilegiado na prevenção dos problemas de saúde
pública decorrentes principalmente da inatividade física, sendo o papel do profissional de
educação física imprescindível para o estimulo, avaliação, prescrição e acompanhamento das
atividades físicas. O objetivo principal da pesquisa consistiu em descrever os conceitos de
treinamento funcional, avaliação física para promoção da saúde e relatar experiência em
construção na aplicação desses conceitos no contexto da formação em Educação Física. Em
termos metodológicos consiste numa pesquisa descritiva de revisão bibliográfica. Os resultados
preliminares sinalizam que intervenções integradas e planejadas são decisivas para a formação
teórica e práticas dos acadêmicos.
Palavras-Chave: Promoção da Saúde. Avaliação Física. Treinamento Funcional.
ABSTRACT: Physical education assumes a privileged role in the prevention of public health
problems arising mainly from physical inactivity, being the role of the physical education
professional essential in stimulus, evaluation, prescription and monitoring of physical activities.
The main objective of the research was to describe the concepts of functional training, physical
evaluation for health promotion and to report the current experience in the application of these
concepts in the context of Physical Education training. In methodological terms, it consists of
a descriptive research of bibliographic review. The preliminary results indicate that integrated
and planned interventions are decisive for the theoretical and practical training of academics.
Keywords: Health promotion. Physical assessment. Functional training.

1 INTRODUÇÃO

Em um contexto de aumento dos problemas de saúde pública, relacionados
principalmente a inatividade física, os conceitos de Avaliação Física e treinamento funcional
na formação Profissional em Educação Física Bacharelado são estruturantes para a construção
de intervenções qualitativas dos futuros profissionais.
As evidencias cientificas comprovam que a atividade física e o treinamento funcional
proporcionam benefícios significativos para a saúde das pessoas e que são cada vez mais
necessárias e urgentes intervenções promovidas pelos profissionais de educação física que
contribuam com a construção de um estilo de vida ativo.
A construção da qualidade dessas intervenções são balizadas pelos conhecimentos
teóricos e práticos evidenciados na formação que sustentam a aplicação dos conhecimentos
técnicos em prática apoiada nas evidências científica. Por outro lado, a aplicação teórico-prática
deve se construída na estreita relação com a comunidade, com o conhecimento das suas reais
demandas.
Nesse sentido, partindo da reflexão da relação entre atividade física e saúde, dos
conceitos estruturantes da avaliação física e do treinamento funcional, são descritas algumas
experiências em construção num Curso de Educação Bacharelado do Vale do Mucuri. Assim o
objetivo principal da pesquisa consistiu em descrever os conceitos de treinamento funcional,
avaliação física promoção da saúde e relatar no contexto do curso de Educação Física algumas
experiências em construção na aplicação de conceito na comunidade local.
Em termos metodológicos consiste numa pesquisa de revisão bibliográfica estrutura em
torno dos conceitos de avaliação física, treinamento funcional e promoção da saúde, seguida de
pesquisa exploratória-descritiva das experiências em construção em um Curso de Educação
Física na estreita relação com a comunidade de vivência teórico-prática na aplicação dos
conhecimentos.

Como principais contribuições da experiência em construção menciona-se as
possibilidades de contribuições com os conhecimentos científicos, especialmente da aplicação
prática dos conceitos de atividade física e treinamento funcional.

2 RELAÇÃO SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA

Atualmente a Organização Mundial de Saúde – OMS conceitua-se saúde como um
estado de completo bem-estar físico, mental e social, distanciado da perspectiva anterior em
que era vista apenas como ausência de afeções e enfermidades. Nesse contexto, as atividades
físicas são vistas como fator que corrobora com a própria perspectiva de saúde ao contribuir
com o amplo bem-estar dos sujeitos.
Popularmente a atividade física consiste em qualquer atividade que envolve gasto
energético, otimizando a performance das capacidades físicas, tais como resistência aeróbica,
resistência anaeróbica, potência e velocidade. Essas capacidades contribuem com alterações
positivas no estado físico, motor , cognitivo e afetivo dos sujeitos.
Para Guiselini (2004) a atividade física engloba qualquer movimento corporal que gera
uma contração muscular que resulta num gasto energético. Como benefícios da atividade física
menciona-se o aumento da performance esportiva, recuperação física e prevenção de
determinadas doenças, dentre outros que contribuem para melhoria da saúde.
Sabe-se que o tecido humano foi programado para ser submetido a tensões,
principalmente o sistema músculo esquelético, que é responsável pelos movimentos corporais.
A atividade física condiciona o sistema e aumenta a capacidade geral do corpo de gerar,
transferir e dissipar energia. Esse processo contribui para prevenir doenças ósteo articulares
como artrose, osteoartrose, osteoartrite, dentre outras.
Por outro lado, os movimentos corporais geram maior consumo de oxigênio, com isso
estimula os sistemas cardio respiratório a atender essa necessidade. Esse aumento da
oxigenação oferece inúmeros benefícios para o corpo em geral, especialmente a prevenção de
doenças cardiológicas, respiratórias e inflações.
A condição física pode ser conceituada como a capacidade diária de realizar as
atividades físicas variadas. O sedentarismo é o oposto à capacidade de realização de atividades,
definido pela OMS como a falta e/ou ausência e/ou diminuição de atividades físicas ou

esportivas. É um dos fatores maior prevalência na população mundial associado ao estilo de
vida moderno.
Nesse contexto ao estimulo a atividade física e condição necessária para enfrentamento
do sedentarismo, dos seus problemas decorrentes. A atividade física é um instrumento de
prevenção, de custo acessível à população, sendo um forma segura quando praticada de maneira
a respeitar os princípios de treinamento esportivo e os limites do corpo, contribuindo
positivamente para a saúde da população.
De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva dos EUA (PATE et al
1995), todo adulto deve acumular 30 minutos ou mais de atividade física moderada na maioria
dos dias da semana ou diariamente de preferência. O gasto energético semanal em atividades
físicas deve ser superior a 1000 kcal ou 150 kcal por dia.
Vale ressaltar que a atividade física não se resume a aquelas praticadas apenas em
academias e clubes, mas sim em diversas situações do cotidiano e pode ser classificada da
seguinte forma: estruturada e não estruturada. A não estrutura são atividades do cotidiano dos
sujeitos, sem alguma organização ou planejamento, como as atividades domésticas, caminhada
para o trabalho, passeio com o cachorro, ligadas a vida diária das pessoas. Já a atividade física
estruturada são exercícios organizados, periodizados com orientação de um profissional de
Educação Física, como a ginástica, musculação, natação e hidroginástica.

3 AVALIAÇÃO FÍSICA E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE

A avaliação física é um processo de realização de medidas para se obter informações e
propor intervenções a partir dos resultados. Por meio da avaliação física são obtidos um
espectro geral de e indicadores como estatura, peso, percentual de gordura, peso ideal,
capacidade cardio respiratória, dentre outros. E necessário que o profissional possua as
capacidades básicas de manuseio de instrumentos e interpretação de resultados, assegurando
um papel proativo no diagnóstico da condição dos indivíduos e, consequentemente na definição
de intervenções coerentes com o enfrentamento do problema, especialmente na área do
treinamento desportivo.
Nesse contexto a avaliação física é um processo de exploração de medidas que, de
maneira subjetiva e objetiva, reflete e compara resultados, é uma maneira de identificar o perfil
do indivíduo, além de preparar o programa ideal para as condições e limitações do avaliado
(NASCIMENTO; SORIANO; FÁVARO, 2007).
Para Giannichi e Martins (1996) ao longo os anos as evidencias são de que a avaliação
determina a importância ou valor da informação coletadas, tais como: classifica os alunos,
reflete o progresso, indica se os objetivos estão ou não sendo atingidos, se o sistema de ensino
está ou não sendo satisfatório, dentre outros. Por meio de um sistema de avaliação física
adequado os objetivos e a metas traçadas pelo professore passam a ser coerente com as reais
necessidades dos sujeitos.
A avaliação física, seus procedimentos e recursos utilizados, estão evoluindo
surpreendentemente nos últimos anos sob influência do desenvolvimento científico e
tecnológico observado nessa área e muitas vezes determinado pelas diferentes tendências
acadêmicas e profissionais de cada época (GUEDES, 2006).
É de certo modo consensual que a avaliação permite mensurar o nível de
condicionamento físico dos sujeitos, sendo a base para definir programas de atividades físicas.
Por meio da avaliação física é possível julgar o quanto foi eficiente o sistema de trabalho -

periodicidade, intensidade, cargas do programa, dentre outros (KISS, 1987; CARNAVAL,
2000; MORROW JUNIOR et al, 2003).
A concepção de Nascimento (2015) e de que a Avaliação Física é uma ferramenta
necessária para definir a condição física dos sujeitos a partir de testes científicos possíveis de
determinar

variáveis

morfológicas

(composição

corporal,

somatótipo

e

medidas

circunferenciais e lineares) e variáveis funcionais (capacidade aeróbica, anaeróbica, força e
flexibilidade). É recomendado que as avaliações físicas sejam periódicas para acompanhamento
da evolução do nível de condicionamento dos sujeitos.
Atualmente, estão disponíveis vários instrumentos para avaliar o nível de atividade
física (NAF) de determinada população. Esses métodos podem variar desde monitores
eletrônicos (como, por exemplo, os sensores de movimentos) até levantamentos realizados por
meio de questionários. Os modelos eletrônicos utilizados são mais precisos, porém mais caros,
o que restringe seu uso em estudos epidemiológicos; já a utilização dos questionários permite
que grande parte da população seja avaliada.
No intuito de observar e direcionar os estudos para a área de avaliação física, entendese que testar, medir e avaliar é função básica para permear qualquer programa de treinamento
físico, quer seja para pessoas sedentárias, destreinadas, ativas ou para as treinadas em nível
competitivo.

4 TREINAMENTO FUNCIONAL E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

O treinamento funcional se baseia nos movimentos fisiológicos, básicos do corpo
humano, como pular, correr, puxar, agachar, girar e empurrar. O praticante ganha força,
equilíbrio, flexibilidade, condicionamento, resistência e agilidade. Integrando os segmentos
obtendo um ganho simétrico das cadeias, ou seja, melhora a cinética e cinemática do
movimento.
O treinamento funcional é utilizado em diversas áreas das ciências que lidam com o
movimento humano, como a reabilitação física, treinamento esportivo e o condicionamento
físico em geral. Os métodos usados em outras modalidades de atividade física estruturada como
musculação, tem como ênfase os segmentos e não os movimentos.
O treinamento funcional engloba o desenvolvimento e a progressão de programas de
exercícios que melhoram o desempenho muscular funcional do praticante visando recuperar,
capacitar ou otimizar o seu nível de função.
O treinamento funcional tem como objetivo estimular a harmonia dos segmentos
articulares e musculares usando volumes e intensidades na margem de força, resistência,
agilidade, velocidade, flexibilidade e equilíbrio. As sessões de treino podem se configurar em
circuito ou estações segmentadas com o objetivo da periodização. Equipamentos como fita para
treino funcional suspenso, bosu, kattlebell, free belt, medicine ball, slack line, rubber bands
podem ser utilizados como facilitadores ou como instrumento de sobrecarga, porém não
necessariamente caracteriza treino funcional o uso de equipamentos, mais sim aquele que
integra as cadeias.
O leque de opções para estímulos funcionais é imenso, podendo configurar em praça,
quadras, salão de musculação ou até mesmo dentro de um quarto de hotel. Um conhecimento
anatômico, cinesiológico, biomecânica e função do corpo humano; uma compreensão da
fisiologia neuromusculares, cardiorrespiratória às diferentes formas de exercícios; habilidade
de examinar os diferentes padrões motores que limitam a atividade e a participação funcional

plena dentro do contexto das expectativas pessoais e sociais. O treinamento funcional é uma
prática acessível à sociedade, pois não necessita de altos investimentos e os resultados são
eficientes na vida funcional das pessoas.
Assim o conhecimento dos métodos de treinamento funcional possibilita prescrever as
atividades conforme a condição física inicial dos sujeitos praticantes com ganhos contínuos e
qualitativos para os sujeitos que persistem na vivência da sua prática.

5 O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE

A qualidade de vida está diretamente relacionada aos hábitos individuais saudáveis ou
não. O ambiente em que vivemos também pode alterar negativa ou positivamente o nosso bemestar. Aspectos como as mudanças no estilo de vida em função da tecnologia, violência urbana,
estresse, ausência de atividade física interferem diretamente no bem-estar da população.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu promoção de saúde como o “processo
de possibilitar os povos a melhora do controle sobre sua saúde e seus determinantes e, desse
modo, melhorar sua saúde”.
O profissional de Educação Física ocupa uma posição privilegiada ao ser designado
como responsável pela promoção de um conjunto de atividades físicas que podem interferir
positivamente na promoção da saúde.
Além disso, o profissional de Educação Física atua em ambientes atividade física para
determinados grupos de pessoas com conhecimentos teóricos e práticos. Ou seja, a globalização
trouxe muitos benefícios para a sociedade, mas também trouxe alguns pontos negativos que
interferiram diretamente nos hábitos da sociedade, como o avanço das construções civis e,
consequentemente, a diminuição dos espaços para a prática de atividade física e lazer, como
praças, campos, parques, etc , reduzindo a oportunidade das pessoas usufruírem dos benefícios
da atividade física. Sendo assim, o profissional de Educação Física se torna peça primordial na
inserção da atividade física nesse mundo contemporâneo.

5.1 Estratégias pedagógicas no ensino superior relacionadas à saúde

Uma das estratégias utilizadas pelo corpo docente do curso de Educação Física
Bacharelado de uma instituição de ensino superior do Território Mucuri é inserir o aluno na

discussão de problemas relacionados ao sedentarismo, estimulando sua consciência e percepção
crítica do problema. Assim como a desafiá-los a pensar sobre a estruturação de intervenções
coerentes com as necessidades da população local.
São formados grupos de trabalho e propostas questões problemas estruturantes onde
incialmente, por meio da pesquisa em periódicos especializados os alunos apresentam
proposições de intervenção. Essas proposições são simuladas pelos próprios alunos, seguidas
de rodas de conversas e debates entre os participantes.
Em momento subsequente, de acordo com as demandas da comunidade, por meio de
projeto de extensão, tais como Atividade Física ao Ar Livre, Atividade Física para Melhor idade
essas experiências são colocadas em prática na comunidade, conforme interesse e demanda da
população local. Assim são oferecidas a comunidade atividades organizadas e orientadas pelos
discentes e docentes, com intuito de compreender e diagnosticar problemas relacionados a
ausência da atividade física e proposição de intervenção para enfrentamento das questões.
A criação de projetos de intervenção e eventos inicia-se na sala de aula com os rascunhos
das propostas inicias, seguida de aproximação com a comunidade, para percepção e
estruturação do plano de ações coerente com as suas reais necessidades. A execução consiste
em processo de interação entre docentes-discentes-comunidade com replanejamento das ações
quando necessário. A organização dos instrumentos de avaliação das propostas de intervenção
em avaliação física e treinamento funcional permeiam todas as etapas, desde a concepção,
execução e avaliação propriamente dita dos resultados obtidos.
Quanto as atividades e ações propostas apresentam características variadas, que vão
desde a recreação, treino funcional até a avaliação física, sendo sempre muito fundamentadas
cientificamente para que alunos e comunidade percebam sua importância.
Percebe-se que essa metodologia de trabalho no ensino superior, de aproximação dos
conhecimentos científicas, dos conceitos de avaliação física, atividade física e treinamento
funcional, amplia o nível de consciência do futuro profissional na área da Educação Física.
Amplia-se também a compreensão dos acadêmicos do papel protagonista do
profissional no contexto da renovação, adaptação e promoção da atividade física. Observa-se

ainda que capacitá-lo com conhecimento teórico e prático é importante para renovação das
metodologias e da construção de conhecimentos científicas.
A vivência prática incluída nos métodos de ensino oportuniza a percepção da aplicação
dos conhecimentos teóricos como fundamento dos planos de intervenção, sendo essencial
formação do profissional de Educação Física. Observa-se necessite contexto um maior vínculo
da relação estabelecida entre o professor e aluno, constituindo uma rede horizontal de relações
entre os sujeitos envolvidos.
Com base em Freire (1996) pode-se dizer que um bom professor estimula o aluno a
refletir sobre sua realidade e o desafia a empreender ações de enfrentamento dos problemas da
sua realidade concreta. Produz uma prática onde as dimensões conceituais de deferentes áreas
do conhecimento são desenvolvidas a partir das experiências dos próprios alunos.
No contexto da experiência em construção da formação superior em Educação Física
para formação de profissionais aptos a intervenções positivas para o enfrentamento dos
problemas relacionados a saúde são construídas por meio de estratégias que valorizam as
experiências históricos e sociais dos alunos. Nesse contexto são estimuladas as visitas técnicas,
seminários, estudos práticos simulados, grupos operativos de trabalhos dente outras.
O conjunto dessas vivências teóricas e práticas, trabalhadas ao longo do semestre são
recuperados em seminários integralizados de conceitos teóricos e práticos, partindo da
percepção acadêmicos do registro e relato das experiências conceituais e práticas na vivência
dos conteúdos na perspectiva da promoção da saúde.
Dessa forma, usar uma proximidade horizontal como método de ensino demonstra ao
aluno o envolvimento direto do docente, espelho do aluno, com o problema, fortalecendo o elo
discente e docente, aumentando, assim, o comprometimento do aluno com soluções e
estratégias criadas durante seu processo de formação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações acadêmicas que acontecem a partir de conceitos de atividade física e suas
possibilidades de intervenção com a comunidade demandam ações integradas e planejadas afim
de que o aluno possa estabelecer uma relação entre a teoria e a prática de modo a suprir as
necessidades da sociedade local e suas limitações.
O exercício funcional por englobar exploração de todas as áreas do corpo, juntamente
com a avaliação física são importantes para planejamento e observação dos alunos, assim como
comparar grupos e adequar atividades de acordo com necessidades e possibilidades de
execução. Estabelece uma relação de proximidade importante do aluno com a comunidade,
onde o mesmo consegue propor mudanças de comportamentos para a melhoria da saúde da
mesma.
A construção da relação pedagógica na perspectiva de promoção da saúde requer ações
docentes que envolvam conscientização, reflexão, discussões em grupos e que apresentem
questões a serem exploradas de acordo com as necessidades de grupos locais.
As ações em sala de aula devem enfatizar a contextualizar e reflexão, priorizando
fortalecer possibilidades de extensão e de projetos que contribuem com a participação dos
acadêmicos. Contata-se que as ações da experiência em análise enfatizam a percepção de
métodos de intervenção e aplicação nas atividades práticas por intermédio da relação docente e
o aluno a partir de espaços concretos de intervenção e aplicação dos conhecimentos.
A atividade funcional pela sua caracterização de exploração em áreas livres possibilita
sobretudo que o futuro profissional de Educação Física explore sua formação como ponto de
destaque, pois e o responsável direto pela execução e elaboração das atividades, fator esse que
certamente evidencia a intervenção através de métodos diversos e manipulação de variáveis
importantes para adaptação fisiológica para a promoção da saúde.
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ST 28 – Pesquisa e Práticas Acadêmico-Científicas
ANÁLISE DE UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM UMA
APAC NO VALE DO MUCURI
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Adenilson Mariotti Mattos3
Maicon Douglas Chaves4
RESUMO: O estudo objetiva assinalar atividades educativas e recreativas com os
recuperandos de uma Associação de Proteção aos Condenados – APAC, no Vale do Mucuri,
levando o curso de Educação Física a interagir de forma positiva com a comunidade
promovendo Direitos Humanos, protegidos pela CF/1988. Estudantes da Faculdade mantêm
projeto de extensão junto à APAC com recuperandos que passam o dia em atividades artesanais
internas e horticultura numa área da instituição, outros trabalham fora e retornam à noite. Os
resultados ratificam satisfação dos recuperandos no contato com os acadêmicos, valorizados
enquanto pessoas dignas de lazer e progresso intelectual. Fez-se uma pesquisa descritiva,
qualitativa com observação das atividades e uma revisão de literatura.
Palavras-Chave: Extensão. Direitos humanos. Educação Física. APAC.
ABSTRACT: The objective of this study is to indicate educational and recreational activities
developed with the recovering of the APAC – Vale do Mucuri Association for the Protection
of Convicted Persons, leading the Physical Education interact positively with the community
and promoting Human Rights, supported by the F. C. Academics the University are working
at extension project with the arrested from APAC that spend the day in activities such as
handicrafts inside the house and horticulture, others work out during the day and come back at
night. The results prove the satisfaction of the recovering ones in the contact with the academic,
valued as persons worthy of leisure and of intellectual progress. A descriptive and qualitative
research was done with observation of the activities. Also a review of literature.
Keywords: Extension. Human rights. Physical Education. APAC.

1 INTRODUÇÃO

O artigo sobre intitulado: Análise de uma experiência de extensão universitária em uma
APAC no vale do mucuri tem como finalidade assinalar atividades educativas e atividades
recreativas desenvolvidas com os Recuperandos e uma APAC no Vale do Mucuri, levando o
curso de Educação a interagir de forma positiva com a comunidade, e promovendo Direitos
Humanos.
Considerando que os Direitos Humanos são componentes inerentes à educação faz-se
necessário discutir a temática. A Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional LDB (93,94/96)
e o Plano nacional de Educação lei (10.172/2001), em sintonia com a declaração mundial sobre
a educação para todos, também corroboram com uma educação que contemple o respeito
humano, e, portanto, a dignidade humana. Assim alunos do curso de Educação Física,
desenvolveram um projeto de extensão em uma APAC no Vale do Mucuri envolvendo ações
condizentes com os Direitos Humanos e com a aproximação do acadêmico do curso de
Educação Física com a comunidade.
No âmbito da Faculdade o projeto de extensão é processo educativo, cultural e científico
que articulado ao ensino, de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora entre a
Faculdade e a Sociedade. A partir dessas referências, a extensão é desenvolvida no sentido de
organizar, apoiar e acompanhar ações voltadas para a educação do cidadão nas áreas de
educação pública, educação em direitos humanos, educação inclusiva, cultura, lazer e
recreação, saúde e meio ambiente, criando mecanismos que permitam avançar o processo de
integração entre a Faculdade e diversos setores da sociedade.
Desse modo a pesquisa envolveu estudos sobre os direitos humanos e um levantamento
das atividades a serem desenvolvidas dentro da APAC em duas semanas a cada semestre.
Durante a efetivação do projeto pode-se observar o envolvimento dos recuperandos nas
atividades recreativas, nas discussões sobre os vídeos apresentados e nos diálogos sobre os
Direitos Humanos e uma sociedade inclusiva.

Considerou-se uma pesquisa descritiva, qualitativa com observação sistemática das
atividades desenvolvidas pelos alunos do curso de Educação Física com os recuperandos da
APAC, nas quais o acadêmico obteve melhor compreensão sobre a importância das atividades
de extensão com a comunidade aprisionada. Também fez-se uma revisão de literatura estudando
autores significativos como DALLARI (2004); RABENHORST (2008); BOULOS JÚNIOR
(2012 ). DIMENSTEIN (1992); BRASIL (2013), além da análise da Constituição Federal do
Brasil e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O artigo oferece a parte introdutória, depois apresenta um estudo literário sobre os
Direitos Humanos, seguindo com um breve histórico sobre a violação aos direitos do homem e
do cidadão no Brasil. Ao final discorre sobre a experiência do projeto de extensão do curso de
Educação Física na APAC, contendo um conceito sobre a APAC e os trabalhos que foram
desenvolvidos pelo curso de Educação Física da Faculdade.

2 DIREITOS HUMANOS

No Brasil, existem inúmeros problemas relacionados com as necessidades básicas da
população, dentre elas encontramos as dificuldades de respeito à diversidade, e a pessoas que
se encontram em situação de vulnerabilidade assim como também existe uma falta de
compreensão quanto aos diversos campos de atuação dos direitos humanos.
Os direitos humanos representam um conjunto de princípios aceitos universalmente,
reconhecidos constitucionalmente e garantidos juridicamente. Seu objetivo é assegurar a
qualquer pessoa o direito à dignidade, na sua dimensão individual e social, material e espiritual.
É garantir que qualquer pessoa, independentemente de sua nacionalidade, religião, opiniões
políticas, raça, etnia, orientação sexual, tenha a possibilidade de desenvolver plenamente todos
os seus talentos.
Neste contexto, a Educação pode ser considerada um dos processos vitais na afirmação
de uma sociedade que promova a garantia de Direitos e Deveres essenciais e promova a
convivência harmônica entre os cidadãos. Assim, procurar desenvolver hábitos, ampliar
valores, respeitar as diferenças, enfrentar as desigualdades e o desrespeito, construindo uma
cultura de paz, são algumas das ações que podem, através do processo, educativo, provocar esse
processo dinâmico de mudanças sociais, culturais e posteriormente políticas neste país.
Os Direitos Humanos correspondem àqueles que são essenciais para que a pessoa
humana possa viver com dignidade e possa se desenvolver e participar plenamente na vida em
sociedade. Dallari deixa em evidência que o ser humano não pode sofrer tratamento que o expõe
a condições desprezíveis.8
A falta de entendimento e da perspectiva de vida com dignidade pela qual aconteceu no
decorrer do tempo, e em várias partes do mundo, incluindo o Brasil conduziu a humanidade a
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uma vida desregrada, atingida por violência à pessoa humana, submetendo pessoas a condições
de escravos e de tratamentos cruéis e degradantes.9
O destaque que se faz aqui, é rememorar que em diversos momentos da história do
Brasil, esteve presente a violência contra a pessoa humana de maneira incisiva, então é
necessário reforçar que o homem não pode viver sem dignidade e que esta deve ser conhecida
e respeitada enquanto inerente à pessoa humana.
Isto pode ser visivelmente observado na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha
invadiu a Polônia e as políticas antissemitas se tornaram mais duras. Os judeus passaram a ser
presos e assassinados nos territórios ocupados pelo governo nazista. Foram instituídos guetos
em várias cidades, com a intenção de isolar e controlar os judeus nos territórios conquistados.
Eles viviam em condições precárias, sem direito de levar seus pertences, com problemas de
higiene, superlotação e restrição na chegada de alimentos.
Os campos de extermínios eram autenticas fábricas de mortes de velhos, crianças,
doentes que chegando aos campos eram imediatamente enviados para a execução nas câmaras
de gás sem que soubessem que estariam submetidos a estas condições. Na cidade de Auschwitz
os prisioneiros eram vítimas das piores humilhações e maus tratos, uma verdadeira violação à
dignidade humana.
Com a elevada violação aos direitos do homem, visualizada principalmente na segunda
guerra mundial, para assegurar os direitos dos cidadãos, em 10 de dezembro de 1948 foi criada
a Declaração universal dos Direitos Humanos como uma forma de reação contra as atrocidades
cometidas durante a segunda guerra mundial, que entre vários itens consideráveis, cita em seu
art. 1º “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos; são dotados de razão e
consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.
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2.1 A violação aos direitos do homem e do cidadão no Brasil: breve histórico

É possível reconhecer um comportamento ou uma situação em que a dignidade é
atingida no cotidiano das pessoas quando se constata as condições desumanas existentes em
filas de hospitais públicos, na vida de crianças de ruas e em situações de risco, também se
considera nesta condição de falta de dignidade os desempregados que se veem em condições
de marginalizados sociais. Desse modo, os direitos humanos são considerados fundamentais
porque são indispensáveis para que a pessoa possa viver com dignidade.10
É manifesta a violação dos direitos do homem e do cidadão quando se observa o
momento de colonização do Brasil em que o indígena foi submetido à exploração e a perda da
dignidade. O conquistador europeu impôs aos povos indígenas costumes que modificaram o
modo de vida das comunidades, populações inteiras foram aprisionadas e deslocadas de suas
regiões de origens, forçadas a trabalhar como escravos para o conquistador. Os indígenas foram
escravizados, suas famílias destruídas, seus costumes e seus direitos foram dilacerados, neste
aspecto, está explícita a violação aos direitos do homem.
Ainda no período de colonização do Brasil outra grande violência evidenciada foi a
escravidão do africano, um tempo de legalização de violência contra a pessoa humana,
brutalmente arrancados de sua terra e comercializados como mercadoria do Brasil,
disponibilizados como objetos que passaram pelos mais cruéis tratamentos, atos de elevada
desumanização da pessoa.
Se o período colonial e imperial do Brasil conduziu o país a um processo de violência
institucionalizada, não fugiu à regra o período republicano que além dos tratamentos indignos
com pessoas pobres e marginalizadas, viveu vinte e um anos de regime militar, instaurado a
partir de abril de 1964 a março de 1985, sob o comando de militares com caráter autoritário e
nacionalista que marcou uma época de retirada da dignidade humana.11
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Vale salientar que nesse período de governo os militares perseguiam e prendiam
estudantes, ou qualquer suspeito de ser contra o regime e abusos das mais diversas formas eram
cometidos contra a pessoa humana e vale ressaltar que os métodos utilizados foram diversos e
perversos.
De abuso cometido pelos interrogadores sobre o preso, a tortura no Brasil passou, com o
Regime Militar, à condição de “método científico”, incluído em currículos de formação de
militares. O ensino deste método de arrancar confissões e informações não era meramente
teórico. Era prático, com pessoas realmente torturadas, servindo de cobaias neste macabro
aprendizado. Sabe-se que um dos primeiros a introduzir tal pragmatismo no Brasil, foi o policial
norte-americano Dan Mitrione, posteriormente transferido para Montevidéu, onde acabou
sequestrado e morto. Quando instrutor em Belo Horizonte, nos primeiros anos do Regime
Militar, ele utilizou mendigos recolhidos nas ruas para adestrar a política local. Seviciados em
sala de aula, aqueles pobres homens permitiam que os alunos aprendessem as várias
modalidades de criar no preso a suprema contradição entre o corpo e o espírito, atingindo-lhes
os pontos vulneráveis12

Foi um regime opressivo que se mantinha por meio da força bruta e com atrocidades
cometidas sem qualquer receio quanto à destituição da dignidade humana que fora altamente
reforçada na Organização das Nações Unidas a partir de 1948.
Outro fato que tem marcado a violação dos direitos humanos no Brasil é a exploração
de crianças e o tráfico destas. Crianças traficadas passam tanto pela exploração sexual
comercial como também o tráfico de órgãos. Já foi denunciada a existência de creches no norte
da África onde as crianças eram depositadas, esperando o pedido de um órgão de algum
compatível que iria receber o referido órgão. Essas “creches” seriam conhecidas como “casas
de desmanche”. . Todavia, o tráfico de crianças para adoção ilegal tem contribuído para um
número elevado de registro das violências sofridas por essas pessoas e os casos de sua
exploração em países europeus.
Diante desse quadro caótico muitas crianças brasileiras têm sido levadas para outros
países, a fim de serem exploradas sexual e comercial ou até mesmo para doação de órgãos
daqueles que aguardam na fila de espera por órgão compatível, da mesma forma acontece com
crianças e adolescentes desses países.
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Perante uma série de atitudes comuns no Brasil e que são incompatíveis com os Direitos
Humanos, também se encontra a população carcerária que necessita de um olhar mais atento às
possibilidades de recuperação e inserção na sociedade de maneira digna. Cabe à Instituição de
Ensino Superior compreender os valores humanos e atuar contribuindo com a minimização de
preconceitos e contribuindo com o bem estar das pessoas.
Sabendo que a Constituição Federal é a maior Lei de um Estado e que nesta está
implícito o respeito aos valores humanos, torna-se fundamental que as instituições
educacionais, enquanto lugar que exerce papel fundamental na vida do cidadão organize
projetos que atendam a comunidade.
Então, projetos de extensão dentro da APAC trazem benefícios para os estudantes que
conhecem teoricamente os direitos humanos e podem colocar em prática atitudes afirmativas
para a comunidade e quanto aos apenados, vivenciam momento recreativo e de aquisição de
novos conhecimentos.
Ademais, envolver os acadêmicos na temática dos Direitos Humanos, tem sido uma
exigência legal do Ministério da Educação no Brasil no escopo de proporcionar aos acadêmicos
um melhor entendimento sobre uma postura respeitosa e humana nos espaços sociais e inclusive
nas relações de trabalho.

3 EXPERIÊNCIA DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NA APAC, ASSEGURANDO RESPEITO, CONHECIMENTO E LAZER

3.1 APAC

A APAC: Associação de Proteção e Assistência ao Condenado é uma entidade civil de
direito Privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação
e reintegração social dos condenados às penas privativas de liberdade. Ela figura como forma
alternativa ao modelo prisional tradicional, promovendo a humanização da pena de prisão e a
valorização do ser humano, vinculada à evangelização, para oferecer ao condenado condições
de se recuperar. Busca, também, em uma perspectiva mais ampla, a proteção da sociedade, a
promoção da justiça e o socorro às vítimas.
O objetivo foi amenizar as aflições de uma população sempre sobressaltada com as
constantes rebeliões e atos de inconformismo dos encarcerados, que viviam amontoados no
estabelecimento prisional. Desse cenário, surgiu a Metodologia Apaqueana, que tem a
finalidade de preparar o condenado para ser devolvido em condições de conviver
harmoniosamente e pacificamente com a sociedade. Na APAC, diferentemente do sistema
carcerário comum, os próprios presos são corresponsáveis pela sua recuperação, tendo
assistência espiritual, social, médica, psicológica e jurídica prestada por voluntários da
comunidade. Os presos têm acesso a cursos supletivos, profissionalizantes, técnicos e alguns
casos de graduação, oficinas de arte, laborterapia e outras atividades que contribuem para a
reinserção social. Oportunizar a reinserção social de pessoas que praticaram crimes é, em última
instância, um trabalho de defesa da sociedade. Um preso recuperado significa um delinquente
a menos no seio da sociedade e significa um cidadão a mais na construção de uma sociedade
mais justa e fraterna.13
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3.2 Projeto de Extensão

No âmbito da Faculdade o projeto de extensão é processo educativo, cultural e
científico que articulado ao ensino, de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora
entre a Faculdade e a Sociedade.
A partir dessas referências, a extensão é desenvolvida no sentido de organizar, apoiar e
acompanhar ações voltadas para a educação do cidadão nas áreas de educação pública,
educação em direitos humanos, educação inclusiva, cultura, lazer e recreação, saúde e meio
ambiente, criando mecanismo que permitam avançar o processo de integração entre a
Faculdade e diversos setores da sociedade.
O projeto desenvolvido na APAC buscou fazer com os recuperandos um trabalho
envolvendo ponderação sobre os direitos humanos com a leitura reflexiva e critica sobre as
categorias que fundamentam os Direitos Humanos, particularmente as categorias de valores
humanos, igualdade e fraternidade, como ferramentas de construção da dignidade humana e
oferecendo atividades físicas e recreativas nas quais proporcionam uma interação dos
estudantes com os recuperandos com momentos de lazer e de compromisso com a saúde do
corpo.
A humanização das relações com o outro foi ponto significativo no trabalho, pois,
promoveu um repensar sobre os saberes do professor, de suas relações com diferentes tipos de
público que venha a atender enquanto profissional da educação, conhecendo novas
experiências de trabalho associando as teorias e debates da sala de aula com a prática;
promovendo um trabalho em equipe com ações que visam contribuir com o desenvolvimento
da comunidade.
A metodologia utilizada nesta extensão pauta-se na ‘Pesquisa Ação’, uma vez que esta
teve a finalidade de intervir na realidade social, mobilizando os sujeitos envolvidos por meio
de uma autorreflexão, possibilitando uma tomada de consciência sobre sua realidade e de

ações que proporcionem reconhecer os valores humanos e a inclusão de todos na sociedade,
além de proporcionar momentos de lazer e atividades físicas voltadas para a saúde do corpo.

3.3 Atividades desenvolvidas pelos alunos do curso de Educação Física na APAC

Foi apresentado aos recuperandos diversos temas que contemplam os direitos humanos
como o direito dos idosos, da criança e do adolescente, do indígena, do homoafetivo, do
apenado, entre outros, o que levou os participantes a ampliar a discussão e se posicionarem
em relação aos direitos humanos e em alguns casos relacionando o tema com passagens
bíblicas.
Fez-se uma reflexão sobre os direitos humanos, com foco na História Local fazendo
reconhecimento das diferenças étnicas, meio ambiente, cultura local e o sentimento de
pertencimento ao lugar e a promoção da paz.
Houve um grande envolvimento por parte dos recuperandos em ouvir e discutir sobre
a história local de cidades do Vale do Mucuri, incidindo questionamento sobre as
possibilidades de maior cuidado e divulgação do patrimônio histórico de cada cidade como
forma de garantir a memória histórica e o reconhecimento dos sujeitos envolvidos na
construção das cidades.
Após a exposição apresentou-se o vídeo educativo: “Vista Minha Pele”, que mostra
uma comunidade de africanos que preteria as pessoas de cor branca que faziam parte desta
comunidade, o que possibilitou um debate sobre a presença da diversidade étnica em nosso
país e, em especial, nas nossas cidades e a importância de compreender e respeitar as
diferenças, assim como também o valor do empoderamento da cultura e da etnia.
Também fez-se uma dinâmica de auto reconhecimento com a participação ativa dos
recuperandos, momento em que todos puderam externar o seu sentimento de gratidão à vida e

às pessoas. A conversa fluía após cada participante escolher entre muitas, uma gravura que
assinalava um significado na sua vida.
Além de um momento de interação, foi também uma oportunidade para que os
estudantes e os recuperandos percebessem o outro como sujeito de direitos e de sentimentos
positivos em relação aos desejos a serem realizados no regresso à sociedade fora do presídio.
Nesse momento pode-se certificar maior respeito pela família e os anseios pela reconstrução
de uma vida saudável junto aos familiares. Também muito se referiu à vontade de realizações
profissionais e o sentimento de religiosidade o que é muito perceptível dentro da APAC.
A musicalidade foi outro ponto que chamou a atenção dos acadêmicos, pois, nos
encontros ocorridos durante o projeto, os Recuperandos fizeram apresentações musicais,
oferenceram aos acadêmicos um momento de louvor, com músicas que refletem sobre a
espiritualidade e a paz e também outras músicas que são referências da música popular
brasileira.
Outros momentos significativos foram os jogos pedagógicos com o envolvimento dos
alunos e dos recuperandos;

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer da pesquisa ficou evidenciado que os direitos humanos são os direitos
básicos de todos os seres humanos, são essenciais para que a pessoa humana possa viver com
dignidade e se desenvolver em plena participação na vida em sociedade. A educação em
Direitos Humanos é, na atualidade, um dos mais importantes instrumentos dentro das formas
de combate às violações de direitos humanos, pois conscientiza o saber, os direitos e os deveres
dos cidadãos.
Verificou-se a relevância do estudo dos Direitos Humanos e dos projetos de extensão
nas Instituições de Ensino Superior enquanto momento de aprendizagem dos acadêmicos e de
contribuição com a comunidade. Alunos dos cursos de Educação Física puderam reforçar os
conhecimentos sobre os valores humanos com uma prática em um ambiente de reclusão para
presidiários recuperandos
Quanto aos recuperandos da APAC, receberam informações diferenciadas, dinâmicas e
atividades que levantam a autoestima e o sentimento de responsabilidade no meio social, além
de atividades físicas voltadas para a saúde do corpo e uma melhor compreensão sobre o
compromisso de respeito e construção da localidade.
A Faculdade, em atenção aos procedimentos educacionais pode oferecer discussões e
atitudes favorecendo os direitos humanos e a cultura da paz, com reflexões e práticas inerentes
aos direitos humanos e ao desenvolvimento educacional e social.
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ST 28 – Pesquisas e Práticas Acadêmio-Científicas
AVALIAÇÃO DA SALINIDADE DO RESIDUO ORGÂNICO DO AÇÚCAR
DURANTE O PROCESSO DA COMPOSTAGEM.
EVALUACIÓN DE LA SALINIDAD DE RESIDUOS ORGÁNICOS DEL AZÚCAR
DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE.
Fabián Alberto Gordillo Manssur1
Miguel Guzmán Palomino2
Eduardo Chávez Navarrete3
RESUMO: Há uma grande diversidade de resíduos gerados pelas atividades agro-industrial
que establecidos incorrectamente producem alterações irreversíveis na natureza; por isso é
necessário conduzir um processo de reutilização. Foi avaliado o conteúdo de resíduos de
salinidade (bagaço, cinza e cachaza) através da compostagem. Os resíduos foram combinados
com duas fontes de microrganismos e dois métodos de arejamento. Foram usadas análises de
variância e o testes de tabelas de faixas médias e múltiples com 95% de confiança pelo método
LSD. O teor final de salinidade diminuiu; além disso, os materiais apresentarem diferenças
estatisticas significativas en especial das enriquecidas com cachaza, em microrganismos
comerciais em tubos de arejamento estático apresentando valores mayores. No final do processo
todos os materiais se estabilizarem com valores próximos.
Palavras-Chave: Compostagem, resíduos, salinidade.
RESUMEN: Hay gran diversidad de residuos generados por actividades agroindustriales, que
establecidos incorrectamente producen cambios irreversibles en la naturaleza; por lo que, es
necesario realizar un proceso de reutilización. Se evaluó el contenido de salinidad de residuos
(bagazo, ceniza y cachaza) a través del compostaje. Los residuos se combinaron con dos fuentes
de microorganismos y dos métodos de aireación. Se utilizaron análisis de varianza y tablas de
pruebas de rango medio y múltiple con un 95% de confianza según el método LSD. El contenido
final de salinidad disminuyó; además, los materiales presentaron diferencia estadística
significativa en especial el material enriquecido con cachaza con microorganismos comerciales
y aireación por tubos estáticos que presentó mayores valores. Al finalizar el proceso todos los
materiales se estabilizaron con valores cercanos.
Palabras Clave: Compostaje, residuos, salinidade.

1 INTRODUCCÍON

La producción agropecuaria tiene profundos efectos en el medio ambiente, son la
principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas, afectando a la
degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la
diversidad genética agropecuaria (1). Cada vez hay un mayor interés en promover la
valorización de los residuos o subproductos orgánicos para ser reutilizados, generando vías
alternativas para su gestión y evitar que terminen en vertedero (2). Los residuos de la
agroindustria azucarera y sus posibles aprovechamientos, es un tema de actualidad porque
deben ajustarse a las nuevas normativas ambientales, así como diversificar y adaptar sus
sistemas de producción. La producción de compost a partir de residuos industriales viene
efectuándose desde hace muchos años y es una tecnología bien conocida y desarrollada, en la
actualidad es una alternativa para el manejo de los desechos en tanto las leyes y normas de
sostenibilidad y manejo ambiental (2). Numerosos autores han comprobado que las sales del
compost van lavándose rápidamente a medida que se van sucediendo los riegos, disminuyendo
así la C.E. del sustrato (3–6). Lo más importante para tener éxito en la aplicación del proceso
de compostaje para gestionar un residuo, es la definición clara y acertada de la estrategia a
llevar a cabo (7). Por lo expuesto, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el
contenido de salinidad en mezclas de residuos agroindustriales azucareros como abonos
orgánicos obtenidos mediante el proceso controlado de compostaje.

2 MÉTODOLOGÍA

Se utilizó bagazo, ceniza y cachaza, dos fuentes de microorganismos (uno
artesanalmente y el otro es un producto comercial) y dos métodos de aireación (tubos estáticos
y volteos). Se determinó humedad, cenizas y materia orgánica, al inicio del experimento y en
función del contenido de estos parámetros se realizaron diferentes combinaciones de los
mismos (18 tratamientos); con la finalidad, de realizar una mezcla homogénea (7).
De acuerdo a la caracterización de los materiales, se realizaron las pilas para el compost
bajo un diseño de tres factores: aireación, material y microorganismos. Las medidas de las pilas
fueron: ocho metros de largo por 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de altura. Para la aplicación
sólo inicial de los microorganismos comerciales se tomó la dosis recomendada (4,5 g/tn); la
aplicación de los microorganismos locales se aplicó la dosis normalmente usada (1l/kg). Los
tubos permanecieron constantes durante todo el proceso (44 días) y tuvieron una medida de un
metro de largo, fueron colocados en tres lugares de cada pila; para el método de aireación de
volteo, se realizó el volteo dos veces por semana a cada pila antes de tomar la lectura de los
parámetros en estudio, de acuerdo a lo recomendado por (8).
Las variables medidas fueron evaluadas estadísticamente mediante ANOVA
Multifactorial, tablas y gráficos de media, y prueba LSD de Fisher de múltiples rangos al 95%
de confianza (STATGRAPHICS CENTURION XVII).

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se estableció un análisis multifactorial para salinidad para establecer la influencia
significativa que ejercen otros factores en el proceso de compostaje de los residuos (tabla 1)

Fuente
EFECTOS PRINCIPALES
A:Días de proceso (DDT)
B:Material
C:Microoorganismos
D:Aireación
INTERACCIONES
AB
AC
AD
BC
BD
CD
ABC
ABD
ACD
BCD
RESIDUOS
TOTAL (CORREGIDO)

Suma de Cuadrados

Gl

Cuadrado Medio

Razón-F

Valor-P

15,5424
7,4413
0,801138
1,1596

11
2
2
1

1,41295
3,72065
0,400569
1,1596

111,65
294,01
31,65
91,63

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

4,22559
1,97708
3,16815
0,725939
0,330291
0,255915
8,18094
5,82541
2,73812
1,53943
5,99841
59,9833

22
22
11
4
2
2
44
22
22
4
474
645

0,192072
0,0898674
0,288013
0,181485
0,165146
0,127958
0,18593
0,264791
0,12446
0,384859
0,0126549

15,18
7,10
22,76
14,34
13,05
10,11
14,69
20,92
9,83
30,41

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Tabla1. Análisis de Varianza para salinidad (ppt) - Suma de Cuadrados Tipo III

Puesto que 14 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto
estadisticamente significativo sobre salinidad (ppt) con un 95,0% de nivel de confianza; ya
que, existe una gran diversidad de materiales que pueden utilizarse como sustratos agrícolas,
pero existen criterios que deben considerar¬se para su elección (9). Un aspecto importante, es
es
Luego, se evaluó el comportamiento de las tres combinaciones de materiales durante
el proceso de compostaje mediante la siguiente figura 1.

Figura 1: Contenido de salinidad de los materiales (Mat) durante los dias del proceso de compostaje
(DDT).

Durante el proceso existe una disminución en el contenido de salinidad en cada
material, excepto en el día 32 y 40 en todos los materiales; sin embargo, también se observa
un aumento en el día 4 para el material 2 (40% bagazo, 30% cachaza y 30% ceniza) y material
3 (50% bagazo, 25% cachaza y 25% ceniza); lo cual concuerda con Turan 2008 (10); que
indica durante la fase inicial de compostaje, la salinidad se reduce debido a la alta
concentración de ácidos orgánicos, y el contenido de iones sulfato, calcio y magnesio (11,12).
Además, se evaluaron los factores de microorganismos empleados (figura 2).

Figura 2: Gráfica de medias de fuentes de microorganismos en el proceso de compostaje (Microorg)

Se observa que existe diferencia estadística significativa entre la fuente de
microorganismos comerciales y las otras fuentes utilizadas; demostrandose la aplicación de
los microorganismos comerciales como una alternativa para solubilizar sales y mejorando los

procesos dinámicos de infiltración y movilidad de iones (13,14). Luego, se realizó el análisis
para los métodos de aireación (tubos estáticos y volteos) en la figura 3.

Figura 3: Gráfica de medias de métodos de aireación empleados en el proceso de compostaje.

Se observa diferencia estadística significativa entre los dos métodos de aireación de
tubos estáticos y volteos. El método de aireación por volteos presentó menores contenidos de
salinidad; lo cual concuerda con (15), el cual indica que las diferentes estrategias de aireación
tienen un claro efecto en la evolución de la conductividad eléctrica (CE) debido a la
nitrificación se favoreció bajo buenas condiciones de aireación; probablemente a la mayor
disponibilidad de amoníaco-N que se transformó en nitrato-N.

Figura 4: Evaluación de la salinidad a. Relación entre material (Mat) y fuente de microorganismos
(Microorg). b. Relación métodos de aireación (Aireación ) y fuente de microorganismos (Microorg). c. Relación
métodos de aireación (Aireación) y material (Mat).

En la figura 4a, se observa que el material 3 ( 50% bagazo, 25% cachaza y 25%
ceniza) presenta una menor salinidad en las tres fuentes de microorganismos. El material 1
(25% bagazo, 50% cachaza, 25% ceniza) presentó una menor salinidad sin ninguna fuente de
microorganismos y un mayor valor con microorganismos comerciales, el material 2 (40%
bagazo, 30% cachaza y 30% ceniza) una menor salinidad con microorganismos locales y un
mayor valor sin fuente de microorganismos y con microorganismos comerciales, y el material
3 un mayor valor con microorganismos comerciales y un menor valor con microorganismos
locales.

En la figura 4b, se observa que todas las fuentes de microorganismos presentan una
menor salinidad con el método de aireación por volteos; debido al aumento de salinidad en las
mezclas que limitan la actividad microbiana (16). En el método de aireación por tubos
estáticos, los microorganismos locales presentaron una menor salinidad y los
microorganismos comerciales una mayor salinidad; en cambio, en el método de aireación por
volteos, sin ninguna fuente de microorganismos presentó la menor salinidad y
microorganismos comerciales una mayor salinidad al igual que en el otro método.

En la figura 4c, se observa que el material 3 (50% bagazo, 25% cachaza y 25% ceniza)
presenta una menor salinidad en ambos métodos de aireación; sucede lo contrario con el
material 1 (25% bagazo, 50% cachaza, 25% ceniza); ya que, el espacio de aire libre, permite
la entrega de oxígeno para los microorganismos en las pilas (17), y la cachaza aporta al
proceso de compostaje el material celulósico degradable, necesario para el crecimiento de los
microorganismos. El nitrógeno de este componente sirve como fuente de proteína para el

soporte estructural de los microorganismos (18). Además, se observa que todos los materiales
com el método de aireación por volteos presentaron menor contenido de salinidad.

Figura 5: Evaluación de la salinidad a. Contenido de bagazo en la mezcla. b. Contenido de cachaza en la
mezcla c. Contenido de ceniza em la mezcla.

En la figura 5a, se indica que las pilas de compostaje en su mezcla inicial con 50% de
bagazo presenta menor contenido de salinidad; caso contrario, con las pilas con el 25% de
bagazo; sin embargo, (19) indica en su estudio que el bagazo presenta altos valores de
salinidad, lo cual indica que es esencial indicar la fuente principal para la obtención del
residuo. Ospina 2016 (18), indica que el bagazo obtenido del procesamiento de la caña de
azúcar está constituido físicamente por cuatro fracciones: fibra 45%, sólidos no solubles 2 –
3%, sólidos solubles 2 – 3% y agua 48 – 50%, dichas características ayudan a la solubilidad
de sales.
En la figura 5b, se indica que la mezcla con 50% de cachaza presenta mayor contenido
de salinidad en el proceso de compostaje, concordando con (4), el cual indica que la
características física del resíduo limita la aireación interna de lãs pilas de compostaje,
limitando así la solubilización de sales producto de la acción de microorganismos; caso

contrario con el 30% y 25% de cachaza que, además no presentan diferencia estadística
significativa entre ambos.
En la figura 5c, la mezcla con menor contenido de ceniza (25%) presenta mayor
contenido de salinidad; debido a su naturaleza que es vegetal y mineral, y constituye una
fuente útil de microelementos y demás es un buen modificador de acidez en el proceso de
compostaje (18).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

El método de aireación por volteos es eficiente en la disminución del contenido de
salinidad para la regeneración de suelos, en adición con el material 3 (50% bagazo, 25% cachaza
y 25% ceniza), indicando que el mayor contenido de bagazo y menor contenido de cachaza em
la mezcla es indispensable; además, los microorganismos artesanales son uma excelnte
alternativa para aumentar la degradación de la matéria orgánica.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar experiências docentes aplicadas ao
ensino da dança em um curso de Educação Física do Território Mucuri. Parte da concepção de
valorização das práticas vivenciadas pelos acadêmicos a partir da interação com a comunidade.
Assim como, da perspectiva de que a compreensão globalizada da dança favorece sua inserção
como componente curricular escolar. Em termos metodológicos é uma pesquisa de revisão
bibliográfica de análise conceitual da dança. As experiências da formação apontam
consolidação de conhecimentos da dança importantes para a sociedade, a valorização da
cultural e desenvolvimento do ser humano.
Palavras-Chave: Dança. Educação Física. Ensino Superior
ABSTRACT: The objective experiences applied to teaching dance in course Physical
Education Mucury territory. Part of the conception of valorization of the practices experienced
by the academics from the interaction with the community. As well, from the perspective that
the globalized understanding of the dance favors its insertion as a school curricular component.
In methodological terms it is a research of bibliographical revision of conceptual analysis of
the dance. The training experiences point to the consolidation of knowledge of dance important
for society, the valorization of culture and the development of the human being.
Keywords: Dance. Physical Education. Higher education.

1 INTRODUÇÃO

A Educação Física possui conhecimentos específicos a serem sistematizados no
contexto escolar. Dentre esses conteúdos, expressados na linguagem corporal, encontra-se a
dança. A dança pode estabelecer relações de interação com as pessoas, estimulando o
conhecimento do próprio corpo e das possibilidades em relação ao outro e ao meio em que
vivemos.
De acordo com Marques (2007) o ensino da dança na escola deve se comprometer com
a ampliação das vivências corporais dos alunos e contribuir para a formação de um sujeito
criador-pensante de posse de uma linguagem artística transformadora.
Cabe ao professor de Educação Física transmitir aos seus alunos conhecimentos sobre
dança, objetivando tornar essa vivencia a mais significativa possível para a vida dos seus alunos
aprendizes.
Conhecendo a importância da dança, o curso de Educação Física Licenciatura do
Território Mucuri enfoca a construção de uma visão globalizada desse componente curricular
no contexto das práticas corporais de movimento.
A partir do que foi traçado, delineia-se o estudo com o objetivo de apresentar as
experiências docentes aplicadas a dança, buscando entender de que maneira essas experiências
contribuem para a formação acadêmica e como o aluno pode repassar para a comunidade a
importância do conteúdo aprendido.

2 ASPECTOS CONCEITUAIS DA DANÇA

Segundo Guimarães (2003 apud, GARCIA e GLITZ, 2009), dança é a arte do
movimento humano, ela é plástico-rítmica, abstrata e expressiva, uma das artes mais antigas
conhecidas, aparecendo desde os primórdios das civilizações como uma manifestação natural,
muitas vezes como forma de ritual.
Existem indícios de que o homem dança desde os tempos mais remotos. Todos os povos,
em todas as épocas e lugares dançaram. Dançaram para expressar revolta ou amor, reverenciar
ou afastar deuses, mostrar força ou arrependimento, rezar, conquistar, distrair, enfim, viver!
(TAVARES, 2005).
A dança é um elemento histórico, onde cada ser humano poderá construir a sua forma
de expressar através do corpo. Ela exige que o ser humano se movimente e exteriorize o seu
íntimo.
O movimento e a dança são um meio de expressão completo e complexo, presente em
todas as épocas da história e considerado uma das mais antigas artes criadas pelo ser humano,
usada para exprimir os sentimentos, na necessidade de expandir-se por movimentos e vínculos
emocionais. Portanto, falar do homem implica também falar do seu corpo e falar do corpo é
falar do seu espaço multidisciplinar (MANFIO; PAIM, 2008)
Mesmo com todas as riquezas culturais herdadas com o passar dos anos, a dança não se
limita a repetir formas tradicionais e acadêmicas, ela se transforma de acordo com as ideias
estéticas de cada tempo e lugar, incorporando as inovações técnicas, rítmicas, visuais,
expressivas e estéticas, com linguagens e possibilidades expressivas semelhantes.
Isso nos mostra que a dança é realmente uma das artes mais antiga que o homem
experimentou. E com o passar dos anos evoluiu em conceitos, nos fatos sociais e culturais,
salientando a relação do homem com o mundo e seus meios de vida.

3 A DANÇA COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA

A dança é uma relevante forma de comunicação e expressão que está extremamente
enraizada na nossa cultura. O ensino da dança nas escolas tem a capacidade de ajudar o aluno
a relacionar o mundo entre arte, ciência, sociedade, cultura e vida.
Segundo Betti (1991), a dança se insere no contexto escolar em 1854, quando a ginástica
passou a ser oferecida aos homens e a dança se tornou uma atividade exclusiva para as mulheres.
As aulas de dança, nesse período, se voltavam para reafirmar a graciosidade e a leveza das
mulheres predestinadas à maternidade e aos cuidados do lar, através de exercícios ritmados ao
som musical.
A dança está presente como eixo norteador da disciplina Educação Física desde 1997,
como um dos conteúdos da cultura corporal, como nos aponta os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s), embora neste documento a denominação utilizada seja “Atividades
Rítmicas e Expressivas” (GARIBA, 2005),
Oportunizar a dança na escola como forma de expressão artística é permitir amplas
possibilidades de relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo, sem reduzir à produção
de conhecimento, mas entendendo a imaginação e criação.
O ensino da dança na escola deve estar vinculado a aspectos motores, sociais,
cognitivos, afetivos, culturais, artísticos, pois como atividade pedagógica tem a função de
superar uma cultura corporal voltada para execução de movimentos já preestabelecidos,
produzidos pela sociedade.
É muito importante que a dança na escola seja tratada de forma consciente como um
meio de expressão e comunicação. São grandes os seus benefícios, pois é uma atividade que
prioriza a educação motora consciente e global, não visando apenas a uma ação pedagógica,
mas também à psicológica, ao comportamento da criança e suas atitudes, além de ser entendida
como um movimento histórico cultural que contribui com autonomia para a vida da criança
desenvolvendo sua criatividade, sensibilidade, expressão e corporeidade (FREIRE, 2001).

4 A DANÇA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

As aulas de Educação Física escolar oferecem possibilidades motoras diversas como um
direito do aluno. Diversificar os conteúdos e abordagem da cultura corporal é um dever do
professor de Educação Física; na atuação docente não é idôneo negligenciar ao aluno as
possibilidades de conhecimento e vivência da cultura corporal, especialmente do acesso aos
fundamentos teóricos e práticos da dança. São questões que precisam ser objetivo de reflexão
nos cursos de formação, pois a não apropriação e aplicação dos conteúdos de dança na escola
tem impossibilitado as crianças de terem acesso a este conhecimento (CAPRI;FINCK , 2009).
Segundo Rangel (2002), os conteúdos da Educação Física, inclusive da dança devem
cooperar com o resgate da corporeidade de um indivíduo, especialmente quando o aluno
participa das aulas orientadas pela construção de um agir pedagógico reflexivo e globalizante,
de integração de aspectos sociais, culturais, físicos, dentre outros.
No ensino superior, os acadêmicos são estimulados a refletir sobre as solicitações que
se farão sobre a pessoa do “Professor de Educação Física”; isso faz com que percebam o quão
grande é o potencial e a versatilidade de cada um, passando a ver a dança como uma
possibilidade de trabalho dentro das aulas de Educação Física.
O que é ensinado no ensino superior consiste em uma visão básica das possibilidades
com as quais o professor de Educação Física poderá trabalhar em suas aulas, cabendo a ele
utilizar de todo o conhecimento adquirido para dinamizar e qualificar o seu planejamento.

5 ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DA DANÇA NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Antes de iniciar o ensino das danças propriamente ditas, são realizadas com os
acadêmicos atividades rítmicas, com praticas mais acessíveis e familiares, visando introduzir a
dança. O trabalho teórico/prático é orientado para o desenvolvimento do ritmo, sendo o
aperfeiçoamento do ritmo fundamental para uma melhor execução da dança.
Em praticamente todas as atividades corporais está presente um trabalho rítmico.
Segundo Artaxo; Monteiro (2013), a educação do sentido rítmico é importante na Educação
Física e deve ser praticada desde a infância uma vez que essa Educação permite o
aperfeiçoamento dos sistemas nervoso e muscular, favorecendo o desejo de expressar-se.
Além da fundamentação teórica, esse trabalho tem como prática, jogos e brincadeiras,
onde através da ludicidade o aluno/acadêmico tende a aperfeiçoar tal habilidade.
Após o trabalho rítmico é desenvolvida a Dança Criativa, onde estimula-se o acadêmico
a criar seus próprios movimentos. Consiste em uma oportunidade de o professor, juntamente
com seus alunos, darem asas à imaginação, criando e recriando novas coreografias,
desenvolvendo uma linguagem corporal própria na construção de expressões corporal através
da dança. A dança criativa da ao aluno e professor um leque enorme de opções para a construção
de passos para incrementar a arte da dança.
A partir daí, estando os acadêmicos mais familiarizados com o movimento e mais
desinibidos, se torna muito mais significativo o ensino da dança a começar pela
contextualização histórica, para que haja um maior conhecimento e valorização cultural.
A diversidade cultural que caracteriza o Brasil tem na dança uma de suas expressões
mais significativas, constituindo um amplo leque de possibilidades de aprendizagem. BRASIL
(1997)
Entendendo a teoria das diversas danças (folclóricas, regionais, brasileiras e
estrangeiras), são apresentados os passos básicos de cada uma delas, após este conhecimento,
os acadêmicos são convidados a elaborar coreografias, onde é oferecida a eles a oportunidade

de criar, recriar e adaptar os passos, valorizando sempre os aspectos culturais da dança. Tendo
montado as coreografias, os acadêmicos compartilham entre eles as suas criações.
Há também um projeto dessa instituição de ensino Superior, chamado de Noite Cultural,
onde os alunos têm a oportunidade de apresentar suas coreografias, externando á todos os
universitários as experiências e conhecimentos adquiridos através da dança. Além deste projeto
são feitas também apresentações de dança em praças e eventos da instituição, objetivando assim
compartilhar com a comunidade da mesma experiência.
No momento em que o acadêmico consegue enxergar a dança como um todo, ou seja,
com todas as possibilidades de aprendizado e desenvolvimento que ela pode proporcionar (ou
atribuídas a ela) se torna muito mais viável a utilização da mesma como ferramenta de trabalho
quando estiverem inseridos no meio escolar.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda dança comporta valores culturais, sociais e pessoais produzidos historicamente.
Ignorar estas questões faz da dança mera repetição mecânica dos gestos, por mais agradável e
belo que possa parecer. Cabe a Educação Física (re)conhecer outras oportunidades encontradas
na dança e em suas mais diversas manifestações populares. CBC´s (2006)
Essas expressões apresentam-se como alternativas de legitimação da cultura dos alunos,
reconhecimento deles como sujeitos históricos, imersos no contexto sociocultural.
É perceptível a propagação da importância de se praticar atividades físicas e a busca
pela qualidade de vida no meio social. Independentemente da classe, gênero ou idade, as
pessoas demonstram interesse por este contexto. A prática da dança colabora de forma
significativa para estes fins.
Por meio dos movimentos corporais a dança tende a contribuir significativamente para
a melhoria de vida de quem a pratica. É entendendo e dando a devida importância que o curso
de Educação Física do Território Mucuri vem buscando valorizar essas práticas vivenciadas
pelos acadêmicos e a interação das mesmas com a comunidade.
As atividades de dança desenvolvidas pelo curso de Educação Física estimulam o
trabalho cooperativo envolvendo professores, acadêmicos e jovens da sociedade para promoção
da autoestima, lazer e cultura de modo relevante e significativo.
Através das experiências adquiridas enquanto acadêmicos, os futuros educadores
poderão repassar à sociedade os conhecimentos sobre a dança de uma forma mais concreta, sem
influências negativas e preconceitos buscando a valorização cultural e expandindo ainda mais
a sua importância para o desenvolvimento integral do ser humano.
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EFEITO DE CINCO DOSES DE QUITOSANA PARA O ESTABELECIMIENTO in
vitro DO BANANA DA TERRA DOMINICO HARTÓN (Musa AAB Simmonds) NA
ZONA DE DAULE
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RESUMO: O estudo teve como objetivo regenerrar platas de banana da terra empregando in
vitro com quitosana. Se utiliza cormos do banana da terra; inoculados em nutrimentos para seu
desenvolvimen, doses de quitosana (2,5; 5; 10; 15; 20 y 0 g / L-1). No quarta geração
qepicagem se evaluou o número de brotos que se regeneram por explante. Posteriormente en
60 brotos da quinta geração forom selecionados ao acaso 60 brotos, as variáveis a avaliar foram:
nùmero de avaliados o foram folhas, raizes e largum das brotos. O tratamento quatro foi o que
menor percentagem de contaminação presentou no avaliação acumulada com 15 g/ L de
quitosana; para o desenvolvimento de folhas, radicular e do elongação dos brotos, nehum dos
tratamentos mostraram significado estatìstica. Concluiou-se que a quitosana a diminuir a
contaminação.
Palavras-Chave: brotos, contaminação, explante
RESUMEN: El estudio tuvo como objetivo regeneración de plantas de plátano in vitro
empleando quitosano. Se utilizaron cormos del plátano; inoculados en nutrimentos para su
desarrollo y las dosis de quitosano a evaluar (2,5; 5; 10; 15; 20 y 0g/L). En la cuarta generación
(repique) se evaluó el número de brotes que se regeneraron por explante y finalmente en el
último repique se seleccionaron al azar 60 brotes, las variables a evaluar fueron: número de
hojas, raíces y longitud de las plántulas. El tratamiento cuatro fue el que menor porcentaje de
contaminación presentó en la evaluación acumulada con 15g/L de quitosano; para el desarrollo
foliar, radicular y de elongación de las plántulas; ninguno de los tratamientos mostró
significancia estadística. Se concluyó que el quitosano ayudó a disminuir la contaminación
Palabras claves: brotes, contaminación, explante.

1 INTRODUCCIÒN

El cultivo de plátano (Musa AAB) representa un importante sostén para la
socioeconomía y seguridad alimentaria del país; desde este punto de vista el plátano genera
fuentes estables y transitorias de trabajo. La mayor zona de producción de esta musácea es la
conocida como el triángulo platanero, la cual abarca las provincias de Manabí, Santo Domingo
y Los Ríos, con 52.612, 14.249 y 13.376 ha, respectivamente. Las principales variedades
explotadas en estas zonas son el “Dominico”, que se lo destina principalmente para el
autoconsumo y el “Dominico Hartón” (Musa AAB Simmonds) que se lo destina en su mayor
parte a la exportación (1).
La reproducción asexual de plantas es una técnica muy importante para la multiplicación
in vitro del plátano, debido a la esterilidad de la especie. En la actualidad, la atención está
centralizada en aprovechar las ventajas que presenta la metodología de propagación rápida
mediante el cultivo de tejidos (2).
La multiplicación in vitro ha permitido la reproducción masiva de la especie para
plantaciones comerciales. Sin embargo, una de las limitantes para la micropropagación in vitro
de Musa spp. ha sido la alta tasa de contaminación en los explantes en la etapa I del cultivo,
debido principalmente a contaminación endógena, acentuada en zonas tropicales, donde las
condiciones de alta temperatura y pluviosidad hacen que los microorganismos encuentren un
hospedero ideal en esta especie (3). Estudios reportados (4) indican que los ápices de Musa
AAB cv. Hartón obtuvieron una respuesta fisiológica positiva al establecimiento, con una
oxidación fenólica en el grado de moderadamente oxidado y un porcentaje de muerte por
necrosis del 25 %.
Otros estudios también reportaron que el quitosano no sólo afectó el crecimiento y
desarrollo del patógeno, sino que también indujo cambios morfológicos, alteraciones
estructurales y desorganización molecular de las células de algunos hongos fitopatógenos e
incluso bacterias (5). El quitosano sus cargas positivas le confieren numerosas propiedades

fisiológicas y biológicas, con un gran potencial y amplio intervalo de uso en la industria
farmacológica, médica y agrícola (6).
Debido a la importancia que tiene el cultivo, es necesario que existan herramientas
confiables para que el agricultor maneje el mismo desde las primeras etapas de éste, adecuada
y rentablemente. Es por ello que se planteó la necesidad de establecer un adecuado protocolo
de desinfección que proporcionará un establecimiento de explantes de plátano con bajo
porcentaje de contaminación, como fase inicial para la micropropagación in vitro de la especie
a través de sus “hijuelos”.

1.1 Objetivo general

Evaluar cinco dosis de quitosano para el establecimiento aséptico en plátano Dominico
Hartón (Musa AAB Simmonds).

1.1 Objetivo general

•

Determinar la dosis más eficiente de quitosano para evitar la contaminación de

patógenos en los medios de cultivos.
•

Comprobar si el uso de quitosano mejora el desarrollo de los brotes y plántulas in vitro

del plátano Dominico Hartón (Musa AAB Simmonds).
•

Obtener plántulas in vitro de plátano Dominico Hartón (Musa AAB Simmonds)

desarrolladas caulinar y radicularmente.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de cultivos de tejidos in vitro, ubicada
en la provincia del Guayas, cantón Daule. La temperatura media anual es de 28 ºC, tiene una
precipitación media anual de 1.607,86 mm; con una humedad relativa anual de 76 %2/ y una
humedad relativa máxima del 84 % (enero) (7). Se utilizó como material vegetal de inicio
cormos (de espada) de plátano Dominico Hartón (Musa AAB Simmonds). Macronutrientes y
micronutrientes (MS), se usó la fórmula de Murashige & Skoog (1962), vitaminas Morel, como
fuente de carbohidrato azúcar, para gelificar se adicionó Phytagel. Material experimental, se
probó el quitosano ya que éste teóricamente serviría para reducir la contaminación de patógenos
y ayudaría al desarrollo de los brotes y de las plántulas.
Área estéril, fue necesario trabajar limpieza y disponer de una cámara aséptica, la cual
debió ser limpiada con alcohol y ponerse a funcionar una hora antes de su utilización, se usó
luz ultravioleta (UV)ayudó a controlar la asepsia. Esta cámara aséptica debió estar equipada
con mecheros de alcohol, que se utilizaron para flamear instrumentos colocados con alcohol
(bisturí, cuchillas, pinzas y agujas), recipientes estériles (cajas de Petri, frascos), papel de filtro
y agua destilada. Los medios de cultivo y agua destilada fueron estelarizados en la autoclave a
15 lbs/2 (103,4 Kpa) a 121 oC de temperatura durante 20 minutos.

2.1 Procedimientos realizados en el experimento

Etapa 0. Los cormos fueron tomados de plantas madres de buen aspecto agronómico;
luego, se eliminaron las raíces y los restos de tierra para que finalmente sean lavados con
abundante agua.

Etapa 1. Las muestras fueron reducidas a un tamaño aproximado de cinco cm. Para su
desinfección éstas se sumergieron en solución de hipoclorito de sodio al 20 % y una solución
de agua destilada estéril al 80 % durante 20 minutos. Seguidamente se pasaron con otro
enjuague de cloruro de mercurio (3 gotas/500 ml) dentro de la cámara y finalmente fueron
lavados con abundante agua estéril. Se realizaron más cortes longitudinales y transversales,
reduciendo su tamaño hasta llegar a 10 mm x 10 mm. Posteriormente, se los sembró uno en
cada frasco con medio de cultivo Murashige & Skoog (MS), agregándoles cisteína y citocininas.
En esta etapa ya se adicionó las distintas dosis de los tratamientos de quitosano a estudiar.
Etapa 2. En esta fase los brotes que se alargaron y ensancharon, además que se
encontraron libres de patógenos contaminados y sobrevivieron a la oxidación, fueron repicados
cada 20 días, hasta llegar a la 5ta. generación de explantes. Esta etapa difirió de la anterior ya
que se le adicionó auxinas y se aumentó la concentración de citocininas para que ayudaran en
la proliferación de los brotes.
Etapa 3. En esta etapa se continuó el repique de brotes y se escogió al azar 10 muestras
con cada uno de los tratamientos que sobrevivieron para evaluar cada variable, las que
determinaron la eficacia o no del quitosano en la micropropagación, induciéndolos
químicamente a producir órganos (hojas, raíces).

2.2 Factor de multiplicación

En todas las generaciones que fueron repicadas, el factor de multiplicación fue dos; es
decir, se intentó que de cada explante que pase a la siguiente generación emitan dos brotes
únicamente.
Factores en estudio. Se probaron cinco dosis de quitosano y un testigo que sirvió de
referencia.

Descripción de tratamientos. Se evaluaron las dosis de quitosano para determinar cuál
de ellas fue la más recomendable para evitar la contaminación en cada uno de los tratamientos
y si mejoró el desarrollo de los brotes y plántulas in vitro. Cada dosis estuvo dada para un litro
de medio de cultivo (macronutrientes, micronutrientes, quelatos de hierro, vitaminas, sacarosa,
gel y hormonas).
Diseño experimental. Para el análisis estadístico se utilizó el Diseño Completamente
al Azar, con seis tratamientos y 10 réplicas de cada uno. En comparación de las medias se aplicó
la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad y el cálculo de coeficiente de variación se expresó
en porcentajes. Variables y métodos de evaluación; en las etapas uno y dos; número de
explantes libres de contaminación. Las variables que se midieron dependieron de las etapas del
cultivo, por ejemplo, en las etapas uno y dos se calculó cada 20 días el porcentaje de
contaminación de los brotes. Como contaminación se tomó en cuenta los explantes con
síntomas de hongos, bacterias, oxidación o levaduras. Número de brotes regenerados por
explantes. Se midió el número de brotes por explante dentro de la unidad experimental (frasco),
a los 111 días de iniciada la siembra.
En la etapa 3. Se contó el número de hojas desarrolladas que presentó cada plántula en
cada unidad experimental, a los 140 días. Número de raíces por explantes; las evaluaciones de
esta variable se tomaron en cuenta las plántulas que al menos formaron una raíz de 0,5 cm a los
140 días de iniciado el cultivo en todos los tratamientos. Longitud de la plántula; se midió la
altura de las plántulas en centímetros, desde la base hasta su extremo apical, a los 140 días.
Porcentaje total de necrosis por oxidación, del total de explantes que fueron
contaminados, se contabilizó el número de explantes muertos por la necrosis originada de la
oxidación; esta variable se la medió al finalizar el ensayo, es decir, a los 140 días.

3 CONSIDERACIONES FINALES

En cada una de las generaciones del cultivo in vitro se obtuvieron distintos porcentajes
de contaminación, como se lo muestra en la siguiente figura 1.

Figura 1. Porcentaje de contaminación en cada generación

Dichos resultados discrepan notablemente con otros experimentos realizados; como, por
ejemplo, los resultados de porcentaje de contaminación señalados por (4) quien reportó que la
presencia de agentes contaminantes resultó el 25 % para los explantes de Musa AAB cv. Hartón,
usando un protocolo de desinfección de una solución de agua y jabón azul por cinco minutos,
enjuagados con agua destilada e inmediatamente introducidos en una solución de hipoclorito
de sodio al 20 % durante 20 minutos.
Otros resultados conseguidos en plátano a nivel nacional son los obtenidos en Musa
balbisiana AAB (plátano var. Maqueño), realizados por (8) en la Universidad Técnica de
Quevedo, quienes mencionaron que para el establecimiento aséptico de yemas de plátano
Maqueño, con el tratamiento 30 % de cloro durante 10 minutos más 0,15 % de bicloruro de
mercurio por siete minutos, el porcentaje de contaminación fue de 54 %.
Si únicamente tomamos en cuenta el porcentaje de contaminación de la primera etapa
del experimento, es decir, cuando se establecieron los explantes provenientes de los cormos de

plátano hasta los 27 días que duró la misma, tenemos que el porcentaje de 17 % (Figura 2), es
inferior a los reportados por (4); con 25 % de explantes contaminados, y a los de (8) con 54 %
de explantes contaminados.

Porcentaje de contaminación de explantes hasta los 27 días en
la etapa 1 (Lo), 2014.
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Figura 2. Porcentaje de contaminación total en la etapa 1 (Lo)

Sin embargo, este mismo porcentaje es alto si se lo compara al de (9) que reportó 12 %
de contaminación y al de (10), que al trabajar con plátano Barraganete y aplicando 20 % de
cloro y 0,1 % de bicloruro de mercurio alcanzaron un 100 % de explantes sanos.
Estos resultados (17 % de contaminación) superan a los de (11), quien trabajando con
ápices caulinares de banano “Gran Enano” y usando un protocolo de desinfección sólo con
hipoclorito de sodio al 3 %, obtuvo elevados porcentajes de contaminación de los explantes de
hasta 30 %.
Es decir, el tamaño de los explantes pudo influir en una mayor contaminación de los
mismos. Otras investigaciones han señalado la influencia del tamaño del explante inicial en la
incidencia de contaminación y se ha comprobado en experimentos que en la medida que el
tejido es más pequeño y más cercano al meristemo apical, las poblaciones de microorganismos,
disminuyen (12).

La contaminación de manera general se presentó en todas las generaciones (L),
principalmente en la segunda generación (L2) con un 26 % de todos sus explantes
contaminados, los mismos que fueron desechados.
Realizando un análisis individual de los tratamientos en la primera etapa del cultivo,
antes del primer repique, hay una tendencia clara que los tratamientos T1, T2 y T6 (los que
menos dosis de quitosano tuvieron 2,5g/L; 5,0g/L; 0g/L, respectivamente) son los únicos que
presentaron contaminación ya sea fúngica o bacterial.
Además, en la primera generación (L1) se reafirma esta tendencia ya que el tratamiento
uno (T1) presenta una contaminación del 50 % de sus explantes (Figura 3). Posteriormente, en
la segunda generación (L2) los tratamientos T4 y T5 con más dosis de quitosano (15,0g/L y
20,0g/L) son los que menos porcentajes de contaminación presentaron, 22 % y 20 %
respectivamente.
En la tercera generación de explantes (L3), los tratamientos T4, T5 y T6 fueron los que
menos presencia de patógenos mostraron.
En la cuarta generación (L4), los tratamientos T1 y T4 no demostraron ninguna
apariencia de contaminación por hongos o baterías en ninguno de sus explantes.

Figura 3. Porcentajes de contaminación en cada generación por tratamiento.

Por último, en la quinta generación (L5) solamente el tratamiento cuatro (T4) mostró un
explante infectado por hongos, de sus diez repeticiones. El promedio de los porcentajes
determinó que el tratamiento cuatro (T4) es el que menor porcentaje de contaminación presentó
de manera general en todas las generaciones.
El tratamiento cuatro (T4) tiene un menor porcentaje de contaminación acumulada; es
decir 15,0 g/L de quitosano inhibieron la mayor cantidad de agentes contaminantes de los
explantes y medios de cultivos (Figura 4).
Este resultado no concuerda con la literatura que indica que los tratamientos in vitro con
quitosano dos y tres %, es decir, 20 y 30 g/L, tienen efectos fungicida (5), pero en este ensayo
el mejor tratamiento (T4) es decir al 1,5 % tuvo un mejor desempeño y los resultados más
promisorios en cuanto a la reducción de contaminación en los cultivos in vitro de plátano,
incluso comparándolo con el tratamiento cinco (T5) al 2 % de quitosano.
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Figura 4. Promedio de los porcentajes de contaminación

Aunque algunos tratamientos porcentualmente fueron mejor que otros, esto no indica
que se haya demostrado la efectividad del quitosano para la reducción de patógenos en el cultivo
in vitro de plátano, por dos obvias razones: la primera es que los datos de contaminación fueron

muy variables en todas sus generaciones; es decir, no hubo una constancia en cuanto a la no
contaminación. La segunda, las dosis aplicadas en algunos tratamientos no están ni cerca de las
referidas por otros investigadores. Esto nos lleva a dar sólo un análisis prematuro si lo que de
verdad redujo la contaminación fue el quitosano u otros aspectos aleatorios.
Con ocurrencia de alteraciones citológicas, como se ha reportado en el caso de B.
cinerea, donde se ha observado en el microscopio la aparición de vesículas y/o células vacías
carentes de citoplasma, después del tratamiento con soluciones acuosas al 1,75 % de quitosano
(5).
En relación al número de brotes por explante, el promedio de todos los tratamientos fue
de 3,38 brotes/explante; sin embargo, el testigo (T6) mostró un mejor desarrollo de los mismos
con 4,6 brotes/explante. Estos resultados se asemejan a los obtenidos por (4), quienes
mencionaron que en el plátano (Musa AAB cv. Hartón) obtuvieron en promedio cuatro
brotes/explante, usando la misma cantidad de citocinina (5 mg/L de BAP).
Comparado con los resultados a nivel nacional obtenidos por (8), 2,46 brotes/explante
en plátano var. Maqueño (Musa balbisiana), el resultado es porcentualmente superior al mismo.
Esto contradice a (13) quien sostiene que, en términos generales, la aplicación de quitosano ha
mostrado efectos positivos en el crecimiento de las plantas, tanto en la estimulación de la
germinación de semillas como en el crecimiento de partes de la planta como raíces, retoños y
hojas. El promedio del número de raíces de 3,42 raíces/explante (entre todos los tratamientos)
tampoco demostró significancia estadística, determinándose que ninguna de las dosis indujo a
la proliferación de estas. Sin embargo, este resultado fue mejor a otros reportados en esta
variable; por ejemplo, a los de (4) donde se obtuvieron tres raíces/explante de Musa AAB cv.
Hartón.
El promedio general obtenido en todos los tratamientos, en la variable longitud de
plántulas fue de 4,44 cm. El testigo (T6) fue el que mejor desarrollo tuvo con 4,7 cm de
promedio en sus explantes, este promedio discrepa con el obtenidos por (14) donde se obtuvo
un promedio de 10,5 cm de altura por plántulas en plátano “Dominico” (Musa AAB) y 9,1 cm

en plátano “Currare” (Musa AAB), a los 45 días de cultivo. Lo que confirma que el quitosano
no ayudó en la elongación de las plántulas.
Del total de 100 % de explantes muertos, el 24 % de estos fue por necrosis causada por
oxidación, el restante 76 % lo ocasionaron la contaminación por hongos o bacterias. Según los
datos expuestos se deduce que, el quitosano no ayudó a evitar la muerte por necrosis causada
por la oxidación fenólica de los explantes, sino que la pudo haber provocado el mismo producto,
ya que el testigo (T6) el cual no se le adicionó quitosano, en ninguna de sus etapas mostró
muerte de alguno de sus brotes por esta causa. El porcentaje antes descrito (24 %) coincide con
la investigación realizada por (4) quienes reportaron que los ápices de Musa AAB cv. Hartón
obtuvieron una respuesta fisiológica positiva al establecimiento, con una oxidación fenólica en
el grado de moderadamente oxidado y un porcentaje de muerte por necrosis del 25 %. Hay que
señalar que, desde el inicio del establecimiento del plátano, se manifestó oxidación prudencial
en la zona de reserva, el resto del explante mantenía coloración verde con aumento de tamaño
y masa vegetativa.
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O CORPO NO BALLET CLÁSSICO E NA DANÇA CONTEMPORÂNEA
Érika Pereira Lima1
Dra. Marley Pereira Barbosa Alvim2
RESUMO: Os objetivos dessa investigação foram: estudar o corpo no ballet clássico e na dança
contemporânea por meio da antropologia na área de conhecimento da educação física; analisar
e comparar as exigências corporais no ballet clássico e na dança contemporânea. O ballet
clássico e a dança contemporânea, como outros métodos de movimentação corporal, fazem
parte integrante da história do corpo. É possível considerar que o ballet clássico segue um
código de normas, é rígido nas correções dos bailarinos, buscando assim a modelização do
corpo, destacando o processo de homogeneização social. Já a dança contemporânea busca uma
nova forma de linguagem, rompendo paradigmas e expressando o corpo contextualizado com
a realidade social.
Palavras-Chave: Educação Física. Ballet clássico. Dança contemporânea. Corpo.
ABSTRACT: The objectives of this study were: to study the body in classical ballet and in the
contemporary dance through anthropology in the area of physical education knowledge; to
analyze and compare body requirements in classical ballet and in the contemporary dance.
Classical ballet and contemporary dance, like other methods of body moviment, are part of the
body history.It is possible to consider that the classical ballet follows a code of norms, it is rigid
in the corrections of the dancers, seeking, thus, the modeling of the body, highlighting the
process of social homogenization. Contemporary dance, ho wever, seeks a new form of
language, breaking paradigms and expressing the body contextualized with the social reality.
Keywords: Physical Education. Classical Ballet.Contemporary Dance.Body.

1 INTRODUÇÃO

Entendendo que o homem deve ser o cerne de toda a interpretação, destaca-se o estudo
do corpo, o qual vem sendo ao longo da história o objeto de desejo do próprio homem. Ao longo
dos séculos o corpo vem sendo estudado, representado, analisado, discutido, criado, recriado,
mutilado, destruído, cremado, purificado, transcendido; mas nunca na atual realidade mereceu
tamanha redescoberta. É interessante destacar que o que pode ser belo ou feio em determinada
época histórica ou cultura não pode ser imposto em outro momento ou em outra determinada
cultura, visto que cada corpo representa exatamente aquilo que o é (GARCIA, 2007).
De acordo com a história da humanidade, o corpo foi utilizado através da arte para
expressar todos os seus sentimentos mais íntimos e até os sentimentos mais externos; de forma
que as pinturas, as esculturas, o teatro, a dança, a música, a literatura, o cinema descortinaram
este corpo em sua própria época mostrando a atualidade e a cultura a qual se encaixa. Para
Gabriele Klein (apud GARCIA 2007, p. 131) o corpo instrumental do corpo sujeito consegue
através da linguagem da dança, descortinar dois aspectos: “ser um corpo e ter um corpo”. Como
por exemplo, a arte da dança preconizada por Isadora Duncan, onde começou a utilizar uma
“linguagem gestual de adequação do movimento a um projeto artístico e político. Os pés
descalços, roupas soltas e movimentos ondulatórios representam a liberdade dos códigos
convencionais da dança clássica” (GAYA, 2014, p. 40).
Para Bento (2014, p. 142 e 143) “as condições de vida, tanto por boas como por más
razões, impõem-nos uma conjuntura corporal, ou seja, uma renovação das atenções dedicadas
ao corpo e ao seu caráter instrumental.” Sendo assim, o corpo pode servir a diversas finalidades,
em consonância com a vigência, a dinâmica e mutabilidade das noções e conceitos culturais e
dos problemas e necessidades sociais.
A sociedade do sucesso e da imagem trouxe consigo preocupações de ordem estética e
social; e estas se agarraram ao corpo, que apresenta a identidade de cada um (BENTO, 2013,

p. 79). No corpo se investe muitos esforços na tentativa de fazer da existência e do cotidiano
um projeto de arte, como por exemplo, melhoria da saúde, modelagem do corpo, dentre outros.
O ballet clássico, a dança contemporânea, como outros métodos de movimentação
corporal fazem parte integrante da história do corpo. Nessa história “o corpo tem voz e fala com
a sua carne, com os seus músculos, com os seus ossos, com as suas vísceras e com o seu sangue.
Onde é fulgurante a presença do corpo para cada um e do corpo para si mesmo” (BENTO, 2013,
p.82).
O corpo foi muitas vezes subjugado e proibido de se manifestar através do movimento,
mas nos dias atuais está sendo solicitado para assumir manifestações como forma de se libertar
de todas as amarras e preconceitos que tem que lutar em seu cotidiano.
O estudo do corpo na dança através das técnicas do ballet clássico e da dança
contemporânea, com o decorrer dos tempos nos faz refletir não só o ato lúdico e representativo
da dança, mas sim como área do conhecimento (NASCIMENTO, 2014, p.179).
A dança, para Muglia-Rodrigues; Correia (2013, p.91), é um fenômeno polissêmico, ou
seja, passível de múltiplas configurações sociais como por exemplo, espetáculo, comunicação,
ritualização, terapia, estilo de vida, exercício, manifestação antropológica e artística; entre
outras possíveis significações. E a partir disso,
pode-se considerar a dança uma manifestação construída histórica, social e culturalmente, e
caracterizá-la como um fenômeno de linguagem corporal artística reconhecido como campo de
discussão das áreas das Artes e Humanidades, com marcantes distinções dos campos das
Ciências do Esporte, da Educação Física, da Cinesiologia e outras áreas afins (MUGLIARODRIGUES; CORREIA, 2013, p. 92).

Não obstante, questionar fora dos palcos as manifestações do corpo com embasamento
científico e epistemológico leva a criação de uma ciência da dança a luz de outras ciências,
como por exemplo, a Antropologia, entre outras (NASCIMENTO, 2014, p. 179) fazendo com
que o corpo tome importância de um corpo pensante. Um corpo que não apenas consiga repetir
movimentos como uma máquina, mas um corpo que reflita o porquê está fazendo o movimento
e para que, o quando e onde, e todas as implicações que resultarão no seu ato de movimentar.

Um corpo que através das técnicas do ballet clássico e da dança contemporânea, dentro
do seu contexto e construção histórica aos dias atuais, possa manifestar todas as relações sociais
que seu tempo foi capaz de transmitir. Como afirma Klein (2007, p.25) apud Nascimento (2014,
p.183) “não importa, pois, mostrar o que é o conhecimento da dança, mas o porquê do
conhecimento: como sabemos o que sabemos sobre a dança”.
Apesar de que se nota uma dificuldade em afirmar ideias, valores e princípios
humanistas, civilizacionais e culturais nas atividades corporais; entende-se que o profissional
de educação física que trabalhar com a dança, no contexto escolar ou não escolar, precisa
enfatizar o seu papel no que se refere aos princípios e valores, de rotinas e hábitos. Pois, o
processo de ensinar e aprender precisa, também, sofrer uma reconversão e deslocamento no seu
objeto e intencionalidade. Estes valores convergem para a concretização dos princípios básicos
que devem animar a educação de hoje e sempre, são basilares para a vida (BENTO, 2013).
Para entender a dança como uma manifestação da atividade física, discutida nos cursos
de educação física, pode-se recorrer a dois documentos. Primeiro, as Diretrizes Curriculares
para o curso de graduação em Educação Física (BRASIL, 2007) e segundo, o documento
Intervenção do Profissional de Educação Física e respectivas competências que define os seus
campos de atuação profissional, publicado pelo Conselho Federal de Educação Física –
CONFEF (CONFEF, 2002).
Muglia-Rodrigues; Correia (2013) enfatizam que se faz necessária uma aproximação
acadêmica e profissional dos âmbitos acadêmicos da dança e da educação física em busca de
uma perspectiva ampliada para a intervenção profissional.
A partir dessa linha de pensamento levantam-se as questões: no que se pautam as
exigências corporais no ballet clássico e na dança contemporânea? Existem diferenças entre as
exigências corporais no ballet clássico e na dança contemporânea? Ao se expressar por meio
do ballet clássico e da dança contemporânea o corpo sofre agressões? Pode-se considerá-las
mutilações corporais? Por meio da antropologia do desporto, qual a trajetória social do corpo
nessas duas manifestações de movimento?

Sendo assim, são objetivos dessa investigação estudar o corpo no ballet clássico e na
dança contemporânea por meio da antropologia na área de conhecimento da educação física;
analisar e comparar as exigências corporais no ballet clássico e na dança contemporânea.

2 MATERIAL E MÉTODO

Caracterizada como pesquisa bibliográficas sistematizada, essa investigação, utilizou
fontes bibliográficas do tipo de publicações, encontradas em livros, artigos (LAKATOS;
MARCONI, 2010). Para Thomas e Nelson (2002) uma pesquisa de revisão bibliográfica
envolve análise, avaliação e integração da literatura publicada direcionando à conclusões ou
considerações de suma importância.
O cerne do estudo foi o estudo do corpo por meio da antropologia na área de
conhecimento da educação física. Foram delimitadas duas modalidades de movimento para
estudar o corpo, ou seja, o ballet clássico e a dança contemporânea.
Os descritores utilizados na busca do material de fundamentação teórica foram:
educação física, ballet clássico, dança contemporânea e corpo. A busca do material ocorreu no
período de agosto de 2016 a maio de 2017 pela internet e no acervo pessoal da pesquisadora.
Foram identificados 40 trabalhos, dos quais26 foram selecionados dentre livros,
periódicos, Resoluções; por leitura prévia da introdução ou do resumo, para compor a base
bibliográfica deste estudo, por serem mais adequados aos objetivos propostos. Dessa forma, os
trabalhos que atenderam os descritos selecionados e aos objetivos foram incluídos como
material para estudo.
Não sede limitou tempo, contudo o material encontrado foi publicado entre 1989 a 2017.
Com exceção de um livro, que tem o ano de publicação datado em 1965. Optou-se em utilizar
esse livro, pois ele é base para outras publicações, então buscou-se utilizar a fonte primária.

3 DISCUSSÃO

3.1 A Dança Clássica

Segundo Castro (2015), a Itália do Século XV ainda não era um estado, não tinha uma
única Corte, pois estava dividida em várias regiões independentes que apesar de frequentemente
manterem relações entre si, não formavam um único país; em função disto a Itália ainda não
formava uma nação unificada. Havia uma tradição italiana, advindo do Renascimento, que era
o patrocínio das artes; a dinâmica territorial, a constante mudança de liderança, as guerras e
conflitos constantes. Todos estes fatores são relevantes para entender o motivo do Ballet
Clássico, muitas vezes, ser atribuído à França.
Sendo a dança clássica se popularizou nas maiores cidades italiana, como Veneza, Milão
e Florença de acordo com McGowan (2008) apud Castro (2015), de forma que os franceses
apreciavam esta dança e a importaram para a sua Corte, pois viam no espetáculo a reafirmação
do seu poder e status. Como os italianos, os franceses, também se baseavam na tradição do
Renascimento no patrocínio das artes. E ao retornarem para a França levaram os tratados
italianos de dança, que continham um formato teórico da dança e a viam como arte e ciência.
Segundo Bourcier (2001) a Itália Renascentista vivia a formação de uma sociedade
cortesã não enriquecida pela etiqueta no período do Quattrocento. O mestre de dança Domenico
de Piacenza ou de Ferrara (1462) escreveu o primeiro tratado relevante de dança que atualmente
se encontra na Biblioteca Nacional de Paris, “De arte saltendi et choreas ducendi”; dividido em
2 partes; Gramática de Movimento constituída de 5 elementos da dança: métrica,
comportamento, memória, percurso, aparência; Passos Fundamentais: sendo 9 naturais e 3
artificiais. Um capítulo final com autobiografia e ballets em que participou.
A França terminara a Guerra dos 100 anos (Inglaterra X França) com poder e finanças
restauradas, e a Renascença francesa passava pela Renascença italiana. Era o país mais rico e

mais populoso europeu e sua nova sociedade precisava aperfeiçoar e se destacar cada vez mais
das outras camadas da sociedade. Os franceses têm uma “queda refinada pela elegância
intelectual e pelas artes um estilo de vida que busca o extraordinário” (BOURCIER, 2001,
p.64).
A dança era a ferramenta para ascender socialmente, importante para o poder político,
ou seja, era símbolo e expressão de códigos sociais e políticos. Em alguns tratados era escrito
em latim, pois uma língua de prestígio usada pelos humanistas fazia sua difusão se destacar dos
demais e era símbolo de status. A corte fazia da dança inacessível ao resto da sociedade, era
parte da vida diária dos membros da elite italiana e posteriormente, também, o foi da elite
francesa. Símbolo da civilização e comportamento educado, pois quem possuía conhecimento
e habilidades em dança tinha educação, intelectualidade, nobreza e prestígio (CASTRO, 2015).
Castro (2015) destaca que as danças sociais da corte eram chamadas na língua italiana
de ballo ou balli, e na língua francesa de ballet; que constituía em uma dança elegante de passos
graciosos e rítmicos, praticados em bailes formais, cerimoniais e em pantomimas estilizadas.

3.2 O Ballet Clássico

Um dos fatores relevantes da migração do ballet da Itália para a França foi o casamento
da nobre italiana Catarina de Médici (1519-1589) com o duque de Orleans (1519-1559),
herdeiro do trono francês, que se tornou rei Henrique II da França em 1533. A partir desta data
as culturas francesa e italiana instauraram uma aliança política, que ocasionou, indiretamente,
a ida do ballet italiano para a França (CASTRO, 2015).
Segundo Caminada (1999) o primeiro ballet documentado e que leva este nome é o
“Ballet Comique de la Reine”, realizado na corte francesa em 1581, em comemoração as bodas
de Marguerite de Vaudemont com o Duque de Joyeuse. A rainha fez questão de importar o
mestre em dança, violinista e libretista italiano então conhecido Balthasar de Beaujoyeulx

(1535-1587); cujo nome de nascença era Baldassarino de Belgioso, que ficaria encarregado da
parte técnica que constituiria do estilo virtuoso italiano mais o refinamento francês. Para elitizar
mais ainda a festa foram utilizados atitudes e movimentos da esgrima e equitação na arte deste
ballet que ficaria muito corriqueiro na sociedade francesa.
O teatro à italiana caracterizava-se pelo espaço frontal, ligeiramente elevado,
estereométrico (medição dos sólidos em geometria). O balé só tomaria então a forma de
divertissement coreográfico, que se integraria ao espetáculo teatral ou lírico, na primeira
mutação antes da reivindicação de Noverre, no século XVIII, de um espetáculo de dança
autônomo (PERRIN, 2012 apud NOBREGA, 2015). O teatro italiano acentuou a concentração
do olhar conforme a lógica da perspectiva da Renascença, a dança é desviada dos salões de
baile e das tribunas da catedral para adotar a lógica cênica de um dispositivo perceptivo.
Frontalidade, ponto de fuga, enquadramento, sucessão de planos: essa lógica não é sem
consequência sobre o movimento que se codifica na técnica dita clássica e para isto há as
posições de braços e pés virado para fora para que fiquem de frente para o público (NOBREGA,
2015).
Sendo assim, fica clara a transferência da dança clássica, que era realizada nos salões,
para ballet clássico, que passou a ser realizado nos palcos. Então, o ballet foi se normatizando
e se consolidando de acordo com os tempos e da Itália para a França, e daí para outros países
da Europa e para o mundo.
Ainda hoje, para Assunpção (2003, p.04) o ballet clássico segue
um código de normas que, seja ele francês, italiano ou russo, não perde a rigidez, chegando ao
ponto de haver correções na angulação do rosto dos/as bailarinos/as. Esses, pela hierarquia
que aprenderam a obedecer desde muito cedo, permitem que modelem até mesmo seus rostos,
expressões e olhares, ressaltando assim o processo de homogeinização social. Escolas de dança
clássica só aceitam crianças menores de dez anos e que tenham um biótipo adequado, adotando
como critérios de seleção os testes de flexibilidade e a aferição da estatura, do peso.

3.3 A Dança Contemporânea

O desenvolvimento da expressão crítica e criativa no decorrer de séculos, para
Assunpção (2003, p.05), “buscou se uma nova forma de linguagem a partir da dança, dando
origem ao que temos de mais recente hoje, ou seja, a dança contemporânea”.
De acordo com Fahlbusch (1990), dança contemporânea é tudo aquilo que se faz hoje
dentro dessa arte, não se importando com o estilo, a procedência, os objetivos, ou a forma.
Também o termo contemporâneo significa o que é do mesmo tempo, no caso presente, o que é
da nossa época.
Já Caminada (1999) define que a dança contemporânea, ou de vanguarda, ou pósmoderna nas últimas décadas é aquela que protesta contra o que está estabelecido, que é contra
o mundo tal como ele foi construído, que é contra o homem tal como ele se apresenta. Esta
dança cindiu, negou, infringiu, competiu, separou, para no fim fundir todas as tendências
estéticas; e admitindo todos os recursos técnicos, códigos, concepções de mundo e de vida, o
Oriente e o Ocidente, o acadêmico e o moderno; exaltou a técnica e sua completa negação
(CAMINADA, 1999).
Para Xavier (2011) o contemporâneo na dança não se restringe a um único modo de
composição no corpo em cena, nem nega uma técnica ou movimento artístico; ele pergunta,
conhece, escolhe sua liberdade artística.
Sendo assim, a dança contemporânea se apropria da poética etérea da dança clássica; da
qualidade expressionista da dança moderna; da variedade das danças populares; das danças de
salão, de rua e dos gestos cotidianos; da recusa do movimento enunciado pela dança pósmoderna norte-americana dos anos 60; ela interroga e faz crítica à arte e à vida; num território
sem leis fixas, modelos, e convenções imutáveis; apontando outros caminhos de pesquisa e
significação (XAVIER, 2011).
O panorama da dança contemporânea brasileira segundo Navas (2003), no final do
século XX, no Brasil, do Brasil e sobre o Brasil é diverso, plural e múltiplo. Esta expressão

contemporaneidade dá uma liberdade estética de dança com ballets modernos e obras de dança
moderna aliadas à música de compositores brasileiros. Há no corpo da dança contemporânea
uma mistura de dança cênica profissional, ballet moderno, dança moderna (em suas diversas
manifestações e escolas como Isadora Duncan, Martha Graham, Mary Wigman, Merce
Cunnigham, dentre outros) postmorden dance, dança teatro (Pina Bausch), butô japonês,
nouvelle danse (francesa, belga ou canadense de Quebec), new dance (pós postmorden dance
norte americana). Acrescenta-se também a dança popular (tradição rural ou urbana), a dança
folclórica e do internacional popular, a linguagem como teatro e dança, a cultura pop e a
contracultura, a dança de salão, o jazz dance, a dança de rua com seu universo do hip hop e o
break.
Agamben (2009) e Quilici (2009) apud Xavier (2011) diz que a dança contemporânea
tem a ver com atitude, o modo de percepção e a existência não limitada a uma produção técnica
no tempo histórico presente. Xavier (2011) acrescenta obras e coreógrafos atemporais como
Vaslav Nijinski (1890-1950; ballet clássico russo), Kazuo Ohno (1906-2010; butoh japonês),
Renée Gumiel (1913-2006; dança moderna franco-brasileira), Merce Cunningham (1919-2009;
dança moderna norte-americana), TatsumiHijikata (1928-1986; butoh japonês), Klauss Vianna
(1928-1992; corporalidade em Minas), Pina Bausch (1940-2009; dança teatro alemã), dentre
outros.
Nóbrega (2015) descortina a cena da dança contemporânea brasileira a partir dos anos
60 com companhias como o Ballet Stagium, Cisne Negro, Grupo Corpo, Cia Deborah Colker,
Grupo Quasar, Cena 11, Lia Rodrigues e também não podemos esquecer do Balé da Cidade de
São Paulo. Dá aos elementos desta dança o sair do espaço clássico da cena, dos movimentos,
dos gestos, da escrita coreográfica mais difundida, da exploração de novos espaços de criação,
ampliando a escrita da dança em relação ao corpo/espaço/tempo, acrescentando técnicas de
circo, yoga, e outras práticas. “Faço um parêntesis para dizer que na dança contemporânea há
que se observar não apenas o aspecto cronológico, como sendo aquilo que é produzido hoje,
mas também o valor poético, estético, e que, no caso da dita dança contemporânea e híbrida,
como afirma Frimat (2010 apud NOBREGA, 2015, p. 200).

3.4 O corpo na dança contemporânea

Para Xavier (2011) a dança contemporânea é um mapa movediço que não cessa de
mover-se e expandir-se. E para compreender a dança contemporânea (o inominável) vale
investigar os corpos que dançam e as teatralidades emergentes, pois o corpo que dança é o
próprio realizador da ideia que comunica, e este é o conector de desejos e vibrações. “Há uma
inteligência do corpo como há uma corporeidade do pensamento” (LE BRETON, 2000apud
XAVIER 2011, p.205).
Marques (1998) diz que o corpo ideal para a dança contemporânea é prescrito por
diversos estilos de dança (JOHNSON, 1992 apud MARQUES 1998); logo, o processo
educacional atrelado a esta concepção de corpo visa consequentemente aprimorar, controlar,
vencer o corpo e seus limites físicos, tornando o corpo num corpo inteligente.
Assim, a dança contemporânea estabelece um movimento contra a engrenagem
capitalista, que por sua vez, busca a dominação e o comando, sugerindo como se deve vestir,
morar, trabalhar. Esse fato induz as pessoas a esquecer de que pode fazer opções e construir a
própria história, que os sentimentos e as emoções precisam ser considerados e expressados. E
muitas pessoas são relutantes em aceitar transformações, em considerar diferenças, em viver
com a diversidade. Dessa forma, o mundo em que vivemos impera a hegemonia das formas,
dos gostos e das opiniões. E as manifestações artísticas e culturais estão histórica e socialmente
ligadas às formas de organização social em que foram produzidas (ASSUNPÇÃO, 2003).
Como afirma Garcia (2007, p. 38) “o homem é o ser que se constrói no tempo e no
espaço e sem refleti-lo, sem analisar sua situação e seu contexto cultural, tornamos insuficiente
qualquer discussão”. O homem da sociedade atual, se desenha, procura o movimento que o
reflita, ou seja, a expressão cultural mediatizada por um corpo biológico. Assim sendo, o
reencontro do homem com seu corpo é uma das características mais marcante da atualidade
(GARCIA, 2007).

Banes (1993) apud Marques (1998) fala de uma democracia do corpo onde a diversidade
no direito de trabalhar com a dança contemporânea, não havendo restrições de forma, peso,
tamanho, cor, flexibilidade, etc. “Nosso corpo é a expressão de nosso gênero, etnia, faixa etária,
crença, espiritualidade, classe social” (MARQUES, 1998, p.74).
A dança contemporânea exige um corpo forte, expressivo capaz de trabalhar em
diferentes técnicas durante o treino e a composição coreográfica. Existe uma diversidade em
técnicas, como por exemplo: circo, ginastica artística, hip-hop, dança de salão, danças regionais,
dança moderna, mímica, dança teatro, butoh, dentre outras. Várias expressões são utilizadas,
também, como por exemplo: arquitetura, música, cinema, esportes, pintura, eletrônica,
multimídias, dentre outras. A escolha da técnica e da expressão dependerá do coreógrafo ou
dos bailarinos.
Xavier (2011) traz uma questão à tona, que é a referência do ballet clássico como uma
técnica atemporal, que vem desde o século XV, se mostrando como uma técnica de preparação
do corpo dos bailarinos, dentro da dança contemporânea. E é utilizado, também, em diversas
obras coreográficas; pois é uma técnica eficaz e flexível, uma arte suspensa, sem começo, meio
e fim, num tempo em que passado, presente e futuro se atravessam.
Mesmo utilizando o ballet clássico como técnica, na dança contemporânea o bailarino
ganha mais liberdade de expressão, deixando de estar preso a esta ou àquela técnica, e por sua
vez o apreciador encontra uma abertura para participar, criar, e até mesmo exteriorizar suas
interpretações e sensações. Essa busca pelo novo tem dado aos bailarinos possibilidades de
perceber em seus corpos novas sensações, novos movimentos, novas formas de linguagem. A
liberdade de utilizar suas próprias experiências, suas próprias possibilidades e o respeito ao seu
corpo e aos seus pensamentos, faz da dança contemporânea um grande passo para a
emancipação do bailarino e do expectador (ASSUNPÇÃO, 2003).
No Brasil, duas companhias profissionais de destaque fazem parte do panorama da
dança contemporânea internacional; o Grupo Corpo e a Cia Deborah Colker; ambas com
tournées anuais frequentes pela Europa, América do Norte e oriente. Já dizia Lacan (apud
KATZ, 1995, p.311) é o outro quem valida a nossa existência quando nos devolve o seu olhar;

e no atual mundo onde as informações circulam de forma rápida e tendem a pasteurizar os seus
habitantes, ser impar se tornou moeda forte.
Assunpção (2003) considera que a dança contemporânea está intimamente ligada à ideia
de reencontro e de descoberta de um novo conceito na dança, além de estimular o emergir do
movimento a partir de aspectos corporais e mentais, tornando-o uma ação consciente, e não
apenas um refazer de passos aprendidos.
É possível perceber que o aprendizado em dança pode oferecer caminhos diferentes, de
acordo com a modalidade escolhida. Um caminho estimula a construir um corpo dançante
rígido e obediente, por outro caminho é possível construir um corpo dançante questionador,
reflexivo, contextualizado com a realidade social (ASSUNPÇÃO, 2003).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização do estudo ficou perceptível que o corpo sofreu mudanças em função
das exigências da dança, desde o século XV até a atualidade, de “normal” para magro, e para
forte. Ou seja, os padrões exigidos pela dança clássica e contemporânea alteraram o corpo dos
bailarinos.
O ballet clássico segue um código de normas, é rígido nas correções dos bailarinos,
buscando assim a modelização do corpo, destacando o processo de homogeinização social. Já
a dança contemporânea busca uma nova forma de linguagem, rompendo paradigmas e
expressando o corpo contextualizado com a realidade social.
Ficou claro que as exigências corporais são diferentes no ballet clássico e na dança
contemporânea. Uma exige e constrói um corpo moldado, que não questiona, limitado. A outra
estimula a construção de um corpo autônomo, protagonista de sua história, que reflete a sua
cultura.
Observando as telas do pintor Edgar Degas é possível perceber que a mulher com um
corpo “normal” poderia ser uma bailarina. Já na época de Balanchine não acontece da mesma
maneira, pois nessa época exigia uma magreza extrema. Até os dias atuais, o corpo magro é
uma exigência, uma lei dentro das salas de aula e dos palcos do ballet clássico.
Como o corpo é evidenciado no curso de educação física considera-se importante que o
profissional da área tenha conhecimento acerca da relação corporal com os aspectos social e
cultural na dança.
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