


Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

www.editorainvivo.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ENSINO E APRENDIZAGEM: 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO MODERNA 

 

 

 

 
 
 

IVAN DE OLIVEIRA HOLANDA FILHO 
 

MARCOS PAULO MESQUITA DA CRUZ 
 

(Organizadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



Ensino e Aprendizagem: Perspectivas e Desafios para a Educação Moderna 

2 

2021 by Editora In Vivo 

Copyright © Editora In Vivo 

Copyright do Texto © 2021 O autor 

Copyright da Edição © 2021 Editora In Vivo 

 

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). 

 

O conteúdo desta obra e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 
exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos 

créditos aos autores, permitindo-se uso para fins comerciais. 
 
 

Editor Chefe 
Dr. Everton Nogueira Silva 

 
Conselho Editorial 

1 Colégio de Ciências da Vida 
1.1 Ciências Agrárias 
Dr. Aderson Martins Viana Neto 
Dra. Ana Paula Bezerra de Araújo 
MSc. Edson Rômulo de Sousa Santos 
Dr. Fágner Cavalcante P. dos Santos 
MSc. Filomena Nádia Rodrigues Bezerra 
Dra. Lina Raquel Santos Araújo 
Dr. Luis de França Camboim Neto 
MSc. Maria Emília Bezerra de Araújo 
MSc. Yuri Lopes Silva 
1.2 Ciências Biológicas 
Dra. Antonia Moemia Lúcia Rodrigues Portela 
1.3 Ciências da Saúde 
Dra. Ana Luiza M. Cazaux de Souza Velho 
Dr. Isaac Neto Goes Silva 
Dra. Maria Verônyca Coelho Melo 
MSc. Paulo Abílio Varella Lisboa 
Dra. Vanessa Porto Machado 
Dr. Victor Hugo Vieira Rodrigues 

 

2 Colégio de Humanidades 
2.1 Ciências Humanas 
Dra. Alexsandra Maria Sousa Silva 
MSc. Francisco Brandão Aguiar 
MSc. Julyana Alves Sales 
2.2 Ciências Sociais Aplicadas 
MSc. Cícero Francisco de Lima 
MSc. Erivelton de Souza Nunes 
Dra. Maria de Jesus Gomes de Lima 
MSc. Maria Rosa Dionísio Almeida 
MSc. Marisa Guilherme da Frota 
3 Colégio de Ciências Exatas, Tecnológica 
e Multidisciplinar 
3.1 Ciências Exatas e da Terra 
MSc. Francisco Odécio Sales 
Dra. Irvila Ricarte de Oliveira Maia 
3.2 Engenharias 
MSc. Amâncio da Cruz Filgueira Filho 
MSc. Gilberto Alves da Silva Neto 
MSc. Henrique Nogueira Silva 
Dr. João Marcus Pereira Lima e Silva 
MSc. Ricardo Leandro Santos Araújo 
 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP 
 

H722e Holanda Filho, Ivan de Oliveira.  

Ensino e aprendizagem [livro eletrônico]: perspectivas e desafios para a educação 

moderna. / Organizadores: Ivan de Oliveira Holanda Filho e Marcos Paulo Mesquita da 

Cruz. Fortaleza: Editora In Vivo, 2021. 

145 p. 

 

Bibliografia. 

ISBN: 978-65-995500-0-3 

DOI: 10.47242/978-65-995500-0-3 

1. Ensino e aprendizagem. 2. Educação Moderna. 3. Evolução da educação. I. Título. 

 

        CDD 370 

Denise Marques Rodrigues – Bibliotecária – CRB-3/CE-001564/O 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Ensino e Aprendizagem:Perspectivas e Desafios para a Educação Moderna  

 

 
 

3 

APRESENTAÇÃO 

 

A educação na contemporaneidade passa por novos horizontes e desafios que 

requerem a cada dia uma profissionalização maior dos educadores e pedagogos no sentido 

de acompanhar os novos instrumentais de ensino e aprendizagem.  

Partindo do princípio da dialética para a evolução da educação, a partir de seus 

modos e processos atuais, este livro apresenta trabalhos que trazem a luz da evolução para a 

formação de uma base conceitual e instrumental de como se fazer a educação na atual 

contemporaneidade.  

Espera-se que com a apresentação dos trabalhos acadêmicos, presentes nesta obra, 

que seus autores possam construir novas pontes e paradigmas que sejam fundamentais na 

discussão sobre os novos rumos da Educação para a construção de uma sociedade que ande 

cada vez mais de braços dados com o conhecimento e com a cultura do nosso país.  

 

Tenham uma boa leitura! 

 
Ivan de Oliveira Holanda Filho 

Marcos Paulo Mesquita da Cruz 
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RESUMO 

No processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, 
os recursos pedagógicos da leitura de textos literários e o teatro 
constituem uma das mais antigas e ricas formas da humanidade de 
entretenimento e ensino. Nas últimas décadas ocorreram 
mudanças marcantes no campo da comunicação, ciência e 
tecnologia, causando uma revolução digital em todos os âmbitos 
sociais. Desta forma, neste trabalho objetivou abordar qual a 
relação do uso de recurso de textos literários e do teatro no ensino 
da Língua Inglesa em sala de aula. A metodologia adotada neste 
trabalho foi baseada em pesquisa bibliográfica. Os textos literários 
podem possuir caráter linguístico além de caráter estético, os quais 
expressam imaginação, concepções dos autores na política, na 
cultura, sua influencia na formação da língua e da sociedade. As 
modalidades dos textos literários são variados, sendo necessário 
que o professor tenha conhecimento dos gêneros literários. O 
teatro na visão pedagógica possue como função ressaltar o 
comportamento social e moral dos valores de uma sociedade. 
Portanto, a poesia e o teatro corroboram no despertar do hábito 
da leitura, incentiva a oralidade e a concentração, bem como a 
criatividade, a sensibilidade e a imaginação, num processo de 
educação efetiva do educando, sendo funtamental o planejamento 
do plano de ensino, conhecimento e motivação pelo professor. 
 

  

  

 

THEATER AND LITERARY TEXTS IN THE TEACHING OF THE 
ENGLISH LANGUAGE 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the process of teaching-learning a foreign language, the 
pedagogical resources of reading literary texts and the theater 
constitutes one of the oldest and richest forms of humanity in 
entertainment and teaching. In the last decades there have been 
marked changes in the field of communication, science and 
technology, causing a digital revolution in all social spheres. Thus, 
this work aimed to address the relationship between the use of 
literary texts and theater in the teaching of English in the 
classroom. The methodology adopted in this work was based on 
bibliographic research. Literary texts can have a linguistic character 
as well as an aesthetic character, which express imagination, 

http://lattes.cnpq.br/7155894155445087
https://orcid.org/0000-0002-9176-385X
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Keywords:  
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conceptions of the authors in politics, in culture, their influence in 
the formation of language and society. The modalities of literary 
texts are varied, requiring the teacher to have knowledge of literary 
genres. The theater in the pedagogical view has as function to 
emphasize the social and moral behavior of the values of a society. 
Therefore, poetry and theater support the awakening of the habit 
of reading, encourages orality and concentration, as well as 
creativity, sensitivity and imagination, in a process of effective 
education of the student, the planning of the teaching plan being 
fundamental, knowledge and motivation by the teacher.  

  

 

1 INTRODUCTION  

 
In the history of humanity, the act of telling stories and acting out represents the 

need to communicate, express your thoughts and feelings. In Ancient Greece, in the 6th 

century B.C., in primitive society historians report the origin of theater as a way of 

manifesting and reciting in honor of the god Dionysus, at the Dionysian festivals in the 

spring, during the wine harvest (CAVALCANTE, 2020). With the advent of writing, these 

manifestations were more evident in theater and literary texts, expressing the culture of a 

society and its influences. Thus, human language is a cultural manifestation and is 

materialized through language through the cultural expressions of a people. 

In the history of Brazil, brazilian business, culture and writers have suffered great 

influences from English writers (PEREIRA, 2005). In 1998, according to the National 

Curriculum Parameters of Foreign Language (PCN-LE), the aim of  the teaching and learning 

the foreign language should allow expressing and communicating your ideas, forming logical, 

creative thinking and knowing how to use the sources of information and technological 

resources to build knowledge. However, currently in Basic Education the oral competence 

of the English language by apprentices falls short of the desired domain, as well as the 

motivation for reading in the classroom. Thus, the yearning for a dynamic and productive 

methodology that guarantees teaching and learning aligned with the PCN-LE proposal, seeks 

literary texts and theater as a form of oral, expressive and semiotic practices, multimodality 

(ROJO and MOURA, 2012). 

With the scientific revolution, the development of new technologies and means of 

communication were created, which can be incorporated into the teaching-learning process 

of the foreign language and as a motivational element of acting and thinking in society. 

Therefore, theater and poetry contribute to the development of modern foreign language 
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classes as a means of learning, teaching not only a new language but also a culture (LAZAR, 

2005; OLIVEIRA, 2011). 

The use of literary texts is an important resource to stimulate activities with the 

language, assuming that literature is authentic material and is not artificially produced for 

educational purposes (DUFF and MALLEY, 2003). According to LAZAR (2005), the 

exploration of plays collaborates with the imagination, enriches the foreign language class, in 

addition to allowing the student to interact with colleagues, disinhibiting him and stimulating 

self-confidence. However, in Brazil what is the relationship of fundamental theater in the 

teaching-learning process of the English language in high school in the classroom? What 

advantages can the use of literary texts have for teaching English in Brazilian basic education? 

On the other hand, AEBERSOLD and FIELD (1997) suggest that for the selection 

of the material, the teacher must consider according to each group: the cultural aspect and 

the student's prior knowledge regarding the literary text. Other relevant aspects are the theme 

for the student's life, his interests, intellectual maturity and the language proficiency of the 

apprentice (LAZAR, 2005). 

For the planning of the lesson plan, the teacher must extract among the available 

methods, which best meets the needs of the students, thus creating an eclectic and 

enlightened approach (MARQUES, 2011). WELP (2009) concludes that in the classroom 

the activities proposed by the teacher are decisive factors for success in learning, and it is 

essential to seek strategies that reduce the level of anxiety, either through motivation, 

providing a pleasant and constructive environment in the classroom. Thus, in this work we 

propose to investigate the theoretical and practical basis, advantages, reasons and relation of 

the use of literary text and theater in the teaching of Foreign Language for Elementary and 

High School  in Brazil. 

 

2 THEORICAL REFERENCE 

 
The relationship between theater and teaching has been established since antiquity. 

The use of theater for educational purposes is reported in the early civilizations (HANSTED 

and GOHN, 2013). According to the same authors, theatrical techniques such as facial 

expressions and dramatization were used by the Greeks for literary representation of poetry 

declamations. 

In Brazil, theater for educational purposes occurred with the arrival of the 

Portuguese, albeit timidly, which was used as a method for catechesis of the Indians by the 

Jesuits to teach faith and religion (SANTANA, 2002). The presence of the Portuguese in 
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Brazilian territory allowed a great English influence on business, culture and literature by 

renowned Brazilian writers such as José de Alencar and Machado de Assis. According to 

PEREIRA (2005) in the works of Machado de Assis there is a reference of English writers 

as shown below: “Machado de Assis, whenever possible, makes references to English writers 

from both the 16th and 18th centuries and from the 19th century, such as Shakespeare, Swift, 

Fielding, Sterne, Lamb and Dickens among other English novelists ”(PEREIRA, 2005, p.8, 

Own translation).  

Literature and art through renowned artists such as Shakespeare, Michelangelo, 

Leonardo da Vinci and Machiavelli are still extremely relevant to society. According to 

FERRO (2015): “Theater (the words thrown in the wind) was the main way to bring art and 

literature to people” (FERRO, 2015, p.28, Own translation).  

Actually, theater represents and expresses the social moment and the thoughts of 

each era, being an art that strengthens memory, regulates the tone and effect of voice and 

pronunciation, teaches decent behavior for physiognomy and gestation, promotes self-

confidence and habituates young people not to feel uncomfortable when being watched 

(CORTNEY, 1980). Theater is the greatest unifying and educational force as highlighted by 

COURTNEY (1980): “For five centuries, the Mysteries and Morals were the only intellectual 

pleasure of the multitudes. School and books, to be honest, were the privileges of a few. It 

was the theater that provided the masses with their education” (COURTNEY, 1980, p.9, 

Own translation). 

With the advent of technological advancement and “The rapid process of 

globalization has required people to qualify and prepare to follow the evolution of this world 

[...]” (LIMA, 2010, p.9), and for the student this teaching process starts in Basic Education. 

It is worth mentioning that new technologies can be explored from physical texts, work with 

video literature, music, poetry and theater, facilitating the production and interpretation by 

the teacher in the teaching-learning process in the classroom. Thus, in the teaching of the 

modern foreign language it requires the qualification of teachers as approached by 

BERNARDO (2007) in the exploratory text below: 

 
Some specific books for English language teachers point to the following factors 
as causes for the inefficiency of teaching and learning English: demotivation, 
scarce didactic resources, numerous classes, few teaching qualifications, use of 
inadequate methodologies and the socio-cultural condition of the student, among 
others (BERNARDO, 2007, p.5, Own translation). 
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The communicative skills of a language are not only related to the knowledge of 

linguistic structures, but also to all cultural contests and literature as history. Therefore, 

contextualization using mnemonic strategies in teaching a new language is a strategy as 

mentioned: 

 
Increase the knowledge of apprentices and also offer them a range of options 
regarding qualified and renowned works, which will forever be part of their 
memory archives. The language within the literary context can be accessed more 
quickly in the brain, in the same way that a word or grammatical structure can be 
more easily remembered, if it is contextualized in a lyrics. It is a mnemonic 
association strategy that should not be discarded (VALENTE; PINHEIRO, 
2008, p.55, Own translation). 

 

The return to interest in the use of literature and theater in the teaching-learning of 

the English Language has been reported by several scholars (MALEY, 2001; CARTER, 2007; 

KHATIB et al., 2011). RIBEIRO and RODRIGUES (1995) affirm that the theater is one of 

the great pedagogical resources and it is up to the teacher to adapt it to the possibilities and 

conditions of development of the student. In another study, OLIVEIRA (2014) reports that 

the study of the genre "poem" aims to provide encouragement to the practice of reading, 

developing creativity, sensitivity and imagination of the student. However, the main tool for 

teaching the language through literature is not something new in the learning process as 

discussed below: 

 
The purpose of teaching literature for many centuries was not to train readers or 
lovers of literary art, for a very simple reason: literature or poetry, in its 
formulation prior to the Renaissance, when it adopted such a name, was included 
in these curriculum because it was the genre closest to verbal language, which it 
was necessary to know and know how to use. If there is a need to master the 
verbal code, its application by the poets and literary creators was established as 
the standard of use, who became models and helped to configure the canon 
(ZILBERMAN, 2009, p.11-12, Own translation). 

 

HANSTED and GOHN (2013) affirm that the PCNs guarantee the presence of 

the theater in the school, but there is much to be discussed so that the potential of this art 

can contribute to the education of students in Brazilian education. Although in textbooks in 

recent years there is an attempt to bring current literary texts that align the proposal of PCN-

LE, however, there are few teachers who seek classic works like Willian Shakespeare to be 

works in Elementary School. When the student shows or understands the literary work, 

construction and transformation occurs in all directions according to the text: “In this 

process, the interpretation, based on Stanislavsky and Vigotsk, makes it possible for students 

to visualize the characterization of the character, using resources from their own life and 
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their emotional memories to build new shared meanings” (OLIVEIRA, 2011, p.7, Own 

translation). 

Despite the thought that literature contributes to the foreign, mother tongue, has a 

social, political, emotional and critical nature, it is noted that the texts in teaching materials 

in high school, mostly, present advertising, journalistic, informational texts, of injunctive 

sequence, of opinion, being rarely addressed literary text (RODRIGUES and SOARES, 

2015). In another study SILVA (2016) affirm:  

 
The use of English literature in the classroom is quite favorable, but not widely 
used in classes, due to problems such as adequacy in the curriculum of schools, 
reduced class time, overcrowded rooms, lack of literary materials and lack of 
better trained teachers with teaching of literature (SILVA, 2016, p.196, Own 
translation). 

 

There are several modalities and genres of literary texts that can be used in the 

classroom. According to SALOMON (1977, p.59) the reading modalities can be “oral or 

silent reading; technical and information; of study; mental hygiene and pleasure ”. Literary 

genres are classified into three, being lyrical, epic or narrative and dramatic, which refer to 

the content and structure of the text (FELDMANN, 2019). From the modality and literary 

genres, the teacher has several options to work in the classroom, exploring the four discursive 

practices such as reading, speaking, listening and writing in different types of textual genres, 

which during the communication interact in multiple ways. Thus, through literary texts and 

their genres, the teacher provides greater cultural, linguistic and social knowledge, as stated 

by RODRIGUES and SOARES (2015): 

 
[...] textual genres and literary texts cannot be just products for teaching grammar, 
but social, historical and pedagogical constructs marked by class struggles, power 
relations and ideologies, capable of provoking critical and reflective thinking in 
students about the studied reality and the social role as a subject of rights and 
duties in society” (RODRIGUES and SOARES, 2015, p.1261, Own translation). 

 

FONTANA (2015) studied the use of poetry for the teaching of English, in 

elementary school, in a municipal public school with students who had not studied that 

language, and verified the importance of the sound of poetry and the variation of textual 

genres in the classroom. class for foreign students to understand. 

Reading as an essential part in the task of theatrical representation, when reading 

aloud, there is a gap between the speed of the voice and that of the quicker look, anticipating 

the material until the formulation of an image (KLEIMAN, 2008), but also by knowledge of 
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the structure of the language and orthography to arrive at a synthesis. Thus, the text 

represents a cognitive activity excellence as stated by KLEIMAN (2008): “The complex of 

the act of understanding begins to be understood only if we accept the multi-faceted, multi-

dimensional character of this process that involves perception, processing, memory, 

inference, deduction” (KLEIMAN, 2008, p.7, Own translation). 

In a study on the impacts of theater and its techniques on teaching the English 

language with a focus group of students for four months, REIS and COSTA (2017) verified 

through a survey of students who did theater and those who only studied foreign language 

development of vocabulary and pronunciation according to the level assigned by the student 

in the initial and final phases of the extension course, which was given in 15 meetings with 

weekly classes lasting three hours each, totaling 45 hours. According to the same authors, it 

is clear that students in the initial interviews who assigned a score of 0, 1 and 2 at the 

proficiency level varied between 8, 28 and 32%, respectively, who claimed to have had 

contact with English language primarily in elementary and high school, with great linguistic 

limitation. The students who assigned levels 3 and 4 of proficiency were 16%, risking more 

in the use of the language, even with certain hesitations and fear of speaking. In this group, 

there were students who had contact with the English language in private courses, in music, 

games or series. As a result REIS and COSTA (2017) found that the 8% of the interviewed 

students felt intimidated and evaded in the first meeting, while the students who remained 

in the activities in the final interviews at levels 1 and 2 demonstrated progress in their level 

of proficiency, as well as those who assigned grades between 3 and 4 in the initial interviews, 

assigned in the final interviews a grade of 5 in their linguistic proficiency. 

Thus, the theater allows to improve the English language in the development of 

vocabulary in addition to pronunciation, which allows students to lose their fear and 

encourage them to speak, being a technique that contributes to the learning process, 

promoting the motivation and subjective displacement of students (REIS and COSTA, 

2017). The authors observed a significant lexical and syntactic improvement, and when asked 

about the course's contribution, 90% of graduating students stated that yes, there was an 

improvement in language proficiency. 
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3 FINAL CONSIDERATIONS 

 
The advantages of using literary texts such as poetry for teaching the English 

language have been undeniable by several authors (ZILBERMAN, 2009; VALENTE and 

PINHEIRO, 2008; OLIVEIRA, 2014; RODRIGUES and SOARES, 2015; SILVA, 2016; 

FELDMANN, 2019 ). In addition to literary texts, theater as a pedagogical resource used in 

isolation or related to poetry has also been pointed out as positive characteristics in the 

teaching of a foreign language in the classroom for school, elementary and High school 

students in Brazil and in other countries for decades (SALOMON, 1977; COURTNEY, 

1980; KLEIMAN, 2008; SANTANA, 2020). 

Among the advantages and theoretical/practical foundations of the use of literary 

texts and theater in the classroom for the teaching of the English language, we can mention 

improvement in the grammatical structure and proficiency of the foreign language, a multi-

dimensional character that involves perception, critical and reflective thinking , development 

of creativity, sensitivity and imagination of the student, mnemonic association and in 

behavioral and emotional expressions (LAZAR, 2005; VALENTE and PINHEIRO, 2008; 

OLIVEIRA, 2011; KHATIB et al., 2011; REIS and COSTA, 2017). 

Currently, the new technologies available (sites with videos, poetry and explanatory 

theaters of classical themes available on the internet) allow the teacher to explore classic 

literary texts and the theater to facilitate interpretation and production or adapt them to the 

conditions of the learner in the classroom. Therefore, the reasons for using these pedagogical 

resources is an educational methodology used for centuries, exploring the four skills such as 

writing, listening, speaking and reading with socio-cultural critical thinking. 

Although the benefits of literature and theater in teaching foreign language are 

indisputable, some researchers point out difficulties in the infrastructure conditions of 

schools, student motivation, teacher training in addressing the literature theme, especially 

with texts and classical literature, among others. (AEBERSOLD and FIELD, 1997; 

BERNARDO, 2007; HANTED and GOHN, 2013; SILVA, 2016). Despite these obstacles, 

the teacher must seek alternatives with the new technological resources available, improve 

them in mutual cooperation with students to understand and implement this resource in the 

classroom, as this allows student participation in the process of education transformation.  

Theater and literary texts such as poetry is an art with multiple meanings in the 

teaching-learning process used in education for centuries. Theater as a form of oral, 
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expressive and semiotic practices, multimodality as addressed by ROJO and MOURA (2012), 

enriches the English language class, allows interaction, stimulates self-confidence 

(CORTNEY, 1980; LAZAR, 2005), as well as improves behavioral expressions and their 

understanding in the socio-cultural context. 

In the play, when the student practices reading aloud, it allows the learner to 

improve their skills, as well as the educator to perceive individual advances and how to 

promote improvements in the teaching-learning process of students in the classroom. Based 

on this principle, we observe that it is essential that the teacher encourages the reading of 

different textual genres or the theatrical representation of a poetry, music or other literary 

text that motivates the students, but that it is aloud for a better understanding and proficiency 

of the foreign language, in addition to other benefits reported by several authors 

(CORTNEY, 1980; KLEIMAN, 2008; KLEIMAN, 2008; FONTANA, 2015). Thus, we 

found that simple methods such as reading aloud work with a unifying force on the teaching-

learning process in several aspects for an effective education. 

National Curriculum Parameters include theater and the use of literary texts in the 

teaching of the foreign language. Despite the previously mentioned potentials of this art to 

be explored and used as a significant contribution to the training of students and to Brazilian 

education, there is still much to be discussed and improved, especially with regard to 

government support in all aspects for public schools in the basic education. However, we 

believe that even with the mentioned difficulties and after a careful analysis of the teacher, it 

is possible to facilitate the study of the oral understanding of the English language, using 

literary texts and theater in the classroom. For this, the teacher needs to look for ways to 

focus on the process and not on the product of teaching oral comprehension of the English 

language, seeking to motivate and make the lesson more pleasant and comprehensive for the 

learner. 

Therefore, more studies are needed to identify what is actually happening in the 

classroom and the teaching-learning contexts that allow the self-regulation of literature and 

theater in the foreign language learning process. 

Thus, with this interdisciplinary practice paper we seek to contribute in some way 

with information and discussions about the use of theater and literary texts to develop or 

improve English speaking skills in Basic Education. 
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RESUMO 

Este trabalho trata da representação de identidade sociocultural na 
escrita em Stuart Hall e Hildizina Dias, motivado pela problemática 
da escrita canonizada na academia e do pertencimento 
sociocultural como modos de contestação na escrita acadêmica. 
Tem-se como referencial teórico os Estudos Culturais e a Pós-
colonialidade. Seu objetivo é demonstrar a escrita como marca de 
identidade sociocultural e de contestação acadêmica nas 
universidades (e não somente nelas). Metodologicamente, parte-se 
da recolha de trechos textuais e seus agrupamentos, descrevendo-
os pautado por uma abordagem qualitativa. Tem-se como 
resultado o uso do presente genérico na forma impessoal, ora na 1ª 
pessoa do singular e por outras vezes na 1ª do plural, em diferentes 
textos dos mesmos estudiosos. Conclui-se que a identidade 
cultural/ o pertencimento sociocultural é um dos modos de 
contestação na escrita acadêmica. 
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This paper deals with the representation of sociocultural identity in 
the writing of Stuart Hall and Hildizina Dias, motivated by the 
problem of canonized writing in the academy and sociocultural 
belonging as ways of contestation in academic writing. Its 
theoretical referential is Cultural Studies and Post-coloniality. The 
objective is to demonstrate writing as an evidence of sociocultural 
identity and of academic contestation in universities (and not only). 
Methodologically, it starts with the collection of textual excerpts 
and their groupings, describing them based on a qualitative 
approach. The result is the use of the generic present in the 
impersonal form, sometimes in the 1st person singular and 
sometimes in the 1st person plural, in different texts by the same 
scholars. It is concluded that cultural identity/socio-cultural 
belonging is one of the ways of contestation in academic writing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A humanidade foi constituída por seres complexos no modo de ser, estar e de se 

relacionar. Dentro deste cenário as mulheres e os homens tentam coabitar em vários 

parâmetros da vida. Neste contexto de complexidade humana, e no âmbito acadêmico-

científico, elegemos para esta reflexão a representação de identidade sociocultural na escrita 

em Stuart Hall (jamaicano, que estudou e viveu na Inglaterra) e Hildizina Dias (moçambicana, 

que estudou no Brasil e hoje reside em Maputo). 

Este artigo é resultado da chamada para o VII CBE – Congresso Brasileiro de Educação: 

“Educação Pública Como Direito: desafios e perspectivas no Brasil Contemporâneo” promovido pelo 

Departamento de Educação da Faculdade de Ciências, UNESP – Campus de Bauru, que 

ocorreu nos dias 22 a 25 de julho de 2019. Onde se enquadrou no eixo temático 9: Educação, 

Interculturalidade e Movimentos Sociais, na categoria de Comunicação Oral. 

Como referencial teórico temos os Estudos Culturais e a Pós-colonialidade, 

contemplando teóricos de dois continentes: Hall (Inglaterra - Europa) e Dias (Moçambique 

- África), com contribuições pontuais de Michel Foucault e outros autores. Esperamos que, 

de acordo com a solicitação do eixo temático que acentua aspectos referentes à Educação, 

Interculturalidade e Movimentos Sociais, nosso trabalho possa contribuir para pensar a 

relação sociocultural na educação a partir da escrita acadêmica. 

A problemática deste estudo delineia-se pelo fato de que o fenômeno de leitura e 

escrita é a base da sustentabilidade acadêmico-científica e está baseada numa escrita 

“canonizada”, muitas vezes deixando de lado o valor/reconhecimento sociocultural. Deste 

modo, perguntamo-nos se a escrita pode representar uma marca de identidade sociocultural 

e, com isso, também um modo de contestação acadêmica. 

O objetivo inscreve-se com a demonstração da escrita como marca de identidade 

sociocultural e de contestação acadêmica. Logo, optamos por identificar traços socioculturais 

na escrita dos estudiosos propostos; mencionar o tipo/estilo de cada escrita; e apresentar 

este modo de escrita como sinal de resistência e ou modo de contestação acadêmica.  

Metodologicamente, partimos de recolha de trechos textuais e agrupamos num 

volume macro, isto é, desde o particular ao geral, tomando por base o método dedutivo “que 

parte de um conhecimento mais geral para um particular” (SILVA; CAETANO; SAMPAIO, 

2017, s/p). A descrição foi um eixo levado em consideração e pautamo-nos por uma 

abordagem qualitativa (OLIVEIRA, 2005). Justifica-se o trabalho devido ao fato de se 
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encontrar poucos estudos com este viés, para além da nossa situação como estudante 

estrangeiro ou na diáspora, o que o torna pertinente. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 Stuart Hall e Hildizina Dias: Vida e Obra 

 
Reservamos esta parte para tecer alguns comentários em torno de conceitos 

trabalhados por Stuart Hall e Hildizina Dias. Antes de adentramos para os conceitos e teorias 

aqui evocadas, passamos a conhecer um pouco sobre os dois estudiosos e os seus trabalhos 

a partir das imagens de suas obras (Figuras 1 e 2): 

 
Figura 1 - Capa do Livro “Identidade cultural na pós-modernidade” de Stuart Hall 

 

Fonte: Próprio autor 

 
Figura 2 - Capa do Livro “As desigualdades sociolinguísticas e o fracasso escolar” de 
Hildizina Dias 
 

 

Fonte: Próprio autor 
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Como afirmamos anteriormente, Stuart Hall é jamaicano e viveu desde os seus 19 

anos na Inglaterra até a sua morte enquanto Hildizina Dias ainda vive, na cidade de Maputo, 

capital do seu país, Moçambique. 

Nos dois livros acima apresentados por meio de fotografia é onde extraímos 

passagens textuais que representam o nosso objeto de estudo. Sendo assim, o livro de Stuart 

Hall fala da identidade cultural na pós-modernidade onde avança com três tipos de sujeitos e os 

seus pertencimentos, (“o sujeito do Iluminismo, o sociológico e o pós-moderno”). Nestes, o 

pós-moderno (terceiro) do qual nós fazemos parte é caraterizado como não tendo uma 

identidade fixa, sendo móvel/ “celebração móvel” na fala do estudioso (HALL, 2015). 

O livro As desigualidades sociolinguísticas e o fracasso escolar, de Hildizina Dias, demonstra 

como a fome/economia familiar, origem sociocultural e linguística dos alunos da cidade de 

Maputo e arredores se apresentam no rendimento pedagógico. Em síntese, a grande maioria 

dos alunos de famílias pobres, que tenham hábitos e costumes locais e conservadores para 

além de só falarem a língua bantu (língua nativa/moçambicana) em casa tendem à fracassar 

pedagogicamente falando, (DIAS, 2008). Isto é resultado de vários fatores, desde a renda 

familiar dos alunos, o português de Portugal que é ensinado a falar e escrever na instituição 

escolar, a localização/distância das escolas em relação à casa dos alunos, visto que as escolas 

na sua grande maioria se encontram nos centros urbanos/capitais de estados/províncias, 

vilas municipais/distritais, que interferem negativamente no aprendizado dos mesmos.  

Deste modo, as acepções sobre o conceito de cultura giram em vários moldes e não 

se definem de uma forma estática, dando-lhes pressupostos dinâmicos em torno da sua 

definição. Assim, para Hall (1997, p. 06): 

 
A cultura [...] não pode mais ser estudada como uma variável sem importância, 
secundária e dependente em relação ao que faz o mundo mover-se; tem de ser 
vista como algo fundamental, constitutivo, determinando tanto a forma como o 
carácter deste movimento, bem como a sua vida interior  

 

Foucault (2015, p. 66), esclarece que “cultura significa o agrupamento de saberes e 

práticas, que enquadram uma sociedade. Os limites do quadro, ou a sua moldura, onde a 

sociedade se insere, colocam-lhe suas possibilidades de nomear, falar, pensar”. Consideramos 

relevante evidenciar que enquanto a globalização pretende “homogeneizar”, a pós-

colonialidade/multiculturalismo prima pela heterogeinização (HALL, 2018, p. 65). 

A identidade é o que nos torna diferentes dos outros, nos caracterizando como 

pessoa ou como grupo social (LANE, 2006). Ela é definida pelo conjunto de funções que 
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desempenhamos e é determinada pelas condições sociais decorrentes da produção da vida 

material. Concordamos com Hall ao afirmar que identidades culturais “são pontos de 

identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos 

da cultura e da história não uma essência, mas um posicionamento” (1996, p. 70). 

Nesse breve esboço a respeito de cultura e identidade centra-se também a educação, 

uma vez que a sociedade é movida por ela, ou, nas palavras de Brandão (1981), ninguém 

escapa a ela, traduzindo-se como expressão da razão que busca estabelecer a liberdade e 

implantá-la como prática corrente – tanto ao nível do contexto escolar como fora dele.  

A escrita acadêmica pressupõe “uma linguagem apropriada, pois o vocabulário é 

simples, atual, a linguagem é impessoal e mantém sentido único, com foco bem definido e 

sem ambiguidades” (OLIVEIRA, 2009, s/p). A escrita acadêmica, de acordo com Pinheiro 

(2010), exige muitas competências e habilidades em nós, desde o tipo de linguagem, o 

formato/estrutura a usar e o detalhe da própria escrita no papel e ou virtualmente. 

Contrariamente à escrita acadêmica, a escrita, no geral, é livre, bastando fazer parte 

de um tempo e um determinado contexto sociocultural para ser aceita. Neste sentido temos 

a contestação ou contestação acadêmica. Contestação é, segundo os autores Michaelis e 

Priberam, o “ato ou efeito de contestar”, “ação de contestar”, “disputa, debate”, “negação”, 

“Resposta fundamentada do réu, que refuta, contradiz ou se opõe ao libelo do autor no 

processo”, um instrumento de oposição. De outra forma, contestar é “Pôr em discussão a 

justeza ou a veracidade de; negar, objetar: contestar um fato; contestar o juiz sobre sua 

decisão”.  Como se pode notar, há várias vertentes de aplicabilidade da contestação, ela exige 

de nós uma determinada postura e o contexto sociocultural do qual falamos.  

 

2.2  Descrição dos Trechos Textuais em Stuart Hall e Hildizina Dias 

 
Esta é a parte que descrevemos as passagens textuais escritas pelos estudiosos antes 

mencionados, incidindo em grande medida nos conceitos buscados para este estudo, onde 

se foca no tipo e forma de linguagem mais predominante, ao nível da conjugação verbal, em 

alguns dos seus textos. Marcamos as passagens verbais de escrita acadêmica neste estudo 

com grifos para maior visibilidade.  Assim, iniciaremos com o texto de Hall, e a seguir com 

o de Dias. Deste modo, Stuart Hall (2015, p.9) argumenta que: 
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A questão da “identidade” está sendo extensamente discutida na teoria social. 
[…] O propósito deste livro é explorar algumas das questões sobre a identidade 
cultural na modernidade tardia[…]. O livro se volta para uma questão como: […]. 
Num outro texto intitulado Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais, de Hall 
organizado por Liv Sovik  afirma  no seu escrito que “O mito de origem dos 
estudos culturais reza que Stuart Hall é seu pai. […] Tomemos, por exemplo, 
o terreno extremamente movediço […]” (HALL, 2018, pp. 9 e 303, grifos nossos).  

 

 
Percebemos que Hall utiliza as seguintes formas verbais: “está”, “é” “explorar”, “se 

volta”, “é” e “tomemos” para legitimar o seu pertencimento ao nível contextual e acadêmico. 

Hildizina Dias, em conferência na PUC/RS, (s/d, p.43), introduz um dos seus artigos 

escrevendo da seguinte maneira: “Começarei o trabalho com uma introdução seguida de 

uma primeira parte em que farei um breve historial sobre o ensino superior”.  Ainda com a 

estudiosa moçambicana (2015, p. 10447), começa um artigo dizendo “O presente trabalho 

visa apresentar a experiência da Universidade Pedagógica […]”. Em outra parte do texto, a 

autora escreve: 

 
A UP está tentar formar um professor que possua saberes teóricos e práticos; 
um professor que saiba fazer a gestão de um currículo, que saiba diferenciar as 
aprendizagens e orientar a sua auto-formação. A formação de professores na UP 
está a trabalhar no sentido de formar um professor que saiba ser autónomo, […] 
(DIAS, 2015, p. 10455,  grifos nossos).  

 

Num outro texto, Hildizina Dias (2012, pp.16-17) descreve que “Ao colocarmos a 

Prática Pedagógica (PP) no 1º ano, pretendemos […]. Vejamos como é que os autores 

supramencionados relacionam os estágios com os paradigmas relativos à formação, […]”.  É 

possível, também, notar situações linguísticas do tipo aqui abordadas em Dias (2008 e 2009), 

respectivamente. 

Deste modo, podemos notar em Hildizina Dias o uso de “Começarei”, “farei”, 

“visa apresentar”, “está tentar”, “está a trabalhar”, “colocarmos”, “pretendemos” e 

“vejamos”, formas linguísticas do português que descrevem a sua escrita, de modo a 

credibilizar o seu percuso sociocultural e acadêmico, obviamente. Por este envolvimento e 

pela conjuntura de escrita acadêmica, podemos refletir que: 

 
Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar os 
diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira é formada 
não só por diferentes etnias, como também por imigrantes de diferentes países. 
Além disso, as migrações colocam em contato grupos diferenciados […]. Nesse 
sentido, a escola deve ser local de aprendizagem de que as regras do espaço 
público permitem a coexistência, em igualdade, dos diferentes. [...] (BRASIL, 
1997, p. 117). 
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É deste modo que se circunscrevem os ‘labirintos’ da escrita acadêmica na 

convivência científica (e não somente nela). Uns elegendo mais a terceira pessoa na sua 

escrita, outros usando mais o impessoal e ainda outros preferindo destacar a primeira pessoal 

do singular e/ou do plural. Seria esta uma das formas de contestação de escrita acadêmica? 

Pensamos e detectamos com os textos observados que sim. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A escrita acadêmica de cunho argumentativo exige que quem escreva saiba também 

ler bem ou convenientemente. Conseguimos, deste modo, trabalhar com a representação de 

identidade sociocultural, tomando como exemplo a escrita em Stuart Hall e Hildizina Dias. 

Pudemos perceber o uso pela terceira pessoal gramatical/impessoal e/ou o uso da primeira 

do singular e do plural.  

Notamos isso em Dias, que traz fortes traços do cânone brasileiro. Hall prima mais 

pelo presente genérico, ou melhor, o impessoal. Obedecendo assim a “ordem” clássica da 

linguagem científica (uso de impessoal/presente genérico e a primeira pessoa do plural), um 

rigor exigido e seguido pela grande maioria na Europa.  

Consideramos que as marcas de identidade sociocultural de Hall e Dias são 

evidenciadas nos seus textos, demonstrando modos de contestação na e da escrita acadêmica 

– o que acontece com nós, como pessoas, no dia a dia e principalmente no campo acadêmico. 

Devido ao limite de páginas estabelecido pelas normas técnicas do evento, esperamos 

aprofundar essa discussão com outros estudos posteriormente. Como perguntas para novas 

reflexões, deixamos: qual foi e era a exigência de escrita acadêmica ontem; qual é a de hoje; 

e provavelmente qual será a de amanhã? Lembrando-se sempre dos fenômenos linguísticos 

e culturais da sociedade em todos os tempos e contextos.  
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RESUMO 

Este texto apresenta estudos sobre Paulo Freire e sua atuação com 
a educação como uma prática da liberdade da pessoa a fim de que 
ela tenha um desenvolvimento crescente de libertação de seus 
medos e entraves da sociedade excludente e que despreza a 
individualidade, a pessoalidade e as diferenças; Freire prioriza a 
educação que se dá por meio da alfabetização como 
conscientização de si e do meio em que a pessoa vive, num 
movimento processual de descobertas e compreensão de si e do 
mundo. Assim, seus estudos, atuação e reflexão são construídos no 
sentido de dar condições de conhecimento e de vida que sejam 
mais dignos e de acordo com uma realidade que seja mais justa e 
em que todas as pessoas possam participar dos bens culturais de 
sua sociedade, expressando-se de acordo com seu ethos e 
motivações interiores. Há alguns limites a serem superados nesse 
sentido: além da busca de uma libertação, é fundamental que se 
supere o medo dessa liberdade; com a educação, não no modelo já 
planejado, definido e caracterizado pelo dominador, mas 
considerando a sua própria realidade, suas misérias e sua atitude de 
resignação, na busca de contribuições e com a finalidade de ver-se 
na sua realidade sofrida e construir um ‘quefazer’ novo, que o 
integre e dê forças intelectuais, morais, políticas e sociais para a 
superação daquela resignação. Então, o primeiro passo é a 
superação do medo da libertação de amarras, preceitos cegos e 
preconceitos legitimados socialmente. Desse modo, olhando o 
pensamento de Freire e por meio de pesquisa teórica e 
bibliográfica, nosso objetivo é verificar os conceitos próximos à 
educação e sexualidade e dar contribuições à formação pessoal e 
sexual como processo formativo que se dá a partir do que é a 
própria realidade individual. 
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 ABSTRACT 

 

 

This text presents studies about Paulo Freire and his performance 
with education as a practice of the freedom of the person so that 
he has a growing development of liberation from his fears and 
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obstacles of the exclusionary society and that despises the 
individuality, the personality and the differences; Freire prioritizes 
education through literacy as an awareness of oneself and the 
environment in which the person lives, in a procedural movement 
of discoveries and understanding of oneself and the world. Thus, 
their studies, performance and reflection are built in order to 
provide conditions of knowledge and life that are more dignified 
and in accordance with a reality that is more just and in which all 
people can participate in the cultural assets of their society, 
expressing according to your inner ethos and motivations. There 
are some limits to be overcome in this regard: in addition to the 
search for liberation, it is essential to overcome the fear of that 
freedom; with education, not in the model already planned, defined 
and characterized by the dominator, but considering their own 
reality, their miseries and their attitude of resignation, in the search 
for contributions and with the purpose of seeing themselves in 
their suffered reality and building a new 'quefazer' (what to do), 
that integrates it and gives intellectual, moral, political and social 
strengths to overcome that resignation. So, the first step is to 
overcome the fear of releasing ties, blind precepts and socially 
legitimized prejudices. Thus, looking at Freire's thinking and 
through theoretical and bibliographic research, our objective is to 
verify the concepts close to education and sexuality and to 
contribute to personal and sexual formation as a formative process 
that takes place from what is reality itself individual. 

  

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O leitor deste texto pode verificar que a educação brasileira ganhou contribuições 

importantes de Paulo Freire em épocas em que o projeto educativo se iniciava de forma mais 

consistente e com a atuação do Estado; a perspectiva de uma educação para todas as pessoas 

começava a ser vislumbrada por muita gente que até então era excluída da realidade escolar. 

Durante muito tempo ainda, aquilo que estava reservado às pessoas mais abastadas ou 

àqueles que tinham algum interesse em seguir carreira religiosa, continuava sendo privilégio. 

Aos poucos, receber a formação escolar oficial, passava a ser uma possibilidade, chegando 

aos nossos dias como escola obrigatória para todos e com suas características próprias como 

gratuita, laica, pública e de qualidade. 

Esse contexto de exclusões ainda permanece um grande desafio no Brasil em 

variadas instâncias de formação, uma vez que há sérios problemas no sistema educacional, o 

qual privilegia uns, exclui outros e conserva um número de pessoas à margem, sempre o mais 

fraco, oprimido e periférico. De todo modo, é mister que se tome como pauta de discussão 

e luta permanente a busca por uma educação que leve as pessoas à dignidade de vida, seja no 

âmbito individual ou social e coletivo. Paulo Freire sempre buscou desenvolver uma 
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metodologia de trabalho e estudos que primasse pela conquista de novas possibilidades de 

vida que não meramente aquela determinada por um poder soberano e dominador. Seu 

desejo sempre foi o de que as pessoas, por meio da educação, possam ao mesmo tempo em 

que são alfabetizadas e orientadas grupalmente nos espaços educativos, alcançar a 

consciência de si e a respeito da sociedade em que vivem, superando os limites, fazendo parte 

da sociedade e, em grande medida, possam escolher outra forma de vida que não a de 

resignação. Assim, os processos formativos devem, processualmente, primar pela liberdade 

de cada pessoa, olhando a sociedade e a si mesmo, lendo os limites e possibilidades de vida 

diferentes daquela que lhe foi imposta. 

Com estas ideias, queremos destacar a Filosofia de Educação de Freire como 

pensamento enraizado, dando-nos elementos para pensar outras possibilidades de educação 

que não seja determinada estritamente por decisões superiores e mantendo os alunos e todos 

os demais como subalternos, mas valorizando as ações locais e, mais ainda, a individualidade 

e as motivações de cada pessoa, bem como sua formação humana integral. A educação, 

portanto, deve ser um meio de promoção da vida da pessoa de forma que ela faça a leitura 

de seu mundo diferentemente que antes, a qual se dava, então, por meio de um regime de 

submissão; este regime deve ser superado, não aceitando ser dirigido por outrem sem que tal 

decisão tenha passado pela sua reflexão e a compreensão de si e do mundo (contexto) onde 

está inserido. A escola, a educação e todos os espaços propícios para isso devem favorecer o 

crescimento da pessoa, sua libertação de amarras e grilhões que as mantém prisioneiras a 

todo tipo de preconceito e tabu dogmatizados pelo coletivo social e sua mentalidade; como 

nos ensina Freire, em uma de suas cartas, deve oferecer a releitura: leitura do mundo, leitura 

da palavra e nova leitura de mundo que a liberte. Assim, a educação, por meio da 

alfabetização, da reflexão e da construção de conhecimentos deve levar cada pessoa à 

compreensão desse mundo e de si, a cada momento de vida como forma de superação e 

clareza de seu mundo, de suas ideias, de seu corpo e de seu modo de vida. 

Desta forma, como primeiro processo de pensamento, é fundamental que se 

considere a cultura do medo e a falta de uma educação como fonte de libertação. Pesquisar 

tais questões é passo importante para uma compreensão do processo histórico e um modo 

de encontrar outras saídas e possibilidades que não meramente o cumprimento de ordens de 

outrem, superando-as e descobrindo-se. 
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2 METODOLOGIA 

 
Desejou-se pensar, pese o trabalho gigante do autor referencial, a realidade da 

escola, da educação, do processo educativo que se dá, comumente, em forma de imposição, 

desconsiderando tudo o que cultural e socialmente cada aluno leva para a escola. Muitas 

vezes, a postura, como professores, mais se repete como dominadores do que como prática 

de uma libertação e de uma leitura da palavra como possibilidade de compreensão do mundo, 

de si e de sua releitura. Buscou-se, aqui, criar meios para entender e possibilitar compreensões 

nesse sentido, em sala de aula e em qualquer outro ambiente que promova educação como 

processo de formação humana, principalmente no que tange a uma Educação Sexual sadia, 

emancipatória, onde os estudantes possam conhecer-se a si e ao outro de forma individual e 

social, com suas relações. 

Com a consciência acerca destas reflexões, o desejo foi o de construir 

paulatinamente um pensamento que valorize o outro e que dê razões para novas reflexões e 

possibilidades, na educação e nos diversos lugares em que tais reflexões chegarem. É sempre 

oportuno um pensamento que instigue novas ações e novos comportamentos como postura 

ética na sociedade em que estamos todos inseridos. 

Freire (1961) persiste na criação de uma Pedagogia do Oprimido, o que podemos 

entender como pedagogia do outro, que vem dele, não como imposição de um conhecimento 

de mão única. Isso porque as atitudes daquele que é oprimido não são vistas e nem 

consideradas. Seja qual for a modalidade ou o ambiente, todo oprimido não é visto porque 

é colocado em condição de passividade. Porém, há saídas, ainda que difíceis de acontecerem: 

pode haver uma libertação do medo por parte do que é oprimido ou uma nova postura, 

ajudando a libertar, o que implica na ajuda consciente da parte de quem oprime, o que é uma 

situação mais difícil. De todo modo, o oprimido pode inserir-se numa forma de educação 

como prática da liberdade (1967). Nessa práxis, as relações vão sendo modificadas e vai 

ocorrendo a libertação na forma de tomada de consciência de seu lugar no mundo. Se a 

leitura do mundo já existe, por meio da leitura da palavra, em Carta de Paulo Freire aos 

Professores (2001), haverá nova leitura do mundo, nova forma de ver as condições de vida 

e uma busca de consciência libertadora com o ‘quefazer’ novo, libertando-se e hominizando-

se como parte integrante do mesmo mundo em que todos estão inseridos, sem classificações 

estereotipadas pelo estranho, pelo de fora, mas na criação de nova forma de vida conjunta a 

partir de dentro mesmo. Assim, justifica-se um estudo que dê condições de pensar e educar 

para a libertação; isso implica na libertação permanente e constante de todos, sem exceção. 
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Em nosso meio acadêmico e no sistema educacional, dificilmente se considera a 

vida de nossos alunos, a vida de nosso povo. Parte-se do já sabido, daquilo que a escola 

tomou para si como verdade e tudo o que o poder dominador permite ser estudado, tudo 

isso sem que se considere a vida e suas individualidades. Pouquíssimas ações primam por 

valorizar o que é das bases, do povo, de uma cultura local, enfim, do espaço da escola, etc. 

O que mais vale é o que está didaticamente e estrategicamente determinado para os estudos, 

desde a primeira escola até a universidade. Portanto, localizar tal realidade consiste em 

declarar que há a necessidade de superação das violências já cometidas e das possibilidades 

de novas formas de vida. A importância da problematização das invasões culturais, do 

desfavorecimento e desvalorização do que é do seu lugar são situações fundamentais para a 

conscientização e as novas leituras de mundo, considerando as culturas locais; assim, com 

este texto objetivamos dar condições para o pensamento dessas questões na educação, em 

sala de aula e em ambientes que propiciem o crescimento intelectual, moral, social, sexual e 

político de nosso povo e de nossa realidade, primordialmente nas escolas. 

Na educação, especialmente a escolar, se tem formulado questões e ideias como 

prevenção; então, se educa para prevenir e prever, como sendo um marxista do mesmo. Há 

uma busca da resistência, porém, esta como certezas do que já fazer pronto, acabado; isso se 

dá por meio de reflexão que dá resposta pronta, não como atirar-se e atrever-se a pensar o 

que há e o que é daqui e de nossos espaços e nossa cultura. É como pensar em mudanças 

sem permitir a ação dialética. Contrariamente a essa perspectiva, tornou-se necessário 

repensar as dicotomias cristalizadas. Para tanto, fez-se uma pesquisa teórica e bibliográfica 

com análise à luz do pensamento crítico de Paulo Freire e suas articulações com a 

compreensão da educação sexual emancipatória, visando à possibilidade de integração da 

Sexualidade como dimensão e direito humano para a formação do ser em sua totalidade, 

através de uma educação libertadora. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com tais análises, nosso estudo do pensamento de Paulo Freire dá suporte para 

continuar uma reflexão sobre a educação, seus limites e possibilidades, bem como buscar 

uma Filosofia de Educação que privilegie a vida do outro, do sofrido e miserável, do 

dominado, do sem voz, em sala de aula ou fora dela, que pode nos dar o que pensar, mas 

que, comumente, é desprezado, colocado à parte e tornado resignado, não por sua vontade, 

mas por forças estranhas, externas e estrangeiras, as quais são motivadas pela postura dos 
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seus professores, mantendo o poder e o domínio sobre o outro, impedindo sua ação, sua 

expressão, sua participação e sua contribuição aos momentos em que a sala de aula poderia 

se tornar um ambiente rico para o pensamento e formulações a partir do que aí é inscrito por 

todos os presentes. 

Neste sentido, para Freire (1961), a Educação possui um caráter muito maior do 

que a transferência de conhecimentos, devendo propiciar um modo de intervir no mundo e 

que a realidade possa ser entendida com criticidade. 

Quando nos leva a refletir sobre uma pedagogia libertadora, Freire (1961) nos 

evidencia dois momentos, onde o oprimido pode perceber o seu ambiente opressivo 

podendo se comprometer com sua transformação, como também após entendê-lo e 

transformá-lo, este não mais permanece em estado de opressão e sim de humanização para 

a libertação e compreensão. 

Nessa mesma perspectiva, a Educação Sexual nas escolas deve se preocupar com o 

caráter libertador e humanizador dos estudantes, proporcionando aos mesmos os meios de 

compreenderem-se como seres singulares com os seus corpos e com a sociedade na qual 

estão inseridos e, para isso, faz-se necessário compreender a dimensão política na qual a 

escola está inserida. Tempos de tabus e retrocessos sociais impedem a inserção de diálogos 

que devem ser compartilhados e problematizados entre todos os atores desse ambiente. O 

professor como mediador desse processo, deve perceber os reais anseios de seus alunos 

sobre a Educação Sexual para poder orientá-lo e conduzi-lo a uma reflexão a partir dos 

saberes destes, fornecendo informações relevantes que possam embasar seus conhecimentos 

prévios para que, por fim, à medida que necessitarem, proponha ações que possam mudar 

sua realidade e dêem bases para a maior compreensão de si e do outro, bem como de todas 

as relações cotidianas que envolvem o corpo, suas ações e reações. 

Assim, pode-se compreender o somatório de aprendizagem de uma aula dialógica, 

onde tanto o professor quanto os alunos podem exercer o direito à palavra, que, para Freire, 

são carregadas de intenções, tensões e sentidos.  Dialogar sobre Sexualidade, principalmente 

no âmbito escolar, indica que não há espaço para o cerceamento dos direitos sexuais dos 

seres humanos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais oferecem o tema como Orientação Sexual e 

a Declaração dos Direitos Sexuais como Direitos Humanos Universais; a partir disso, 

observa-se que a Educação Sexual deve possuir um caráter emancipatório, cuja intervenção 

intencional no processo educacional deve, através de debates, atingir cada estudante na 

formação de sua identidade para que, posteriormente, possa ser transformado na sociedade 
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tudo aquilo que embasa as mentalidades legitimadas e cristalizadas. Dentre os mais 

importantes direitos que devem ser abordados pela escola está o Direito à informação 

baseada no conhecimento científico onde a informação sexual deve ser produzida e 

transmitida através de processo científico e ético, o Direito à educação sexual compreensiva, 

onde todos devem ter acesso às informações esclarecedoras e precisas e o Direito à saúde 

sexual onde o cuidado com a saúde sexual deve estar disponível para a sua prevenção e 

tratamento. 

Guiraldelli (2018), também traz a preocupação de Freire em valorizar cada cultura 

local a fim de que se tenha como ponto de partida o cotidiano, a cultura própria da criança, 

por exemplo, problematizando tudo o que já está muito bem definido socialmente a fim de 

que outras possibilidades de vida sejam elencadas. As tarefas de pensar, refletir e 

problematizar a cultura, são feitas por meio dos chamados ‘círculos de cultura’, como 

costumava realizar em ambientes por onde o referido autor passava, com a pretensão de 

mudanças de mentalidades e de superação das vidas resignadas. Assim: 

 

[...] em educação sexual, ou se sabe o que as crianças já estão sabendo, ou todo e 
qualquer passo posterior é ou perda de tempo ou passo prejudicial. Quem são 
pais e mães? Como é a família? Que tipo de interesse se tem ou não se tem por 
sexo? Como os animais fazem sexo? Sem uma grande investigação sobre o que é 
a cultura de informações sobre sexo das crianças, para além do que os livros já 
informam sobre o assunto, nada é possível. Este é o ponto de partida do educador 
sexual. E ele, educador, só pode saber disso se, como Paulo Freire ensinou, for 
deslocado para a convivência e para a vivência com as crianças. Ou ele está no 
cotidiano das crianças como quem tem menos pré-concepções do que sempre 
tem, ou não deve se meter no assunto. (GUIRALDELLI, 2018, p.online). 

 

Desse modo, o envolvimento dos profissionais da educação é fundamental e estes 

também devem estar atentos a qualquer manifestação de interesse dos estudantes a respeito 

do assunto, seja em momentos em que na aula esteja pautado, seja em outros momentos que 

o tema surja, merecendo todo cuidado, tratamento e discussão, bem como devidos 

esclarecimentos, de acordo com as considerações que vão sendo colocadas no grupo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Percebeu-se, por meio deste estudo, que o papel do professor como mediador é 

sumamente importante para que se compreendam ainda mais as motivações, sensações e 

reações orgânicas que existem em cada pessoa. Desse modo, o ponto de partida para a 

compreensão sobre educação sexual e sexo deve ser das crianças e adolescentes, ou seja, o 
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que eles pensam e já conhecem ou imaginam sobre o assunto é primordial para a 

compreensão de si e dos contextos de vida em que estão inseridos; para que isso ocorra, é 

fundamental que toda discussão não se prenda a preconceitos. 

No mesmo sentido, outros estudos promovem a educação libertadora de Paulo 

Freire por meio de busca de respostas de forma natural, estas partindo do ambiente de cada 

escola e considerando a individualidade e a participação do alunado para fins de discussão e 

expressão de suas inquietações. Dias (2015, p. 3), sugere que “quase toda a formação de 

sexualidade do ser é presente no contexto escolar, onde iniciam suas relações sociais e se 

configuram suas preferências enquanto indivíduo”. Isso implica em considerar os espaços da 

escola como privilegiados para tais discussões e busca de respostas no sentido de descobertas 

de si mesmo. 

Freire nos orienta, com seu pensamento, a uma ação pedagógica que seja dialógica, 

sempre valorizando o que o outro tem a oferecer; nesse sentido, na escola se deve considerar 

a relação dialógica no ensino-aprendizagem a fim de que a participação de todos seja o 

recurso fundamental para tanto. Dias (2015, p. 8), lembra que o “educador tem papel 

fundamental na ordem de mediação, e direcionamento dos conteúdos, por já ter uma 

vivência maior, entretanto é o educando que dá seguimento ao debate, sem este não se 

configura uma discussão. Além disso, ele também precisa de incentivos para o seu 

crescimento argumentativo”. É justamente esse debate, troca de ideias e de experiências que 

pode proporcionar o desenvolvimento crítico-social. É o lugar em que o educador aprende 

enquanto ensina e educa e o estudante é cotidianamente fonte de conhecimento, ensinando, 

por sua vez, o educador. 
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo consiste em identificar os fatores 
associados ao background familiar, características individuais e ao 
contexto escolar que atuam sobre o desempenho educacional do 
aluno. Para alcançar tal objetivo, uma abordagem com modelos 
hierárquicos foi considerada sobre os dados do SARESP de 2013. 
Foram utilizadas as proficiências em matemática alcançadas pelos 
alunos da terceira série do Ensino Médio da rede pública estadual 
de ensino e as respostas dos pais dos alunos, coordenadores e 
diretores das escolas participantes, dadas aos questionários 
aplicados pela avaliação. As escolas foram classificadas em regiões 
do Estado conforme a Diretoria de Ensino a qual pertencem, 
possibilitando uma análise regional de desempenho em 
matemática. Modelos multiníveis foram propostos e os resultados 
alcançados evidenciaram que a escolaridade do pai e da mãe, a 
renda familiar e o fato de o aluno fazer o dever de casa, não ter 
trabalhado durante o Ensino Médio e nem defasagem escolar 
impactaram positivamente o desempenho em matemática, 
proporcionando acréscimos na proficiência. Por outro lado, 
enquanto a falta de professor para algumas disciplinas prejudicou 
o resultado do aluno, coordenadores e diretores com mais tempo 
no cargo tiveram efeito positivo sobre o desempenho no SARESP.    

  

  

 

A STUDY ON MATHEMATICS PERFORMANCE IN THE STATE 
PUBLIC EDUCATION NETWORK USING A SARESP DATABASE 
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This study aims to identify the factors associated with family 
background, individual characteristics and the school context that 
act on the student's educational performance. To achieve this goal, 
an approach with hierarchical models was considered on the 2008 
SARESP data. We used the mathematics proficiencies achieved by 
students in the third grade of high school in the state public school 
system and also the responses of the students' parents, 
coordinators and directors of the participating schools, given to the 
questionnaires applied by the evaluation. Schools were classified in 
regions of the State according to the Education Board that they 
belong, enabling a regional analysis of mathematics performance. 
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Multilevel models were proposed and the results achieved showed 
that the father's and mother's schooling, family income and the fact 
that the student does his homework, did not work during high 
school and did not lag school are factors that impacted positively 
his mathematics performance, providing increases in proficiency. 
On the other hand, while the teacher lack for some subjects 
affected the student's results, coordinators and directors with more 
time in the position had a positive effect on the performance at 
SARESP. 

  

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Na avaliação educacional, o desempenho do aluno é considerado a variável 

indicadora da eficácia deste sistema e é coletado juntamente com informações acerca do 

contexto escolar e social do indivíduo, características de interesse de diversos estudos, tais 

como Ferrão et al. (2001), Alves e Soares (2008), entre outros. Ao longo da última década, 

estudos têm revelado evidências empíricas de que o desempenho escolar dos alunos depende 

não só das habilidades próprias, mas também de fatores que envolvem características sociais, 

econômicas e culturais familiares (Soares, 2003). Questões dessa natureza devem ser 

consideradas nas avaliações educacionais, uma vez que as desigualdades sociais têm 

implicações diretas sobre a educação, sugerindo que o desempenho do aluno deve ser 

contextualizado, como apontam Jesus e Laros (2004) e Laros et al. (2010).  

Embora esteja em vias de desenvolvimento no Brasil, a avaliação em larga escala 

tem se mostrado importante nas últimas décadas, constituindo-se como ferramenta para 

auxiliar a identificação de fatores atuantes sobre o desempenho escolar do aluno. Por sua 

vez, a avaliação educacional tem a finalidade de fornecer elementos que permitam 

diagnosticar a situação do sistema educacional de determinado local e, concomitantemente, 

subsidiar políticas e diretrizes adequadas no contexto municipal, estadual e nacional, visando 

a contínua melhoria na qualidade da educação. Nos últimos anos, é perceptível o avanço 

obtido na área educacional considerando os recursos metodológicos disponíveis e os atuais 

critérios de avaliação, tais como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), 

e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

No Brasil, os sistemas de avaliação citados têm revelado um quadro crítico para a 

educação formal em relação ao desempenho e rendimento escolar do indivíduo. 

Pesquisadores de diversas áreas do conhecimento tem destinado considerável atenção à 
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educação nos últimos anos não somente ao rendimento acadêmico dos alunos, mas também 

a aspectos humanos, sociais, culturais, éticos e metodológicos. Atualmente, o principal 

interesse está voltado à identificação de fatores, sejam de natureza humana, social, cultural 

ou ética, que podem estar atuando sobre o desempenho escolar dos alunos, ampliando a 

realização de estudos com investigações acerca de como o desempenho escolar afeta os 

ganhos futuros dos indivíduos, avaliação do impacto de programas educacionais e análises 

de determinantes do desempenho escolar estão tornando-se cada vez mais frequentes na 

literatura (Ferrão et al.; 2001, Soares e Alves; 2003, Andrade e Laros; 2007). O número 

crescente de pesquisadores interessados nessa área tem proporcionado um avanço na 

construção de bancos de dados com informações sobre professores, escolas, alunos e 

desempenho, por meio de testes e aplicação de questionários. Concomitantemente, novas 

ferramentas estatísticas advindas de avanços teóricos e metodológicos têm tornado os 

trabalhos mais sofisticados. Merece destaque a difusão da estrutura hierárquica para análise 

de dados educacionais (Goldstein, 1995; Raudenbush e Bryk, 2002). 

Buscando contribuir com a literatura no que se refere à investigação de fatores que 

impactam o desempenho escolar do indivíduo, o presente estudo consiste na utilização de 

modelos hierárquicos com dados do SARESP, considerando as regiões do estado de São 

Paulo. 

 
2 FATORES QUE IMPACTAM O DESEMPENHO EDUCACIONAL 

 
Para identificar as variáveis relacionadas ao desempenho escolar, deve-se considerar 

as estruturas educacionais nas quais os indivíduos estão inseridos, dentre os quais se destacam 

aqueles relacionados ao ambiente familiar e à disponibilidade e qualidade da infraestrutura e 

qualidade da escola e seus professores. Nesse contexto, como apontam Barbosa e Fernandes 

(2001), o desempenho escolar é influenciado por aquilo que o aluno traz consigo, bem como 

por aquilo que a escola oferece no que se refere ao ensino, infraestrutura e corpo docente. 

Na mesma direção, Soares e Alves (2003) afirmam que os fatores que impactam o 

desempenho cognitivo dos alunos podem ser categorizados em projetos pedagógicos, na 

estrutura escolar, na família e nas características do próprio aluno. Uma vez que a avaliação 

educacional proporciona informações que permitem aos educadores identificar práticas que 

promovem resultados adequados, a mesma é considerada ferramenta útil na melhoria do 

sistema educacional, tornando-se relevante investigar os fatores que influenciam o 

desempenho dos alunos com o objetivo de esclarecer o processo de produção das 

desigualdades educacionais observadas nos resultados das avaliações. A identificação destes 
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fatores é de suma importância para a elaboração de políticas públicas que possam melhorar 

a qualidade da educação brasileira (Laros et al., 2010). 

A técnica de modelos hierárquicos tem sido utilizada no Brasil, desde o final dos 

anos 90, para interpretar e analisar os dados das avaliações educacionais em larga escala, 

como mostram os estudos de Ferrão et al., (2001), Soares e Alves (2003), Andrade e Laros 

(2007), entre outros. Nos estudos de Soares e Mendonça (2003), Soares (2003), Soares e 

Alves (2003), Riani e Rios-Neto (2008) e de Brooke et al. (2014), os resultados indicaram que 

os alunos masculinos e negros têm desempenho inferior aos demais. Barbosa e Fernandes 

(2001) constataram que, enquanto a escolaridade do pai impacta positivamente a proficiência 

do aluno, o efeito da variável defasagem escolar é negativo. Ferrão et al. (2001) ajustaram 

modelos para as cinco regiões geográficas brasileiras e os resultados evidenciaram que a 

condição socioeconômica do aluno é um fator que influencia fortemente o seu desempenho 

nas disciplinas citadas, assim como é perceptível que os alunos com atraso escolar têm 

resultados escolares reduzidos quando comparados àqueles que estão na idade adequada para 

a série. Alunos negros apresentaram desempenho inferior aos demais em todas as regiões 

geográficas. Os autores verificaram também que as escolas com melhor infraestrutura, 

segurança e limpeza têm impacto positivo no desempenho dos alunos e que alunos em turno 

integral não tem vantagem quando comparados com aqueles de turno parcial.  

A partir de dados obtidos por meio do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 

Pública (SIMAVE), Soares e Mendonça (2003) e Soares (2003) utilizaram a modelagem 

multinível para investigar os fatores associados ao desempenho escolar dos alunos. Um 

resultado comum nestes estudos refere-se ao efeito positivo da condição socioeconômica 

sobre a proficiência do aluno. Soares e Mendonça (2003) observaram impacto positivo da 

escolaridade da mãe sobre o desempenho da turma. Enquanto a frequência de faltas do 

professor e a falta de motivação dos alunos produzem queda na proficiência, quanto maior 

a dedicação e a disponibilidade por parte do professor, melhor é o desempenho do aluno. 

Nas turmas em que os alunos fazem dever de casa também tem rendimentos mais altos.  

Preocupados com as desigualdades raciais no sistema brasileiro de educação básica, 

Soares e Alves (2003) utilizaram a abordagem multinível em dois níveis – alunos e escolas – 

para investigar as diferenças nos desempenhos de alunos discriminados por raça. Analisando 

dados do SAEB de 2001, os autores observaram que a diferença entre brancos e negros 

cresce com o aumento tanto no nível socioeconômico do aluno como no da escola, e é maior 

na rede privada. Os resultados encontrados por Andrade e Laros (2007) corroboraram as 
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conclusões dos estudos de Soares e Alves (2003) , nos quais os autores afirmam ser evidente 

que alunos que vivem sob piores condições de habitação, saúde e alimentação possuem 

características que dificultam a aprendizagem. A comparação do aluno com os colegas, os 

recursos culturais que o aluno dispõe, o fato de o aluno gostar de estudar a disciplina e fazer 

o dever de casa, são variáveis com impacto positivo sobre o desempenho escolar. Por outro 

lado, o atraso escolar foi identificado como a variável que mais afetou negativamente o 

desempenho escolar do aluno, seguido por se o aluno trabalha, resultado semelhante ao de 

Barbosa e Fernandes (2001), Soares e Mendonça (2003) e Soares (2003).     

Assim como feito no estudo de Soares e Mendonça (2003), Jesus e Laros (2004) 

verificaram que nível socioeconômico, a escolaridade do pai e fazer o dever de casa atuam 

positivamente sobre o desempenho do aluno em Língua Portuguesa. Por outro lado, o atraso 

escolar e o fato de o aluno trabalhar tem impacto negativo sobre o resultado alcançado pelo 

aluno. Similarmente, além da escolaridade da mãe, fazer o dever de casa foi uma variável 

significativa para explicar o desempenho do aluno no estudo de Riani e Rios-Neto (2008). A 

identificação dos fatores que afetam o desempenho dos estudantes foi objeto de estudo 

também de Laros et al. (2010), os quais propuseram um modelo multinível com dados do 

SAEB de 2001 e consideraram o modelo empírico apresentado por Jesus e Laros (2004), 

com dois níveis, isto é, aluno e escola. De acordo com resultados, a variável que mais afetou 

o desempenho escolar dos alunos foi o atraso escolar, seguida de o aluno gosta de estudar 

matemática. A quantidade de faltas e o índice de repetência afetaram negativamente o 

desempenho acadêmico. Diferentemente dos demais estudos citados, Laros et al. (2010) 

sugerem intervenções que a família e a escola podem realizar para aumentar o desempenho 

do aluno. Considerando a intensa discussão sobre o atual cenário da Educação Básica no 

Brasil, este trabalho busca trazer contribuição para a discussão por meio da implementação 

de uma abordagem ainda não utilizada, isto é, analisando os resultados do SARESP conforme 

as regiões do estado de São Paulo. 

 
3 DADOS E MODELOS HIERÁRQUICOS 

 
Os dados utilizados no presente estudo correspondem às notas da prova de 

matemática obtidas pelos alunos da terceira série do Ensino Médio da rede pública estadual 

de ensino e as respostas dados nos questionários aplicados aos pais dos alunos e às escolas 

participantes do SARESP de 2013 (BRASIL, 2013). Tais informações foram disponibilizadas 

pela Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo (CIMA–SEE/SP). Devido à quantidade de questões 
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dispostas nos questionários do SARESP – 31 de alunos, 31 de pais dos alunos, 108 para 

coordenadores e 105 para diretores –, inicialmente, fez-se uma seleção destacando aquelas 

consideradas relevantes para a pesquisa em questão, pautando-se na literatura sobre a 

modelagem multinível, identificando as variáveis comumente utilizadas especificamente nos 

estudos descritos previamente.  

A partir dos estudos citados na seção dois e, considerando os questionários 

aplicados pelo SARESP aos alunos, pais dos alunos e escolas (coordenadores e diretores) 

participantes da avaliação, foram selecionadas as questões para os modelos multiníveis. Tais 

questões estão associadas à etnia, escolaridade e situação de trabalho dos pais, renda familiar, 

defasagem no Ensino Médio, se o aluno frequentou aulas de recuperação, se faz o dever de 

casa, se trabalhou durante o Ensino Médio, se o coordenador e/ou diretor exerceram outras 

funções remuneradas, se na escola em que atuam existem projetos voltados à redução nas 

taxas de abandono e reprovação e outras mais. Devido ao caráter qualitativo das questões, 

fez-se necessário categorizá-las para a realização da modelagem. O Quadro 1 contém a 

categorização utilizada e a codificação (nomenclatura atribuída nos modelos propostos) de 

cada variável selecionada.  

 
Quadro 1 -  Categorização e codificação das variáveis 

Questionário Questão Categorização Codificação 

Pais 

Q1 0 – outra; 1 – branca; 2 – negra. corp 

Q2 Mesma da Q1.  corm 

Q3 0 – não trabalha; 1 – trabalha. trabp 

Q4 
0 – não estudou; 1 – EF incompleto. ou completo; 2 – 
EM incompleto ou completo; 3 – Ensino Superior 
incompleto ou completo. 

escp 

Q5 Mesma da Q3. trabm 

Q6 Mesma da Q4. escm 

Q7 0 – até R$ 2.126; 1 – mais de R$ 2.126. rendaf 

Aluno 

Q8 
0 – sem defasagem (3 anos ou menos); 1 – com 
defasagem (4 anos ou mais). 

def_EM 

Q9 0 – sim; 1 – não. rec_mat 

Q10 0 – não faz lição casa; 1 – faz lição casa. lic_casa 

Q11 0 – não trabalhou; 1 – trabalhou. trab 

Q12 Mesma da Q1. cora 

Coordenador 

Q13 0 – 10 anos ou menos; 1 – mais de 10 anos. t_cargoc 

Q14 1 – sim; 0 – não. outra_ativc 

Q15 1 – sim; 0 – não. tx_aband 

Q16 Mesma da Q15. tx_reprov 

Q17 1 – sim; 0 – não. falta_prof 

Diretor 

Q18 Mesma da Q13. t_cargod 

Q19 1 – sim; 0 – não. outra_ativd 

Q20 
0 – burocráticas ou administrativas da gestão escolar; 1 – 
pedagógicas ou atendimento à comunidade escolar. 

princ_ativ 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos questionários aplicados pelo SARESP. 
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Seguindo os passos de modelagem multinível propostos por Hox (2002), 

inicialmente, foi estimado o modelo nulo, assim denominado por não ter variáveis 

explicativas, sendo formado apenas pelo intercepto e por um termo de erro. Tal modelo 

exerce papel fundamental no estudo da distribuição da variância total da variável resposta 

pelos níveis da hierarquia. É por meio do modelo nulo que o efeito da escola sobre a 

proficiência em matemática do aluno é estimado. Em outras palavras, o modelo nulo serve 

como base para a estimação da variância explicada versus variância não explicada em 

comparação aos modelos condicionais estimados a posteriori. Supondo que o subscrito i  

corresponda ao aluno e o subscrito j  represente a escola e, considerando a existência de J  

escolas, 1,...,j J , cada uma delas com jn  alunos, 1,..., ji n , tem-se que o modelo nulo 

pode ser especificado como na expressão (1). 

 

 

 

0

0 00 0

ij j ij

j j

y β e

β γ u
                         (1) 

 

Em que ijy  é a variável resposta (proficiência em matemática) do i-ésimo aluno na 

j-ésima escola. Assume-se que  2~ 0,ije N σ  e  0 00~ 0,ju N τ , e independência entre o 

efeito fixo e os efeitos aleatórios, bem como entre os efeitos aleatórios. A primeira linha 

caracteriza o nível 1, a qual tem associado um termo aleatório representado por ije  cuja 

variância indica a variabilidade dentro das escolas, a segunda linha é o nível 2, para a qual 

0 ju  representa o efeito aleatório e, cuja variância indica a variabilidade entre as escolas. 

Então, a variância da proficiência em matemática está decomposta na variância entre as 

escolas  00τ  e dentro (ou intra) escolas  2σ . Com as estimações das variâncias, pode-se 

calcular o coeficiente de correlação intra-escolar (ICC), o qual mede a proporção da variância 

entre as escolas face à variância total da variável resposta, possibilitando medir a magnitude 

do efeito-escola, isto é, a heterogeneidade dos resultados escolares entre as escolas. O ICC 

varia de zero a um e é calculado por meio da razão (2) (Goldstein, 1995). 
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00
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              (2) 

 

Quando 0ρ  , as escolas são homogêneas entre si e, consequentemente, o 

desempenho do aluno independe da escola em que está matriculado. Isso significa que toda 

a variabilidade na proficiência em matemática deve-se apenas às diferenças entre os alunos, 

mas não entre as escolas. Por outro lado, quando 1,ρ   a variabilidade na proficiência em 

matemática depende somente da escola em que o aluno está matriculado, ou seja, as 

características individuais dos alunos em nada afetam o seu desempenho escolar. A 

classificação da escolas em regiões deu-se conforme a Diretoria de Ensino (DE) a qual 

pertencem e é mostrada no Quadro 2.   

 
Quadro 2 - Diretorias de Ensino alocadas às regiões do estado de São Paulo 

Região Diretoria de Ensino (DE) 

Capital 

Caieiras, Carapicuíba, Centro (SP), Centro Oeste (SP), Centro Sul (SP), Diadema, Guarulhos 
Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Leste 1, 2, 33 4 e 5 
(SP), Mauá, Mogi das Cruzes, Norte 1 e 2 (SP), Osasco, Santo André, São Bernardo do 

Campo, Sul 1, 2 e 3 (SP), Suzano, Taboão da Serra. 

Centro 
Americana, Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas Oeste, Capivari, Itu, Jundiaí, 

Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, Pirassununga, São João da Boa Vista, Sumaré. 

Litoral Santos, São Vicente. 

Nordeste Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Taubaté. 

Noroeste 
Andradina, Araçatuba, Birigui, Catanduva, Fernandópolis, Jales, José Bonifácio, Penápolis, 

São José do Rio Preto, Votuporanga. 

Norte 
Araraquara, Barretos, Franca, Jaboticabal, Ribeirão Preto, São Carlos, São Joaquim da Barra, 

Sertãozinho, Taquaritinga. 

Sudeste 
Apiaí, Avaré, Botucatu, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Miracatu, Piraju, Registro, São Roque, 

Sorocaba, Votorantim. 

Sudoeste 
Adamantina, Assis, Bauru, Jaú, Lins, Marília, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, 

Presidente Prudente, Santo Anastácio, Tupã. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela CIMA – SEE/SP e de consulta no site 
http://www.educacao.sp.gov.br/central-de-atendimento/index_diretoria.asp. 

 

No SARESP de 2013 foi possível obter informações sobre 122.276 alunos, os quais 

participaram da avaliação, os pais responderam as questões relevantes para a presente 

pesquisa e também os coordenadores e diretores das escolas em que os mesmos estavam 

matriculados. Desse total, 49.568 encontram-se nas escolas cujas Diretorias de Ensino 

pertencem à região denominada Capital do estado, 20.192 à região Central, 3.930 no Litoral, 
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7.497 na região Nordeste, 10.780 na região Noroeste, 10.227 na região Norte, 8.650 no 

Sudeste do estado e 11.432 no Sudoeste. Para cada região, foi obtido o seguinte ICC: Capital: 

0,072; Centro: 0,074; Litoral: 0,080; Nordeste: 0,068; Noroeste: 0,089; Norte: 0,081; Sudeste: 

0,066 e Sudoeste: 0,084.  

As estimativas para os parâmetros dos modelos citados na seção anterior são 

apresentadas na Tabela 1, a qual indica também o nível de significância de cada valor obtido.  

 

Tabela 1 - Estimativas para os parâmetros dos modelos hierárquicos, por região 
 

Variável 
Regiõesa 

Capital Centro Litoral NE NO N SE SO 

Efeito fixo – Nível 1 

Intercepto 256,0 260,5 274,0 260,4 254,29  258,7 265,3 252,08  

corp0 -3,1***   -2,6***    -2,6***   -4,2*** -5,3***    -2,1***    -3,6***   -4,1***    

corp2 -6,8***   -6,4***   -6,7***   -6,9***   -5,08***   -3,7***   -2,22  -5,6***   

corm0 -3,0***    -6,3***   -3,5*** -1,67 -6,38***   -3,3***   -3,8***   -3,8***   

corm2 -7,3***    -8,8***    -7,0***    -5,4***   -5,32***   -7,4***   -9,4***   -8,5***   

trabm0 0,9***    2,1***      3,3***   

escp1 3,9***    6,3***   4,60  0,82  6,83* 7,32***  6,18*** 5,60* 

escp2 7,5***    10,3***   9,4***  6,75* 11,1***  12,5***  10,7***  11,3***  

escp3 9,7***    13,6***   8,93* 7,06* 13,5***  14,9***  11,6***  14,5***  

escm1 5,1***    5,98***   8,81* 16,0***  8,93*** 5,05 2,95 7,39***  

escm2 10,6***    11,3***   13,5*** 20,5***  14,7*** 10,9***  9,26*** 13,5***  

escm3 13,4***   14,4***    16,9***  21,4***  18,6***  11,95**  14,2*** 14,6*** 

rendaf1 6,7***    7,22***    5,34***  6,71***  5,82***  4,96***  6,14***  5,40***  

lic_casa1 5,4***    3,01*** 3,84* 6,98***  5,70***  9,1 *** 7,43*** 9,49***  

Efeito fixo – Nível 2 

outra_tivc 1,9***        3,05*   

tx_aban -2,20*    -4,43    -5,32***     

tx_repro -2,96*     -7,16*     -2,70  

falta_pro -1,14  -16,9**   -5,4***  -4,66   -5,14*   -3,05  

t_cargod1 2,1 ***    1,67  3,69***   2,91    3,78*  

princ_ativ   -7,37  4,23* -5,3***   

Efeito aleatório – variâncias – Nível 1 

Intercepto 133,22 123,08 124,14 195,22 33,57  117,56 237,34 

corp0 7,21*        

corp2 17,9***        

escm1        41,62 
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escm2        44,02 

escm3        55,46 

rendaf1       37,8***  

lic_casa1    46,7***     

Efeito aleatório – variâncias – Nível 2 

tx_aband     242,3**    

Residual 1.939,6 1.946,4 1.795,8 1.948,5 2.102,4 2.038,3 1.970,8 1.994,8 

 
a NE: Nordeste, NO: Noroeste, N: Norte, SE: Sudeste, SO: Sudoeste. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas obtidas via software RStudio. 

 

O intercepto indica a média em matemática, no SARESP de 2013, dos alunos 

quando todas as variáveis forem iguais a zero, evidenciando que na região Litoral foi 

registrada a média mais alta e na região Sudeste, a mais baixa. Em todas as regiões, as variáveis 

associadas à etnia do pai e da mãe desempenharam papel significativo sobre o desempenho 

em matemática do filho no SARESP de 2013. Os valores mostrados indicam que a cor do 

pai influenciou o desempenho escolar do filho em todos os anos, no sentido de que, filhos 

de pais que se declararam brancos, alcançaram notas maiores. Pais e mães que se declararam 

negros ou de outras etnias tiveram efeitos negativos sobre a média do filho. Mães que não 

trabalham influenciaram positivamente o desempenho do aluno nas regiões Capital, Centro 

e Norte. O mesmo foi observado em relação aos pais apenas na região Sudeste.  

As estimativas apresentadas na Tabela 1 mostraram que a escolaridade do pai e da 

mãe desempenhou papel significativo sobre o desempenho do filho em todas as regiões do 

estado de São Paulo, evidenciando que mais anos de estudo do pai e da mãe proporcionaram 

ao aluno melhores resultados no SARESP de 2013. Neste sentido, destacam-se os acréscimos 

nas médias dos alunos matriculados nas escolas pertencentes à região Nordeste, cujas mães 

têm nível de instrução correspondente ao Ensino Médio e Ensino Superior, os quais foram 

próximos de 21 pontos, comparados aos alunos filhos de mães que estudaram até o Ensino 

Fundamental. Fazer a lição de casa também auxilia ao aluno alcançar notas mais altas em 

matemática. A Tabela 1 mostra, ainda, que o fato de fazer o dever de casa, ter renda familiar 

acima de R$ 2.126 e mães com mais anos de estudo impactaram de maneiras distintas o 

desempenho em matemática dos alunos matriculados em diferentes escolas.  

Associadas ao nível 2 (escola), as variáveis significativas para o desempenho do 

aluno foram aquelas que indicaram se o coordenador exerceu outra atividade remunerada, se 
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a escola possui algum projeto voltado à redução das taxas de abandono e reprovação, se 

faltou professores para alguma disciplina, o tipo da principal atividade do diretor, assim como 

o tempo que atua no cargo. Nas escolas situadas na Capital do Estado, em que o coordenador 

não tem outras atividades remuneradas e cujo diretor atua no cargo há mais de 10 anos 

contribuíram positivamente para o desempenho do aluno. Por outro lado, escolas com 

projetos voltados à redução das taxas de abandono e reprovação tiveram impacto negativo 

sobre as médias em matemática obtidas pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio que 

participaram da edição de 2013 do SARESP. 

 
4 CONCLUSÕES 

 
Considerando as observações agrupadas por regiões do Estado, definidas a partir 

da Diretoria de Ensino a qual pertence a escola, estimativas foram obtidas utilizando o 

software RStudio. Para região denominada Capital do Estado, pôde-se observar que a etnia, 

a escolaridade do pai e da mãe e a renda familiar foram significativas para explicar o 

desempenho do aluno na edição do SARESP de 2013, sugerindo que alunos filhos de pai e 

mãe brancos, com mais anos de estudo e com renda familiar acima de R$ 2.126 alcançaram 

médias em matemática superiores aos demais alunos. O efeito de mães que não trabalham 

(aposentada, desempregada ou em outra situação) sobre o desempenho do filho foi positivo. 

Associadas às escolas, aquelas que possuem projetos voltados à redução da taxa de abando 

teve impacto negativo sobre o desempenho do aluno e aquelas em que o diretor atua no 

cargo há mais de 10 anos contribuíram positivamente para o resultado do aluno pertencente 

às escolas da região Capital. Comportamento similar foi observado quando os resultados dos 

alunos matriculados nas escolas da região Centro do Estado foram analisados. Na região 

Litoral do Estado, a escolaridade da mãe foi a que mais impactou o resultado no SARESP 

de 2013.  

Em relação às variáveis da escola, pouca significância foi observada para explicar o 

desempenho do aluno. Destacaram-se como relevantes e com impacto positivo, sobre o 

desempenho dos alunos pertencentes à região Nordeste do Estado, a etnia da mãe e a 

escolaridade do pai e da mãe, evidenciando que filhos de mães declaradas brancas e com pai 

e mãe com níveis mais altos de instrução tiveram melhor desempenho comparados aos 

demais alunos. Nesta região, na maior parte do período analisado, as escolas em que ocorre 

o problema associado à falta de professor para alguma disciplina tiveram impacto negativo 

sobre o desempenho do aluno e aquelas em que o diretor atua no cargo há mais de 10 anos 

atuou positivamente. Tiveram efeito positivo também sobre o desempenho em matemática 
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o fato de o aluno não ter defasagem escolar, fazer o dever de casa e não ter trabalhado no 

Ensino Médio. A variável que indica o tempo que o diretor atua no cargo também foi 

importante para explicar o desempenho do aluno da região Norte. As estimativas sugeriram 

que diretores com mais de 10 anos no cargo contribuíram positivamente para um melhor 

resultado no SARESP. As variáveis significativas para explicar o desempenho dos alunos das 

escolas das regiões Sudeste e Sudoeste do Estado foram similares àquelas identificadas na 

Capital.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa corroboraram muitas conclusões de estudos 

realizados na literatura citados previamente. Assim, a partir dos resultados alcançados, 

espera-se ter contribuído com a literatura que aborda a identificação de fatores que impactam 

o desempenho educacional do aluno e ressaltar a importância de formulação e 

implementação de políticas públicas voltadas à educação que visem, simultaneamente, 

melhorar a qualidade do ensino ofertado à sociedade e diminuir o impacto das características 

socioeconômicas no desempenho do aluno.    
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RESUMO 

No Brasil, existem várias influências de línguas estrangeiras sobre 
o léxico da língua portuguesa. O presente trabalho tem por 
objetivo conceituar e caracterizar o estrangeirismo da língua inglesa 
sobre a portuguesa, devido sua forte influência na cultura brasileira. 
Estrangeirismos se refere a palavra ou expressões emprestadas de 
outras línguas. Em nosso cotidiano, muitas das vezes utilizamos 
em nossa fala os termos estrangeiros e em alguns casos podemos 
delimitar grupos sociais. O estrangeirismo pode ser classificado em 
três categorias: com aportuguesamento, sem aportuguesamento e 
decalque. Assim, os usos das palavras destas categorias auxiliam na 
expressão e na comunicação, mas muitas das vezes sem o mesmo 
significado das palavras de origem inglesa, podendo ser 
modificadas e dar origem a outra palavra, o que chamamos de 
neologismo. No dicionário da língua portuguesa foram 
introduzidas várias palavras da língua inglesa, sendo algumas delas 
usadas com maior frequência em diferentes áreas do conhecimento 
tais como: informática, economia, moda, agricultura, culinária, 
entre outras. A influência da língua estrangeira sobre outras línguas 
é um fato histórico desde a antiguidade com as invasões bárbaras, 
que trouxeram os seus barbarismos incorporando à nossa língua. 
Portanto, o fenômeno do estrangeirismo é inevitável com o 
crescente interesse no estudo da língua inglesa.     

  

  

 

FOREIGNIZATION: CATEGORIES AND THE INFLUENCE OF 
THE ENGLISH LANGUAGE ON PORTUGUESE 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Brazil, there are several influences of English as a foreign 
language on the Portuguese language lexicon. The present work 
aims to conceptualize and characterize the foreignness of English 
over Portuguese, due to its strong influence on Brazilian culture. 
Foreign words refer to a word or expressions borrowed from other 
languages. In our daily life, we often use foreign terms in our 
speech and in some cases we can delimit social groups. Foreignism 
can be classified into three categories: with Portuguese language, 
without Portuguese language and decal. Thus, the uses of words in 
these categories help in expression and communication, but often 
without the same meaning as words of English origin, they can be 
modified and give rise to another word, which we call neologism. 
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In the Portuguese language dictionary, several English words were 
introduced, some of which are used more frequently in different 
areas of knowledge such as: information technology, economics, 
fashion, agriculture, cooking, among others. The influence of 
foreign language on other languages is a historical fact since 
antiquity with the barbarian invasions, which brought their 
barbarisms into our language. Therefore, the phenomenon of 
foreignness is inevitable with the growing interest in the study of 
the English language. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Na história da humanidade o surgimento do caráter social da língua pode ser 

definido como um conjunto de regras que permitem a comunicação necessária e sua 

produção textual. Segundo Elia (2000), o mais importante nas relações humanas é a 

comunicação, a qual está relacionada por caráter social de uma língua por meio de um sistema 

de signos convencionais.  

Entretanto, a interação entre diferentes povos permite influências em suas culturas, 

as quais podem interferir na expressão linguística de uma nação. O fenômeno linguístico que 

consiste no uso “emprestado” de uma palavra, expressão ou frase estrangeira, em 

substituição de um termo na língua nativa denominamos estrangeirismo.  

 Durante o período colonial, o Brasil teve influência do estrangeirismo na formação 

de sua própria língua, com a dominação portuguesa e invasões de espanhóis, franceses e 

holandeses. Mais tarde outras civilizações influenciaram na formação do léxico português do 

Brasil como os italianos, árabes, inglês e germânicos (OLIVEIRA, 2005; FIORIN, 2004a). 

Com a globalização, a língua portuguesa brasileira teve a influência ascendente da língua 

inglesa.   

Segundo Campos (1986) o estrangeirismo enriquece tanto a língua doadora quanto 

a receptora. Partindo deste princípio, a incorporação de palavras estrangeiras contribui para 

a ampliação de nosso léxico, sendo algumas de ideologia dominante. As expressões e palavras 

estrangeiras, principalmente em inglês, conotam modernidade, requinte, superioridade 

elitizada ou na identidade cultural de um povo (ZILLES, 2004). A ideologia dominante muita 

das vezes torna as organizações do saber fragmentárias e contraditórias (BARROS, 2001). 

Embora linguisticamente as línguas não são superiores, mas em um discurso ideológico 

funcionam como moeda e têm cotações de mercado. 

O conhecimento das palavras emprestadas da língua estrangeira é de suma 

importância para evitar situações embaraçosas relacionada ao significado ou a pronúncia.  
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Nos dicionários de língua portuguesa existem várias palavras provenientes do estrangeirismo 

(HOUAISS; VILLAR, 2001; ILTEC, 2018).  

Assim, nesta revisão abordaremos os conceitos e as categorias de linguagem do 

estrangeirismo da língua inglesa sobre a língua portuguesa no Brasil. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 Estrangeirismo  

 
Ao longo dos anos de evolução da história da língua portuguesa no Brasil tem sido 

observado a valorização de elementos pertencentes a outras sociedades. Nas últimas décadas, 

o empréstimo lingüístico da língua inglesa se tornou mais forte, o que representa modificação 

da linguagem e enriquecimento cultural. A incorporação de novas consoantes tais como “K”, 

“W” e “Y” no alfabeto português é um exemplo de estabelecimento da língua estrangeira em 

nossa língua, especialmente a língua inglesa. O uso de palavras estrangeiras é denominado de 

estrangeirismo.   

 
Conceitualmente estrangeirismos são “palavras, efetivamente, oriundas de outro 
sistema linguístico, tomadas por empréstimo para suprir alguma necessidade 
conceitual, de ordem tecnológica, ou para a expressão de elementos 
socioculturais, referentes às trocas de ordem linguístico-cultural entre 
comunidades falantes de idiomas diversos” (VALADARES, 2014, p. 111).  

 

Para Carvalho (2002), o empréstimo é uma fase de instalação do termo linguístico, 

podendo ser adotado, rejeitado ou substituído.  

 

2.2 Categorias de Estrangeirismo 

 
Dentre os vícios de linguagem destaca-se o barbarismo, que é um termo empregado 

de palavras estrangeira com erro de pronúncia, ortografia, flexões, significado e formação 

irregular. Assim, conforme Biderman (2001) podemos classificar os diferentes tipos de 

estrangeirismos que ocorrem na língua portuguesa: a) com aportuguesamento; b) sem 

aportuguesamento e c) o decalque.  

O estrangeirismo com aportuguesamento é uma adaptação da forma estrangeira à 

fonética e à ortografia brasileira como por exemplo as palavras: boicote/boy-cott, 

clube/club, drinque/drink.  
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O estrangeirismo sem aportuguesamento é a incorporação do vocábulo com a sua 

grafia original como por exemplo as palavras de origem inglesa hardware, check-up, best 

sellers etc.  

O decalque é a versão literal do lexema-modelo concretizado, por exemplo, 

retroalimentação, supermercado e cartão de crédito. 

O neologismo consiste em um fenômeno linguístico que deriva da formação de 

novas palavras ou expressão a partir de outra ou atribuição de um novo sentido a palavra 

existente. Assim, os neologismos por empréstimos podem ser por lexical, semântico e 

estrutural (SANDMANN, 1997). 

O lexical ocorre quando há incorporação de palavra estrangeira em sua forma 

original, seja no aspecto fonológico-ortográfico (pizza), ou no ortográfico (clip e grid); 

morfossintático (campus-campi); plenamente adaptado à língua portuguesa (blecaute e robe), 

ou em processo de adaptação (stand-estande). O semântico é a tradução ou substituição de 

morfemas, mantendo marcas da importação (hot-dog, cachorro-quente). No caso do 

estrutural, é a importação de modelo não vernáculo, como determinante mais determinado 

(vídeo conferência). 

 
2.3 Influência do Estrangeirismo da Língua Inglesa na Portuguesa  

 
No Brasil, a implementação de palavras da língua inglesa tem apresentado ideologia 

dominante, podendo essa influência apresentar vários significados como delimitação de 

grupos sociais, status social, intelectualidade, modernidade, juventude, mente aberta e 

conhecimento de mundo.  

No entanto, devemos destacar que embora os usos de palavras de expressões da 

língua inglesa no Brasil ocorram com maior frequência, devemos ressaltar que ás línguas não 

são superiores (FIORIN, 2004b).  

Segundo Paiva (1991) o emprego da língua inglesa provoca dualidades. Algum 

tempo atrás certos jornais e revistas criticavam o uso do estrangeirismo, enquanto outros 

divulgavam como novo comportamento da elite usando signos de linguagem e termos em 

inglês.  

As pessoas que tem o idioma inglês como segunda língua faz o uso de forma 

espontânea de palavras ou expressões em suas falas. Com a globalização ficou cada vez mais 

evidente a presença de palavras de língua inglesa em nossa vida cotidiana.  

Desde que acordamos vemos e ouvimos palavras ou expressões de língua inglesa 

que foram inseridas seja pela mídia ou pelo convívio social. Assim, palavras como “close up”, 
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“jeans”, “clean”, “made in Brazil, “fake News”, “face book”, “week leaks”, “Snoopy”, “footwear”, 

“nude”, “what’s app”, “electronic digital”. Cada vez mais é notório a incorporação e a presença de 

palavras inglesas em equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos tais como “start”, “stop”, 

“reset” e etc.  

O uso dessas palavras apresenta certa dominância quando a sociedade privilegia a 

inserção de valores da outra sociedade em seu contexto sócio-cultural, expressando a vontade 

de tornar o ambiente similar ao vislumbrado (VALADARES, 2014).  

Na área comercial, o uso de propagandas é introduzido nos nomes de lojas para 

atrair a atenção e deixar uma posição de destaque e atrativo aos consumidores. Assim, é 

comum depararmos com palavras ou expressões, como: beauty hair, saloon, coffee break, shopping, 

outdoor, self-service, play, off, delivery, free, etc. 

 Nas propagandas, ou slogans, redigidos em inglês de uma certa forma seleciona o 

leitor e o consumidor. Além disso, os signos da língua inglesa também são usados não apenas 

para nomear produtos, mas também como recurso persuasivo no discurso publicitário 

(NEVES, 1971). 

Algumas expressões já possuem equivalentes em português, outras foram 

incorporadas com formas aportuguesadas e outras estão no dicionário assim como vieram, 

como: show e marketing, “hi happy”, “Chelly beans”, entre outras. Soma se a isto, o uso de 

expressões como “precisamos frequentemente fazer atualizações de programas de 

computador up date, esvaziar a lixeira clean the bin, as quais são usadas conforme o grupo social 

inserido ou a área do conhecimento. 

 Ao invés de usamos palavras nativas é chique empregarmos palavras em inglês 

como “Kids”, playground, dicovery kids, minicraft, ou usarmos roupas com palavras em inglês. O 

conhecimento do significado da palavra inglesa que se queira empregar seja na fala ou escrita 

é de suma importância para evitarmos situações embaraçosas ou constrangedoras, por 

exemplo, roupas com frases na língua inglesa. 

Abaixo mencionamos algumas palavras muito utilizadas nas áreas do conhecimento 

com maior impacto na língua portuguesa.  

Palavras de origem inglesa incorporadas na língua portuguesa: informática (update, 

download, log in, pass word, pin number, up load, lap top, USB driver, mouse, e-mail, delete), economia 

(déficit), vestuário (All Star, shoes, fashion, look, T-shirt, jeans), agricultura (agrishow, agribusines), 

culinária (cook, chef), restaurantes (menu, long neck, barbecue), decoração (must have, design, home 

sweet home,), cujas traduções já são de conhecimento dos falantes. 
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A língua inglesa é a mais falada no mundo devido sua importância econômica e 

cultural.  No Brasil, o estrangeirismo da língua inglesa já está consolidado, enriquecendo 

nossa própria língua, mas devemos fazer uso consciente das palavras.  

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A língua inglesa está presente em todos os cantos de uma residência no Brasil. Na 

maioria das vezes, os aparelhos domésticos, como o rádio, a cafeteira, a geladeira e a televisão 

são ligados e desligados através das indicações “on” e “off”, palavras estrangeiras da língua 

inglesa que significa ligar e desligar, respectivamente.  

 No controle remoto de televisão e nos painéis de forno micro-ondas modernos 

encontramos diversos termos em inglês como ilustrado na figura 1A e B. Assim, 

frequentemente observamos palavras como mute, power, return, exit e menu no controle de 

televisão, enquanto em painel de micro-ondas as palavras como start, stop, minute, cook, clear, 

timer etc.  

 
Figura 1- Foto de controle remoto de televisão (A) e do painel de forno micro-ondas (B) 

contendo palavras da língua inglesa. 

 

                             Fonte: Autoria própria 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Algumas palavras inglesas presentes nos equipamentos, conforme mencionado 

foram introduzidas devido ao seu uso continuo de sua funcionalidade, mas sem 

conhecimento do seu significado.  

Isso pode dificultar, por exemplo, o entendimento das empregadas domésticas 

quanto aos significados das palavras ou agem mecanicamente pela funcionalidade e sem 

saberem a tradução em Português.  

Desta forma, por meio de simbologia da palavra e de sua função muitos brasileiros 

incorporam o estrangeirismo das palavras em inglês. De fato, é percebido na utilização de 

eletrônicos pelas crianças, as quais muitas das vezes também desconhecem o significado, mas 

as palavras em inglês indicam certa ação.  

Por outro lado, a falta de conhecimento da diversidade das palavras oriundas do 

estrangeirismo limitam a aplicabilidade das diferentes funções que podem ser usadas no 

equipamento. Assim, por exemplo é fácil a compreensão da função das teclas menu (entrada), 

volume (volume), mute (mudo) no controle de televisão e de stop (parar), start (iniciar), timer 

(relógio) no painel de micro-ondas. Porém, os termos como tool (ferramentas), guide (manual), 

melt (derreter), defrost (descongelar) e reheat (esquentar) são menos utilizados devido à 

dificuldade na tradução. 

 As palavras citadas são enquadradas em três categorias de estrangeirismo a saber: 

com aportuguesamento como: abajur, basquete, Uísque e lasanha. As sem aportuguesamento, 

aquelas que conservam a forma original da palavra como em: mouse, pizza, karma, hippie, 

outdoor, show, designer e shampoo. Por último, decalque em que usa-se o molde da palavra e 

traduz-se sem conteúdo como em, espaçonave (spaceship) e cachorro-quente (hot dog) por 

exemplo. 

 O crescente estrangeirismo da língua inglesa na portuguesa também está associado 

a importação comercial de produtos, como eletrodomésticos, eletrônicos. Conforme a 

origem da palavra, ela recebe nome específico: Anglicismo de origem Inglesa e Galicismo de 

origem Francesa.  
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5 CONCLUSÕES 

 
Tendo em vista os aspectos observados e ao mundo globalizado, no qual estamos 

inseridos, é inefável a intensa presença do estrangeirismo em nosso cotidiano, pois ele já está 

presente muito antes de nossa existência. No Brasil, há muita resistência cultural no estudo 

da língua inglesa, porém os estrangeirismos ingleses estão presentes nas falas dos brasileiros, 

quer pela delimitação intelectual de grupos sociais, quer pela estética de falar bonito e muitas 

vezes nem saberem o significado do que dizem, se colocando ás vezes em situações 

embaraçosas.  
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RESUMO 

O uso das tecnologias da informação e comunicação, atualmente, 
fazem parte da rotina de milhares de pessoas no mundo. No Brasil, 
existe uma grande procura, em especial pelo uso das redes sociais 
como ferramenta de comunicação e divulgação. Neste estudo, 
foram analisadas as contribuições dessas ferramentas colaborativas 
valiosa para auxiliar e para complementar o trabalho do professor 
em sala de aula. Deste modo, o objetivo principal desta pesquisa é 
apresentar os aspectos positivos do uso das TICs e as redes sociais 
como suporte de transferência de informação, de comunicação e 
de mudança social no processo de ensino e de aprendizagem para 
o meio rural. Metodologicamente, trata-se pesquisa de cunho 
qualitativo e de natureza analítica, através de uma revisão 
bibliográfica, especificamente sobre as produções voltadas para a 
área das ciências agrárias. Muitos professores das escolas e das 
universidades ainda estão presos aos métodos tradicionais de 
ensino, em que submetem seus alunos a métodos antigos, pouco 
flexíveis, repetitivos e monótonos. Pode-se observar, nos 
resultados dos estudos, o avanço do uso das tecnologias, bem 
como o uso das redes sociais, como ferramentas de relevância no 
processo de ensino e de aprendizagem. As instituições de ensino 
técnico e superior têm encontrado aplicações úteis das redes sociais 
na educação. Com a utilização das redes sociais, os professores 
poderão verificar aspectos muitas vezes difíceis de serem 
identificados em sala de aula, como a capacidade de elaborar textos, 
de melhoria do desenvolvimento na escrita, da pesquisa sobre um 
assunto e do debate entre os alunos.  
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social networks as a communication and dissemination tool. In this 
study, the contributions of these valuable collaborative tools to 
assist and to complement the teacher's work in the classroom were 
analyzed. Thus, the main objective of this research is to present the 
positive aspects of the use of ICTs and social networks as a support 
for information transfer, communication and social change in the 
teaching and learning process for the rural environment. 
Methodologically, this research is qualitative and analytical in 
nature, through a literature review, specifically on productions 
aimed at the area of agricultural sciences. Many teachers in schools 
and universities are still stuck with traditional teaching methods, in 
which they submit their students to old, inflexible, repetitive and 
monotonous methods. It can be observed, in the results of the 
studies, the advance in the use of technologies, as well as the use 
of social networks, as relevant tools in the teaching and learning 
process. Technical and higher education institutions have found 
useful applications of social networks in education. With the use of 
social networks, teachers will be able to verify aspects that are often 
difficult to be identified in the classroom, such as the ability to 
prepare texts, improve the development of writing, research on a 
subject and debate among students 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
A sociedade atual está passando por um processo de profundas mudanças pela 

procura do conhecimento e pela informação, que é cada vez mais rápida e dinâmica, graças 

ao uso da internet e de suas redes sociais virtuais. O modelo de sala de aula tradicional já não 

funciona bem, pois vivemos em uma época de continuidades e de rupturas.   

Para Moran (2012, p. 7), “A escola é pouco atraente”. Cada vez mais cedo, o uso 

das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, e agora as redes sociais, vêm surgindo 

como parte do cotidiano do aluno. Mais do que entreter, as redes sociais podem vir a ser 

ferramentas colaborativas de intervenção valiosa para auxiliar no trabalho do professor em 

sala de aula, desde que bem utilizadas.  

As redes sociais podem ser entendidas como as relações interpessoais mediadas 

pelo computador, e acontecem através da interação social em busca da comunicação 

(LORENZO, 2011, p. 20). Segundo Lorenzo (2013), algumas instituições de ensino vêm 

encontrado aplicações bem interessantes com o uso das redes sociais na Educação e, 

atualmente, passaram a ser importantes ferramentas no processo de ensino e de 

aprendizagem no Ensino Superior. Sendo assim, temos como objetivo comum o uso desta 

nova tecnologia para estimular o ensino e uma abertura de um canal a mais de comunicação 
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entre professor e aluno, e, desta forma, melhorando o processo de ensino-aprendizagem. 

(SILVA; COGO, 2007, p. 2). 

Os alunos já estão familiarizados com as redes sociais. Mesmo que não queiram 

misturar educação com o lazer, eles já sabem utilizar essas ferramentas, por isso fica mais 

fácil explorar seus recursos (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010). É possível, portanto, 

estender o espaço físico das salas de aula. Dessa forma, o aluno não é limitado apenas ao 

tempo de uma aula, e tem a oportunidade de ampliar suas pesquisas com temas que realmente 

lhe interessam. Pode-se contribuir para a diminuição das barreiras de comunicação entre os 

alunos e os professores. 

Com o uso de ferramentas, como as atuais TICs, sobretudo as digitais, ocorre uma 

transformação nos modos de ensinar e de aprender, quebrando o milenar triângulo 

professor/aluno/saber, tornando o aluno mais responsável pelo seu próprio aprendizado, 

como  professor evoluindo seu papel de orientador, de facilitador, de instigador no processo 

educativo. Dessa forma, as TICs contribuem para a qualificação profissional, de modo que: 

 
Atualmente, o mercado de trabalho exige dos profissionais uma agilidade de 
adaptação e uma constante aprendizagem para acompanhar as novas tecnologias, 
com demandas cada vez mais frequentes por novas habilidades e competências. 
Para atender essa demanda e acompanhar a evolução tecnológica, o profissional 
precisa estar sempre se atualizando e fomentando oportunidades de melhorar-se 
para acompanhar as exigências que cabem à sua profissão (ALACANTARA, 
2017, p. 52). 

 
É evidente o papel fundamental do professor na sociedade da informação, com a 

necessidade de inovar e de acompanhar as tecnologias para não ficar ultrapassado, pois a 

tecnologia na educação requer um olhar mais abrangente, envolvendo novas formas de 

ensinar e de aprender condizentes com o modelo da sociedade do conhecimento, o qual se 

caracteriza pelos princípios da diversidade, da integração e da complexidade (SILVA; 

SERAFIM, 2016). Dessa forma, torna-se cada vez mais importante que, no âmbito 

acadêmico, sejam introduzidas tecnologias digitais com o intuito de melhorar a comunicação 

no ensino-aprendizado. 

 Estratégias na comunicação do docente, na pesquisa e na gestão do campus, deverá 

atrair cada vez mais o nosso aluno para desenvolver ferramentas de interlocução, voltando 

um olhar para o desenvolvimento de pesquisas, bem como facilitando a comunicação 

professor-aluno e a comunidade externa do campus. 

Com a necessidade da implantação das tecnologias educacionais no processo de 

ensino e de aprendizagem, objetivo principal desta pesquisa constitui em apresentar os 

aspectos positivos do uso das TICs e as redes sociais como suporte de transferência de 
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informação, de comunicação e de mudança social no processo de ensino e de aprendizagem 

para o meio rural. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O uso das TICs aplicadas à educação 

A sociedade atual se movimenta pelo conhecimento e pela informação, que é cada 

vez mais rápida e dinâmica, graças ao uso da internet e de suas redes sociais virtuais. Com 

isso, torna-se cada vez mais importante que, no âmbito acadêmico, sejam introduzidas 

tecnologias digitais com o intuito de alavancar o aprendizado (RODRIGUES, 2017). 

Estamos vivendo uma sociedade de constantes transformações, e a internet é 

responsável por grandes mudanças, no mundo atual, contribuindo de forma muito positiva 

em diversos setores da nossa sociedade. Ela é utilizada por vários setores da sociedade, como 

escolas, faculdades, empresas e diversos outros locais, permitindo o acesso às informações e 

às notícias do mundo em apenas um click. Conforme podemos observar, 

 
Em 2006, surgiram as redes sociais e o Orkut tornou-se o preferido dos 
internautas. Logo depois, outras redes sociais como, por exemplo, o Facebook, 
Blog e o Twitter. Essas Redes Sociais fazem parte do cotidiano da maioria dos 
usuários da internet e são utilizadas para vários fins como: obtenção do perfil de 
um usuário por revelar traços de comportamento e isso é aproveitado até para 
uma seleção de emprego, para interesses pessoais, formação de grupos de estudo, 
como também descoberta de novos amigos ou novas informações sobre 
determinado assunto (SILVA; SERAFIM, 2016, p. 67). 

 

Assim, como uma das suas principais finalidades, as redes sociais buscam 

compreender as diversas formas de ações coletivas, de expressão de identidades, 

conhecimentos, informações e culturas que ocorrem sob o aspecto comunicacional, além de 

buscarem identificar, em níveis mundiais, modificações ou permanências na comunicação e 

na troca de informações, observando as formas de sociabilidade, de aprendizagem, de 

inserção aos patrimônios culturais e de saberes da sociedade (MARTELETO, 2010). 

Conforme Rothman (2013), as tecnologias da informação e comunicação (TIC) são 

ferramentas modernas que fazem parte do cotidiano dos alunos, servindo para manter suas 

relações sociais e trocar algumas informações. Segundo Silva (2010), o ser humano necessita 

se comunicar com outras pessoas e ampliar suas relações, o que se torna mais fácil por meio 

das redes sociais virtuais, uma vez que barreiras econômicas, geográficas e culturais são 

ultrapassadas por esse novo modo de relacionamento via espaços virtuais. 
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Quando inseridas no ambiente acadêmico, as redes sociais virtuais provocam 

mudanças, entre as quais alterações no relacionamento entre professores e alunos dentro da 

sala de aula, pois, a partir da inserção dessas ferramentas, é possível que ambos compartilhem 

das mesmas informações. O uso do conteúdo dessas redes para adquirir mais conhecimento 

permite uma comunicação horizontal entre discente e docente, em prol do processo de 

ensino-aprendizagem, favorecendo uma reformulação do saber (BRESCIA; COSTA; 

GROSSI, 2013).   

Os alunos já estão familiarizados com essas redes sociais. Mesmo que não queiram 

misturar educação com o lazer, eles já sabem utilizar essas ferramentas. Em contrapartida, 

há obstáculos relacionados à cobertura da internet no Brasil e a questões de privacidade, visto 

que na maioria das vezes as redes sociais são bloqueadas nas escolas, impedindo a 

socialização dos alunos no meio on-line. 

Werhmuller e Silveira (2012) defendem que os professores necessitam se 

familiarizar com os novos paradigmas que surgem com o advento da internet, assim como 

com as novas ferramentas tecnológicas que venham a ser interessantes para alavancar o 

aprendizado horizontalmente. Desse modo, é possível promover a interação aluno-aluno, a 

partir de troca de informações, de pesquisas e de debates sobre temas iniciados em sala de 

aula, pois, muitas vezes, a verticalização do processo (professor-aluno) e o método tradicional 

de ensino não são capazes, por si só, de atingir as expectativas iniciais. 

 O problema está no fato das redes sociais serem consideradas como elemento de 

distração nas escolas. Na maior parte das instituições de ensino, o acesso a essas páginas é 

bloqueado para os alunos. Assim, para que se possa usufruir desta ferramenta para 

aperfeiçoar o ensino, é preciso que as redes sociais sejam melhor exploradas, através do 

planejamento de uso com critérios, com ética e com responsabilidade. 

Segundo Lorenzo (2013), algumas instituições de ensino vêm encontrando 

aplicações bem interessantes com o uso das redes sociais na educação e, atualmente, 

passaram a ser importantes ferramentas processo de ensino e de aprendizagem no ensino 

superior. 

Ao usar os recursos de redes sociais na disciplina de Biologia, Minhoto (2011) 

demonstrou que, devido à familiaridade com o contexto do Facebook, a interação dos alunos 

proporcionou a construção ativa de conhecimento. Não obstante, Airton Zancanaro et. al. 

(2012) relatam que as facilidades presentes no Facebook geraram grande motivação e 

agregação de valor para os estudantes. Com isso, para Rodrigues e Cunha (2014), é crescente 
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a necessidade de se aproveitarem essas características para fins pedagógicos, visando manter 

o indivíduo motivado e incentivado.  

 

2.2 O uso das redes sociais na educação 

 
O processo de utilizarmos as redes sociais deve estar direcionado em recursos de 

apoio tecnológicos, com o intuito de dar uma formação complementar ao aluno, inserindo 

uma nova metodologia de ensino, realizada dentro da sala de aula, podendo utilizar recursos 

de chat, fóruns pesquisa e-mails, entre outros que são criados e readaptados diariamente na 

mesma velocidade das descobertas tecnológicas. Dessa forma, o uso das redes sociais pode 

ser aplicado nas instituições de ensino (JÚNIOR, 2014, p. 5). 

Assim como as ferramentas da Web 2.0, as redes sociais oferecem um imenso 

potencial pedagógico. Elas possibilitam o estudo em grupo, troca de conhecimento e 

aprendizagem colaborativa. Uma das ferramentas de comunicação existentes em quase todas 

as redes sociais são os fóruns de discussão. Os membros podem abrir um novo tópico e 

interagir com outros membros compartilhando ideias. É fato que existem inúmeras 

tecnologias e ferramentas gratuitas disponibilizadas na Web e dessa forma cabe ao professor 

o papel de saber utilizá-las para atrair o interesse dos jovens no uso dessas redes sociais 

favorecendo a sua própria aprendizagem de forma coletiva e interativa (BOHN, 2009, p. 1). 

De acordo com Júnior (2014), ao interagirmos dentro do ambiente escolar, 

conseguimos fazer com que a educação participe da vida social dos alunos, acompanhando 

suas diversidades e suas realidades fora da sala de aula, sendo realmente cada vez mais um 

agente transformador.  

As redes sociais têm sido utilizadas por docentes como plataforma de intercâmbio 

de informação e de comunicação. Elas também podem ser utilizadas de inúmeras maneiras 

pelos educadores, como: compartilhar metodologia, classe ou disciplina, criar comunidades 

de aprendizagem para a escola, programas, informações e ideias com outros professores; 

gerar um relacionamento didático e dinâmico entre profissionais da área. Existem mais 

alguns benefícios que uma rede social criada para trabalhar com educação pode oferecer: 

 
• Permite centralizar em um só lugar todas as atividades de ensino, professores e 
alunos de uma instituição de ensino;  
• Aumento do senso de comunidade educativa para alunos e professores por causa 
do efeito de proximidade produzida pelas redes sociais; 
•Aumento da fluência e facilidade de comunicação entre professores e alunos. 
Participação maior de todos os alunos – com os professores e alunos, 
promovendo a motivação dos alunos, pois sua opinião é lida por todos; 
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• Melhoria da eficácia do uso prático de Tecnologias da Informação e 
Comunicação para atuar como um meio de aglutinação de pessoas, recursos e 
atividades; 
• Facilita a coordenação e o trabalho de vários grupos de aprendizagem (como no 
curso, turma, grupo de alunos de um curso), criando os grupos apropriados; 
• Colaboração e conexão com estudantes. As instituições de ensino estão usando 
a rede social para facilitar a transição do estudante para se tornar um dos seus 
alunos, ajudando os dois grupos a se conectar e colaborar uns com os outros; 
• Facilita a comunicação e a transmissão de informações entre os professores e os 
pais e mães (LORENZO, 2013, p. 30). 

 

De acordo com Lorenzo (2013, p. 30), “Aprender é um processo social, não 

individual”. Conforme este autor, as redes sociais podem e devem ser utilizadas com 

finalidades educativas.  Há fortes indicativos de que, em um futuro próximo, redes sociais e 

a educação se encontrarão comumente, e que novos recursos serão colocados nessas redes 

sociais, pois muitas instituições e educadores reconhecem a transformação no processo de 

ensino por parte de novas tecnologias educacionais. 

 

3 METODOLOGIA 

 
Este estudo constitui uma revisão bibliográfica, com uma abordagem qualitativa e 

analítica, que teve como objetivo buscar artigos que exemplificassem e descrevessem ações 

que apresentaram resultados positivos na qualificação e na comunicação entre profissionais 

da educação e alunos, considerando as práticas efetivas na melhoria no processo de 

comunicação, utilizando uso das redes sociais como ferramenta auxiliar no processo de 

ensino e de aprendizagem no processo da educação. 

A pesquisa aqui desenvolvida se utilizou de uma abordagem de entendimento de 

como as tecnologias da informação e comunicação e as redes sociais podem interferir e 

contribuir positivamente com o uso das TICs, com as redes sociais como suporte de 

transferência de informação, de comunicação e de mudança social no processo de ensino e 

de aprendizagem para o meio rural. 

A coleta de dados foi realizada no período de 01 a 31 de agosto de 2020, e utilizou-

se para a pesquisa as bases de dados Literatura, Scientific Eletrônic Library Online 

(SCIELO).  

Foi definido como critério de inclusão: artigos publicados entre os anos de 2000 e de 

2020, pois levantamentos iniciais identificaram que no período anterior a 2000 há escassez 

de artigos que descrevem com maior detalhamento o uso das redes sociais como prática de 

inclusão no meio educacional. Dessa maneira, optou-se pelo período entre 2000 e 2020, por 
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observar que nesse período houve uma maior expansão do uso das redes sociais, bem como 

sua maior divulgação no meio acadêmico e escolar. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 O uso das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino 

aprendizagem das ciências agrárias 

 

De acordo com os resultados obtidos, no que se refere à pesquisa bibliográfica 

sobre o uso positivo das tecnologias TICs no meio rural, observou-se que a transferência de 

informações para o setor agrícola surge como veículo de informação que pode contribuir 

para uma mudança social (FREIRE, 1984, p. 96). 

O uso das tecnologias de informação e de comunicação no meio rural pode 

proporcionar diversos benefícios, principalmente quando se observa a possibilidade da 

transformação de informações em conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento 

rural.  

De acordo com Souza (2019), em um estudo realizado, com o desenvolvimento e 

com a aplicação de SOFTWARE, para a determinação da classe textual do ensino ciência do 

solo, com estudantes de Agronomia, pode-se observar que, quanto à introdução e ao uso das 

TICs como metodologia de ensino em disciplinas de Ciências Agrárias, 57,14% dos 

estudantes conceituaram como extremamente importante. Ainda, 80,95% deles consideram 

que o emprego dessas tecnologias pode facilitar a compreensão de conteúdos teóricos 

abordados em sala de aula.  

Lobo e Maia (2015) atestam poder haver melhorias e facilidades nas capacidades de 

aprendizagem dos alunos, se adotados métodos pedagógicos que empregam TICs. Todavia, 

é importante, por parte do professor, saber integrar essas tecnologias a uma interpretação 

pedagógica, para que o uso e os resultados a serem alcançados sejam didaticamente eficientes. 

De acordo com Maia (2009), em seus estudos, foi realizado o desenvolvimento e a 

avaliação de um programa computacional para ensino a distância de tecnologias de aplicação 

de agroquímicos. O respectivo sistema facilitou a tarefa de estudo dos alunos em torno de 

65,14%, que atribuíram uma nota 5, que era a nota máxima no estudo, confirmando, assim, 

o uso positivo de ferramentas no processo de ensino e de aprendizagem.  
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Corroboramos com Almeida (2003), que afirma a eficiência do ensino a distância 

(EaD), comparada aos métodos tradicionais de estudo, pelo fato do sistema se tornar mais 

atrativa a tarefa de aprendizagem. Assim, segundo Reis (2011), “uma ferramenta tecnológica 

se torna não somente um mediador passivo, pois é também um instrumento para um diálogo 

ativo entre o indivíduo e seu ambiente”.  

Dessa forma, insere-se nessa discussão a utilização de ferramentas tecnológicas que 

permitem a interação e a construção de conhecimentos entre os alunos e os professores. As 

TICs, especialmente a internet, tornaram-se uma necessidade para o meio rural, tanto quanto 

já era para o urbano, visando a atender à demanda por conhecimento e por informações 

atualizadas e constantes (VIEIRO; SILVEIRA, 2011). 

 

4.2 A importância das tecnologias de informação e comunicação na formação dos 

alunos das Ciências Agrárias 

 
Em seus estudos, Fernandes (2013) avaliou o uso de TICs na disciplina de 

Zootecnia para resolução de problemáticas abordadas no conteúdo teórico em propriedades 

rurais do Espírito Santo pelos alunos, e constatou maior interesse e motivação por eles 

quanto aos tópicos propostos no plano pedagógico. Ele observou que uma fração dos 

estudantes se sentiu estimulada, após o estudo, a estabelecer projetos próprios com os 

conhecimentos adquiridos na prática vivenciada e mediada pelas TICs na disciplina. 

Gonçalves e Borges (2016, p. 155), em uma revisão, citam que o uso de aplicativos 

móveis no ensino de Topografia “oportunizará o desenvolvimento de aulas mais 

interessantes e com maior probabilidade de aprendizagem, já que aliará os recursos 

tecnológicos com o aprender, voltados para o fazer cotidiano do exercício profissional”. 

Segundo Lopes (2005), a área de Ciências Agrárias está cada vez mais inserida e 

propensa a absorver as inovações tecnológicas existentes atualmente. Por se tratar de uma 

área altamente sujeita à mudança, decorrente da sua dinâmica evolutiva, a Informática, 

aplicada a setores diversos do conhecimento e de tecnologia, e as Ciências Agrárias têm uma 

alta taxa de desenvolvimento. Para este mesmo autor (2005, p. 120), “Isso requer uma 

constante atualização e um cuidado especial dos futuros profissionais para com a sua 

formação, além da manutenção do seu nível de preparação”.  

Maia (2009), em seus estudos, observou que o uso de um programa, desenvolvido 

para avaliar o ensino de aplicação de agrotóxicos, mostrou-se viável e contribuiu para a 

atuação profissional técnica e social do estudante no desenvolvimento de uma agricultura 

sustentável.  
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É sabido que as TICs permitem a transição do papel professor, de único detentor 

do saber para mediador no processo de formação, possibilitando ao estudante a adoção de 

condutas mais ativas de modo que coautoria, a proatividade e a colaboração são aspectos 

centrais (SILVA; SILVA NETO, 2009). Assim, as TICs modificam os tempos, os ambientes 

e as formas habituais de nos relacionarmos no contexto sociocultural e educacional, criando 

novas formas de interação, novas formas de acesso ao saber e à construção do conhecimento 

(MARCONDES, 2010). 

A capacitação de profissionais para trabalhar a utilização e a difusão das TICs no 

meio rural poderá facilitar a comunicação, a troca de informações e a ampliação do 

conhecimento dos alunos dos cursos técnicos em Ciências Agrárias, bem como a melhoria 

na abordagem com os agricultores, sendo que este poderá promover o alargamento de 

oportunidades econômicas, sociais e políticas. Assim, a inclusão digital do campo poderá 

alavancar os processos de desenvolvimento rural e regional. 

Muller (2011), em seus estudos, apresentou em seus resultados que cerca de 50% 

dos estudantes mostraram que os recursos tecnológicos utilizados pelo professor em sala de 

aula estimulam a concentração, motivam e estimulam o desenvolvimento crítico. Esses 

resultados apontam para a importância do uso das tecnologias em sala de aula na construção 

do conhecimento dos estudantes, exigindo cada vez mais inovações tecnológicas que 

busquem motivar e estimular interatividade e interação no processo ensino-aprendizagem 

mediado tecnologicamente. 

 

4.3 As contribuições positivas do uso das redes sociais no processo de ensino e de 

aprendizagem  

 
O uso das redes sociais faz parte do dia a dia dos alunos e de vários educadores, 

merecendo ser incluídas nas estratégias de uso educacional da escola (SEABRA, 2010). 

Silva (2017), em um estudo conduzido sobre a análise das práticas pedagógicas com 

a utilização das TICs nas atividades escolares, considerando o contexto um curso técnico de 

nível médio, aponta que: 

 
Quando a pesquisadora abordou as contribuições das TIC na realização das 
práticas pedagógicas de sala de aula, houve relatos sobre as potencialidades de que 
as TIC facilitaram a apropriação de conteúdos programáticos, promovendo a 
participação dos alunos durante a aula. Também foi citado a possibilidade de 
estimular os alunos a aprenderem mais sobre as temáticas abordadas, agregando 
valores as discussões realizadas (SILVA, 2017, p. 12). 
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Dessa forma, as redes sociais podem contribuir para a mobilização dos saberes, o 

reconhecimento das diferentes identidades e a articulação dos pensamentos que compõem a 

coletividade. Por isso, é possível a escola fazer uso delas, levando em consideração as 

intervenções intencionais dos professores, que podem funcionar como agentes capazes de 

contribuir para o aprofundamento das temáticas discutidas nesses espaços e orientar as 

discussões, auxiliando no aprofundamento dos temas, na síntese de ideais, no levantamento 

de aspectos mais significativos e nos secundários, na análise crítica dos dados. 

Machado e Tijiboy (2005), em seus estudos, observaram que as redes sociais podem 

ser utilizadas pelas escolas para dar significado às experiências dos estudantes, servindo como 

espaço público de discussão sobre os diferentes temas, o qual se faz propício para trabalhar 

as relações, os laços afetivos, bem como para diagnosticar preferências, para desenvolver o 

pensamento holístico e para trabalhar a linguagem digital. 

Patrício e Gonçalves (2010), observaram que os alunos já estão íntimos com as 

redes sociais. Mesmo que não queiram misturar educação com o lazer, eles já sabem utilizar 

essas ferramentas, por isso fica mais fácil explorar seus recursos.  

De acordo com Silva e Cogo (2007), esses novos instrumentos vêm ampliando a 

interatividade e a flexibilidade de tempo no processo educacional, por isso é possível fazer 

uso das redes sociais para contribuir no processo de ensino-aprendizagem. 

Diante de tudo o que já foi exposto, pelos aos autores citados, observamos que o 

uso das ferramentas das redes sociais contribui de forma muito positiva na interação aluno- 

professor. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Acredita-se que a introdução e a utilização de TICs e das redes sociais são 

ferramentas essenciais no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes e dos 

profissionais dos cursos de Ciências Agrárias. Elas facilitam a comunicação, a troca de 

informações e a ampliação do conhecimento dos alunos, em que estes poderão promover o 

alargamento de oportunidades de se manterem no mercado de trabalho, que é cada vez mais 

competitivo e com tecnologias cada vez mais avançadas. 

Pelas experiências relatadas nesta pesquisa, pudemos observar que o uso específico 

em estudo das redes sociais, como ferramenta de comunicação e de divulgação de assuntos 

relacionados às aulas teóricas, contribuem como recurso didático e colaborativo no processo 

de construção do conhecimento, enriquecendo bastante o processo de ensino e de 
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aprendizagem. Assim, também capacita o aluno à inclusão digital e educacional de forma 

mais interativa e inovadora, melhorando a comunicação entre os discentes e os docentes.  

Mesmo com as contribuições apresentadas, o processo educacional tradicional deve 

ser respeitado, pois a efetivação de propostas tecnológicas através da informação e da 

comunicação virtual são ferramentas complementares à aula presencial. Desta forma, o uso 

das TICs e das redes sociais se tornam uma atividade complementar na vida acadêmica dos 

estudantes. No entanto, é necessário estar atento e verificar quais implicações positivas e 

negativas, podem ocorrer durante esse processo. A capacitação de professores e de alunos 

no mundo vasto da era digital deverá ser uma constante, para serem utilizadas com 

propriedade e com sucesso entre professores e alunos, evitando, assim, possíveis frustações 

com o novo recurso. 

Concluímos, com base na revisão deste estudo, que o uso das TICs e das redes 

sociais oferecem um ambiente dinâmico, que pode propiciar muitos ganhos, como o 

compartilhamento de conhecimento, bem como futuras experiências de aprendizagem 

interativa e colaborativa na vida profissional futura dos discentes. 
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RESUMO 

A Educação infantil tem início enquanto uma responsabilidade 
familiar, entretanto a escola passa a assumir um papel fundamental 
na formação da criança, principalmente, no que concerne a 
aquisição das habilidades de leitura e escrita. Neste sentido, este 
trabalho tem por objetivo, além de trazer um panorama acerca do 
contexto histórico da leitura e da escrita, buscar compreender a 
relevância desses conceitos na construção da prática educativa da 
criança. Nosso trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 
qualitativa e indireta. Concluímos que a leitura e a escrita, em seu 
contexto histórico, se destacam como uma das principais formas 
de transmissão do conhecimento. No que concerne à educação 
infantil, há uma substancial necessidade de reestruturação desses 
conceitos que vise à promoção de um aprendizado significativo. 
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 ABSTRACT 

 

 

 

 

Children education begins as a family responsibility. However, The 
school assumes a fundamental role in the formation of the child, 
mainly, in acquiring reading and writing skills. Seen in these terms, 
This paper is aimed to, besides bringing an overview of the 
historical context of reading and writing, seek to understand the 
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relevance of these concepts in the construction of the child's 
educational process. Bibliographic, qualitative and indirect 
research. We conclude that reading and writing, in its historical 
context, stand out as one of the main ways of transmitting 
knowledge. In relation to early childhood education, there is a need 
to restructure these concepts aimed at promoting meaningful 
learning.  
 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O contexto histórico relacionado à leitura e a escrita possui características que, em 

suma, são específicas de cada época. Desde que esses conceitos surgiram, até os dias atuais, 

destacam-se por sua importância enquanto meios de aquisição e transmissão do 

conhecimento. 

O Aprendizado humano, como sabemos, tem início na primeira infância, isto é, a 

criança por imitação repete os gestos, expressões corporais e as palavras daqueles com a qual 

convive. Aliado a isso, a leitura e a escrita caracterizam-se como técnicas fundamentais para 

o desenvolvimento infantil, assim, é indispensável que tenhamos acesso a essas práticas desde 

nossa infância. Neste sentido, nosso trabalho tem como objetivo, além trazer um panorama 

acerca do contexto histórico da leitura e da escrita, buscar compreender a relevância desses 

conceitos na construção de um aprendizado significativo para a criança. 

As perguntas que nossa proposta buscará responder serão: Como se dá o 

surgimento da leitura e da escrita a partir dos primeiros povos? De que forma esses conceitos 

são abordados no contexto histórico nacional? De que maneira a leitura e a escrita 

contribuem para o aprendizado da criança? E, Quais os aspectos fundamentais destas 

práticas para a construção de um aprendizado significativo. 

 

2 METODOLOGIA 

 
Nossa abordagem estará divida em três momentos. Inicialmente apresentaremos as 

noções básicas fundamentais sobre a história da leitura e da escrita, retomando-a, desde os 

primeiros registros. No segundo momento faremos uma análise desses conceitos a partir do 

contexto histórico nacional. Por fim, buscaremos mostrar de que maneira a leitura e a escrita 

se constituem enquanto algo fundamental para a prática educativa do público infantil.  

Esclarecemos ainda que, esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, indireta, 

qualitativa e se desenvolve por meio da interlocução crítico-discursiva, sendo assim, 
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fundamentada em CARDOSO, FUNARI, NUNES, VYGOTSKY, SAVIANI e outros 

autores. 

 
3 DESENVOLVIMENTO 

 
3.1 Noções básicas fundamentais sobre a história da leitura e da escrita 

 

Muitos Arqueólogos e historiadores defendem que o surgimento da leitura ocorreu 

na Babilônia, antiga cidade da região mesopotâmica, onde hoje seria uma parte do território 

iraquiano. O povo babilônico ficou conhecido por sua ilustre criatividade, neste sentido, 

foram o precursor de inúmeros avanços da civilização nas áreas de agricultura, arquitetura, 

comércio, astronomia e direito. (KILIAN; CARDOSO, 2012).  

O filósofo francês Walter Benjamin, na obra O Narrador, traz o surgimento da 

leitura intimamente ligado à história do mundo da maneira como conhecemos. Por este viés 

o filósofo observa que, antes mesmo dos meios de transmissão e do surgimento da 

eletricidade, a leitura era a única maneira de difundir o conhecimento para além da tradição 

oral.  

Já na Grécia Antiga, os poemas representavam a principal fonte de leitura. Eles 

tratavam dos mais diversos assuntos, desde os poemas de amor, até aqueles que traziam 

ensinamentos acerca da religião mítica. Neste sentido Funari acrescenta que: 

 

Os gregos, durante muitos séculos, gostaram de poesias, em forma de cânticos, 
dedicadas a temas míticos. Por serem cantadas, podiam ser memorizadas 
facilmente e eram transmitidas por muitas gerações.  (…)  Até que essas histórias 
foram registradas por escrito por um personagem que hoje se sabe ser lendário, 
Homero. (FUNARI, 2009, p.21). 

 

Durante a Idade Média a prática da leitura era permitida e até estimulada quando 

estava a serviço, principalmente, da fé cristã. A igreja católica impunha neste período um 

rigoroso controle sobre o que deveria ser lido. Nunes (2007) destaca que, um dos principais 

problemas desse momento se dava a uma questão de idiomas, isto é, a maioria dos códices 

medievais estava escritos em Grego ou Latim, fato este que tornava a leitura algo acessível 

apenas a um grupo seleto de padres.  

O período moderno, por sua vez, foi um momento de ascensão no campo da leitura. 

Os filósofos iluministas, em sua maioria, acreditavam que o pensamento racional deveria ter 

primazia em relação às crenças religiosas. A concepção iluminista acreditava que tais crenças 
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aprisionavam os homens, limitando desta forma sua capacidade criativa. O homem deveria 

ser emancipado da religião e passar a buscar respostas racionais para as questões que, até 

então, eram justificadas somente através fé. Isso sem dúvida abria um grande viés para a 

prática da leitura, uma vez que, os limites impostos pela igreja já não tinham tanta força. 

De acordo com Magalhães e Silva (2007), o ato de ler é decorrência de uma 

necessidade do ser humano e tudo se iniciou quando a sociedade precisou de um código, 

reconhecido e aceito por todos, que deveria ser usado para as relações familiares, sociais e 

econômicas. Neste sentido, ler está relacionado desde sempre a nossa infância, uma vez que, 

é quando criança que iniciamos o processo de decodificação dos sinais emitidos por aquilo 

ou aqueles que nos circundam. 

No que se refere à pós-modernidade, a leitura passa a envolver múltiplas 

compreensões e formas. Dentre as mais diversificadas configurações de leitura merece 

destaque o uso das tecnologias da comunicação e da informação como ferramenta 

pedagógica voltada ao aprendizado. De Acordo com Araújo e Pinto (2011), o fazer 

pedagógico que se pauta em gêneros digitais, presentes nas práticas corriqueiras do dia a dia 

dos discentes, traz consigo uma gama de benefícios, pois propicia o desenvolvimento de 

práticas de inclusão digital bem como práticas de aprendizagem significativa.  

A escrita, por sua vez, surgiu há aproximadamente 40000 anos, através das pinturas 

em cavernas, com o que hoje denominamos de pictografia. Um pictograma ou pictógrafo 

(do latim pictu - pintado + grego γράμμα - carácter, letra) pode ser definido como um 

símbolo que designa um objeto ou conceito, por meio de desenhos figurativos. A escrita 

cuneiforme, Figura 1, e os sistemas hieróglifos, Figura 2, são exemplos de pictógrafos. 

 
Figura 1 - Escrita cuneiforme 

 

Fonte: <https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/> 

https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/
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Figura 2 - Hieróglifos 

 
Fonte: http://egitofaraos.blogspot.com/2008/10/hierglifos-egpcios-escrita.html 

 

Nos séculos IX e VIII a. C. merece destaque a disseminação da escrita por meio 

dos poemas homéricos. A escrita durante esse período era baseada no alfabeto fenício e com 

cinco sinais específicos para as vogais, que seria denominada alfabeto grego. De Acordo com 

Silva (2013), o surgimento da escrita na Grécia significou um grande conjunto de conflitos e 

superações, em que, diversas tradições redefiniram-se face às novas condições da vida 

histórica.  

Durante a Idade Média, como já mencionamos, os livros eram praticamente uma 

exclusividade da Igreja. Assim, todos os grandes centros religiosos possuíam um escritório 

onde eram confeccionados os manuscritos. A educação, nesse período, era voltada para o 

âmbito religioso e, de certa forma, restrita as classes mais ricas. De acordo com Nunes (2007), 

os filhos dos nobres tinham a possibilidade de cursar dez anos de estudos preparatórios, bem 

como o ingresso nas universidades. Uma pequena parcela de crianças enjeitadas ou filhos 

dos plebeus encontravam abrigo em alguns conventos, onde os religiosos lhes 

proporcionavam um programa de estudo, semelhante ao oferecido aos filhos da classe nobre.  

Na modernidade tanto a escrita, quanto a leitura, tiveram grande disseminação por 

todos os continentes, e, na contemporaneidade as práticas de escrita envolvem uma produção 

multimodalizada de acordo com Kalantzis e Cope esta modalidade de escrita, 

 

Constitui uma questão importante na contemporaneidade, em parte, devido ao 
aumento das mídias de informação e comunicação. Dessa forma, o significado 
passa a ser construído à medida que aumenta a multimodalidade, ou seja, aos 
modos linguísticos escritos passam a ser incorporados outros modos de 

http://egitofaraos.blogspot.com/2008/10/hierglifos-egpcios-escrita.html
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construção de sentido, tais como oral,o visual, o auditivo, o gestual, o tátil e o 
espacial. (KALANTZIS; COPE, 2012, p.39). 

 

3.2 A leitura e a escrita no contexto histórico nacional 

 

Os primeiros métodos de ensino no Brasil foram introduzidos pela chamada 

Companhia de Jesus, ainda por volta de 1500 perdurando até meados de 1750. As instituições 

de ensino, nesse período, eram caracterizadas por interesses religiosos ligados ao processo 

de evangelização e expansão da cultura europeia. O modelo educacional proposto pelos 

jesuítas, que pretendia formar um modelo de homem, estava baseado nos princípios 

escolásticos e era coerente com as necessidades e aspirações de uma sociedade ainda em 

formação. De Acordo com Raymundo, 

 
Os Jesuítas eram um produto de um interesse mútuo entre a Coroa de Portugal e 
o Papado. Eles eram úteis à Igreja e ao Estado emergente. Os dois pretendem 
expandir o mundo, defender as novas fronteiras, somar forças, integrar interesses 
leigos e cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo pela força da unidade lei-
rei-fé. (RAYMUNDO, 1998, p. 43). 

 

A leitura, para a Companhia de Jesus, tinha um caráter repetitivo, era ainda um 

campo de aprendizado por disputas. De acordo com Franca (1952), Tinha-se como 

pressuposto que as repetições das aulas, as disputas e interrogatórios formavam o espírito do 

homem. Já escrita seguia essa mesma linha relativo à repetição. As repetições eram, também, 

enfatizadas em diversas regras comuns aos professores com o objetivo de que se tornassem 

práticas constantes. 

O Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, mais conhecido como Ratio Studiorum, 

tratava-se do método de ensino que apresentava o currículo, a orientação e a administração 

do sistema educacional no Brasil colônia. Onde também estava presente o aspecto da leitura 

enquanto repetição.  Franca, citando o Ratio Studiorum, acrescenta que, 

 

Todos os dias exceto o sábado, os dias feriados e festivos, designe uma hora de 
repetição aos nossos escolásticos para que assim se exercitem as inteligências e 
melhor se esclareça as dificuldades ocorrentes. Assim, um ou dois sejam avisados 
com antecedência para repetir a lição de memória, mas só por um quarto de hora, 
em seguida um ou dois formulem objeções e outros respondam; se ainda sobrar 
tempo, proponham-se dúvidas. (RATION STUDIORUM apud FRANCA 1955, 
p.146). 

 

De 1759 a 1837, de acordo com Saviane (2009), foi um período marcado pelas 

reformas pombalinas da instrução pública.  Seco e Amaral (2006) esclarecem que foi por 

meio do Alvará Régio, publicado em 28 de junho de 1759, que o Marquês de Pombal aboliu 
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as escolas jesuíticas tanto de Portugal quanto das suas colônias. Pombal promoveu ainda a 

expulsão da Companhia de Jesus do território brasileiro, ao mesmo tempo em que criava as 

aulas régias ou avulsas de Latim, Grego, Filosofia e Retórica, sendo que essas aulas deveriam 

substituir as disciplinas antes oferecidas pelos extintos colégios jesuítas. 

Para Saviane (2009), o século XIX e meados do século XX passaram a apresentar 

uma estratificação social mais complexa do que o período colonial. Esse fato ocorreu devido 

ao crescimento da pequena burguesia, classe emergente, que desempenhou um papel 

relevante, afirmando-se como classe reivindicadora e assim agindo sobre a escolarização. A 

leitura nesta época estava voltada ao cultivo do intelecto e descontextualizada da realidade 

social, com ênfase nos estudos clássicos e bibliográficos de grandes mestres. A escrita era 

desvalorizada, pois não havia uma autonomia do educando, a aprendizagem se dava de forma 

receptiva, passiva, sem a necessidade de questionamento ou mesmo qualquer estímulo por 

parte do professor. 

Para Seco e Amaral (2006), enquanto na metrópole se buscava construir um sistema 

público de ensino de característica moderna e popular, no Brasil colônia apesar das várias 

tentativas através de sucessivos alvarás e cartas régias, as Reformas Pombalinas só 

desarranjavam a sólida estrutura educacional construída pelos jesuítas, confiscando-lhes os 

bens e fechando todos os seus colégios. 

A partir de 1900 surgiram diversas correntes pedagógicas no contexto nacional, não 

é proposta aqui mostrar essas correntes em suas particularidades, mas sim tratar da educação 

e seus desdobramentos no âmbito da leitura e da escrita. Para Saviane (2009), de um modo 

geral, a educação nesse período volta-se para o contexto mais humano e passa a considerar 

as relações de ensino e aprendizagem. O aluno começa a ser visto como um ser ativo e o 

professor passa a ter uma responsabilidade mediadora do conhecimento. A leitura e a escrita 

tem um caráter multifacetado numa escala global, entretanto o Brasil ver se diante de um 

número alto de analfabetos e precisou reagir. 

Um dos grandes incentivadores do processo de alfabetização nessa época e, 

coquetemente, aquisição das habilidades de leitura e escrita foi Paulo Freire. Neste sentido, 

Freire foi responsável por um método de alfabetização voltado para os jovens e adultos. De 

acordo com Freire (1982), a educação necessita apropriar-se de materiais que despertem no 

alfabetizando algo que possa levá-lo a compreender que a simples sobreposição de letras e 

palavras possui uma lógica, que transcende do ensino para aprendizagem. 
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Temos ainda, nesse período, a aprovação da Lei das Diretrizes e Bases da educação. 

O primeiro esboço para uma lei de regulamentação da educação no Brasil aconteceu no ano 

de 1932, com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. A LDB, 

entretanto, teve sua primeira versão aprovada somente no ano de 1961, posteriormente, no 

ano de 1971 tivemos a aprovação de outra versão, e, em 1996 foi sancionada pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso, a nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação (lei 9.394, de 

20/12/1996, publica no Diário Oficial da União em 23/12/1996, seção I). 

No que se refere à leitura e a escrita a lei busca deixar claro a necessidade destas 

competências por parte do educando. Assim, No artigo 35 (trinta e cinco) a escrita é 

destacada enquanto umas das formas de avaliações do educando; e em seu artigo 32 (trinta e 

dois), a lei menciona o pleno desenvolvimento da leitura e da escrita como um dos objetivos 

a serem atingidos com ensino fundamental. (BRASIL, 1996). 

Nos últimos anos o Brasil tem se mostrado pouco eficiente considerando os 

aspectos referentes à leitura e a escrita. Neste sentido, temos ocupados posições ruins nos 

rankings que medem alfabetização em um nível global. De acordo com Karlberg, 

 

O Brasil ocupa o 53º lugar em educação, entre 65 países avaliados (PISA). Mesmo 
com o programa social que incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 
12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola (IBGE). O analfabetismo 
funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009 
(IBOPE); 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não 
conseguem ler (Todos pela Educação); 20% dos jovens que concluem o ensino 
fundamental, e que moram nas grandes cidades, não dominam o uso da leitura e 
da escrita (Todos pela Educação). Professores recebem menos que o piso salarial. 
(KARLBERG, 2017, p.01). 

 

São vários os índices que resaltam o baixo nível educacional da atual população 

brasileira. Há um consenso, ao menos institucional, acerca da necessidade de uma mudança 

efetiva da situação educacional. Nesse sentido, como uma das medidas paliativas, muitos 

analistas que tratam das políticas educacionais básicas enfatizam a necessidade do aumento 

na cobertura escolar da população. 

É preciso, então, que seja exigido dos poderes governamentais responsáveis aquilo 

que já está previsto em um dos incisos do artigo 4 (quatro) da LDB, que refere-se a uma 

educação escolar pública com padrões mínimos de qualidade, para que o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma satisfatória. Há uma substancial 

necessidade de reestruturação da educação infantil, pois, infância constitui se como uma fase 

decisiva para que se despertem os interesses referentes às habilidades de leitura e escrita. 

Passemos então a uma análise da compreensão da leitura e da escrita nesta fase da vida. 
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3.3 Compreendendo a leitura e a escrita como aspectos fundamentais para a prática 

educativa da criança 

 

A leitura não está relacionada ao simples ato de decifrar códigos, pois, além disso, 

ela busca formas de compreensão da realidade por meio da assimilação e compreensão dos 

conceitos inseridos nos caracteres e imagens. O ato de ler abre a possibilidade para a 

compreensão cognitiva do mundo que nos rodeia. Neste sentido, Macedo (1999) defende 

que, ler é descobrir caminhos, conhecer e reconhecer o mundo a nossa volta. 

De acordo com Machado (2001), apesar da grande importância que a literatura 

exerce na vida da criança, seja no desenvolvimento emocional ou na capacidade de expressar 

melhor suas ideias, em geral elas não gostam de ler e fazem-no por obrigação. Entretanto, a 

prática da leitura deve ser algo incentivado, pois, para Abramovich (1997) quando as crianças 

ouvem histórias, elas automaticamente passam a visualizar de forma mais clara os 

sentimentos que conservam em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas 

existenciais típicos da infância, tais como medo, inveja, carinho, curiosidade, dor, perda, além 

de ensinarem acerca de vários assuntos.  

È de fundamental importância que a prática da leitura seja incentivada no público 

infantil, de acordo com Nunes (2012, p.15) “é preciso entender que gostar de ler não é um 

dom, mas um hábito que se adquire. Investir em pequenos leitores é uma das muitas maneiras 

de semear futuros leitores assíduos”. Ainda segundo o mesmo autor, 

 

Mais importante do que ensinar vogais e alfabetos nas séries iniciais do ensino 
fundamental, seria apresentar aos alunos o contato com a língua escrita com 
diferentes tipos de linguagens, pois é a partir daí que eles aumentarão sua 
compreensão, poderão fazer múltiplas leituras do mundo que os cerca. (NUNES, 
2012, p.13). 

 

Segundo Martins (1984), se o conceito de leitura na maioria das vezes está restrito 

à decifração da escrita, sua aprendizagem, no entanto, esta ligada a formação do sujeito 

enquanto indivíduo de atuação social, política, econômica e cultural, logo, a leitura está ligada 

a nossa formação desde criança. Ler significa interar-se do mundo, sendo também uma forma 

de adquirir autonomia, uma maneira de deixarmos de compreender o mundo pela visão dos 

outros, aprendendo, desta maneira, a dar-lhe sentido a partir de nós. 

No que se refere a uma educação infantil voltada para a leitura, Fonseca (2012) 

acredita que a leitura no contexto infantil deve advir de forma ampla. Assim, os momentos 
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dedicados à leitura não devem se restringir exclusivamente à literatura, isto é, as crianças são 

muito observadoras, são capazes de formular boas perguntas, conseguem relacionar o 

conhecimento que já possuem com novas informações, levantam hipóteses, fazem 

comparações e são muito capazes de compreender as leituras de textos informativos. Dentro 

deste aspecto, Fonseca (2012, p.29) acrescenta ainda que, 

 
Quando um professor lê um conto para seus alunos, eles não aprendem apenas 
os conteúdos das histórias e suas características, mas também como as pessoas 
utilizam a leitura, os comportamentos leitores e a compartilhar práticas sociais de 
leitura. Muitas vezes os professores pensam que as crianças só aprendem a ler se 
realizarem atividades que envolvam as letras. Com certeza, há momentos em que 
devemos propor atividades de leitura que permitam às crianças refletir sobre o 
sistema de escrita, mas só isso não é suficiente! (FONSECA, 2012, p.29). 

 

Portanto, o professor precisa compreender que a leitura, mesmo para o público 

infantil, pode ser abordada de diversas formas. É preciso que o professor esteja atento as 

múltiplas formas de aprendizado através da leitura.  

No que se refere à escrita, Vygotsky (1998) acredita que, a escrita para a criança 

possui um aspecto amplo, isto é, os próprios gestos já possuem um significado de uma escrita 

no ar. A comunicação gestual simboliza para a criança atos, ações, sentimentos e objetos 

dentro do imaginário. Assim, “O gesto é o signo visual inicial que contém a futura escrita da 

criança, assim como uma semente contém um carvalho” (Vygotsky, 1998, p. 141). 

Vygotsky (1998) aponta o ‘desenho’ como uma das primeiras manifestações da 

escrita na criança, de acordo com ele, as crianças ao desenharem objetos complexos, o fazem 

a partir de suas qualidades gerais, assim, a forma pela qual elas realizam seus desenhos pode 

nos indicar maneira como entendem a representação da língua escrita. Convenhamos que 

esta última afirmativa de Vygotsky faz todo sentido se levarmos em consideração que o 

conhecimento da criança, em todos os aspectos, ainda não se encontra plenamente 

desenvolvido. 

De acordo com Diniz (2012) é somente a partir dos cinco anos que a criança 

percebe a escrita como fato visual. No entanto a linguagem escrita, evidentemente de uma 

forma mais simples, começa a entrar na vida da criança muito antes de seu ingresso na escola. 

Para Diniz, 

 

Toda criança, ao se inserir na cultura letrada, apropria-se do sistema de escrita, 
um objeto cultural, resultado de uma construção social, em interação dialógica 
com outras pessoas. Por isso, ela pensa, reflete e tem ideias sobre a escrita antes 
de ser formalmente introduzida no processo de escolarização. (Diniz, 2012, apud, 
OLIVEIRA, 2005 p.27). 
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Portanto, faz necessário que haja uma apropriação da cultura da escrita já na 

educação infantil, a criança, através da escrita tem a capacidade de desenvolver cada vez mais 

sua atividade criadora e produtiva. O hábito da escrita deve e precisa ser incentivado no desde 

as séries iniciais. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com está pesquisa foi possível concluir que, a leitura e a escrita surgem, e destacam-

se, como uma das principais formas de transmissão do conhecimento. Na Grécia Antiga a 

escrita, em forma de poema, tratava dos mais diversos assuntos. Durante a Idade Média a 

prática da leitura era permitida quando estava a serviço da fé cristã e a escrita seguia uma 

mesma vertente. 

Já na modernidade, tanto a escritas quanto à leitura tiveram, grande disseminação 

por todos os continentes, e, na contemporaneidade as práticas de escrita envolvem uma 

produção multimodalizada. 

No que concerne ao contexto nacional vimos que, os primeiros métodos de ensino 

no Brasil foram introduzidos pela chamada Companhia de Jesus, ainda por volta de 1500 

perdurando até meados de 1750. A leitura, para a Companhia de Jesus, tinha um caráter 

repetitivo, era ainda um campo de aprendizado por disputas. Tinha-se como pressuposto 

que as repetições das aulas, as disputas e interrogatórios formavam o espírito do homem e a 

escrita seguia essa mesma linha. 

De 1759 a 1837 observamos que a leitura estava voltada ao cultivo do intelecto e 

descontextualizada da realidade social, com ênfase nos estudos clássicos e bibliográficos de 

grandes mestres. A escrita era desvalorizada, pois não havia uma autonomia do educando, e 

a aprendizagem se dava de forma receptiva, passiva, sem a necessidade de questionamento 

ou mesmo qualquer estímulo por parte do professor. 

Mostramos ainda que, a partir de 1900 a educação, de um modo geral, voltou-se 

para um contexto mais humano e passou a considerar as relações de ensino e aprendizagem. 

O aluno começou a ser visto como um ser ativo, o professor passou a ter uma 

responsabilidade de caráter mediador. A leitura e a escrita tinham um caráter multifacetado 

numa escala global, entretanto, o Brasil viu-se diante de um número alto de analfabetos. 

Neste período tivemos a notoriedade do educador Paulo freire, que se destacou com um 

método de alfabetização voltado para os jovens e adultos. 
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Já em 1996 tivemos a aprovação da Atual LDB. Tal lei em seu artigo 35 (trinta e 

cinco) destaca a escrita enquanto umas das formas de avaliações do educando; e em seu artigo 

32 (trinta e dois) menciona o pleno desenvolvimento da leitura e da escrita como um dos 

objetivos a serem atingidos com ensino fundamental.  

Nos últimos anos assinalamos um Brasil pouco eficiente, considerando os aspectos 

referentes à leitura e a escrita. Assim, vimos que mesmo com o programa social que 

incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil crianças continuaram 

fora da escola (IBGE). 

Concluímos ainda que, há uma substancial necessidade de reestruturação da 

educação infantil, pois, a infância constitui se como uma fase decisiva para que se despertem 

os interesses referentes às habilidades de leitura e escrita. Esses conceitos possuem uma 

função primordial para a construção do saber da criança. Essas práticas precisam ser 

incentivadas desde o início da vida estudantil. Dentro deste contexto, os professores, em 

especial os educadores pedagogos, possuem um papel fundamental na construção do saber 

para as crianças, tanto no que se refere à leitura, quanto no concerne à escrita.  

Por fim, recomendamos que: 

1 É preciso que os professores estejam atentos às múltiplas formas de 

aprendizado através da leitura; 

2 A leitura não está relacionada ao simples ato de decifrar códigos, logo, é 

necessário entendermos que ela é muito mais que isso, em seu sentido macro, ela busca 

formas de compreensão da realidade; 

3 A escrita possui um aspecto amplo, isto é, os próprios gestos já possuem um 

significado de uma escrita no ar para as crianças, faz-se necessário que estejamos atentos a 

esse fato;  

4 A linguagem escrita, evidentemente de uma forma mais simples, começa a 

entrar na vida da criança muito antes de seu ingresso na escola, portanto as famílias tem um 

importante papel na construção de um incentivo que fomente essa habilidade. 

5. É preciso termos em mente que, as habilidades de leitura e escrita possuem a 

capacidade de desenvolver cada vez mais a atividade criadora e produtiva da criança. 
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RESUMO 

O conhecimento na contemporaneidade é marcado por uma visão 
pluralista, fato este que surge em decorrência da influência de 
muitos estudos. A ciência alcançou notável desenvolvimento, 
tendo o homem como mentor da sua estrutura, proporcionando a 
configuração do conhecimento científico. Nos últimos séculos, o 
conhecimento foi sendo sistematizado, recebendo vários tipos de 
configurações, isto é, fundamentos metodológicos, tipos e formas 
de investigação que o tonaram respeitado. Nesse aspecto, para 
conhecer essa configuração adotamos o método de investigação 
dedutivo, com abordagem qualitativa, apoiado nos diversos tipos 
de conhecimentos, métodos e tipos de pesquisas. No que concerne 
ao contexto dos aspectos relacionados ao conhecimento, métodos 
e tipos de pesquisas, elencamos a seguir a estrutura a ser adotada 
na sua produção: da mesma forma que o conhecimento se 
desenvolveu, o método e a sistematização das atividades também 
sofreram transformações; o método científico é o caminho para se 
chegar a resposta do problema pesquisado; os métodos científicos 
adotados nas diversas áreas do conhecimento são: Dedutivo, 
Indutivo, Hipotético-dedutivo e Dialético; os tipos de pesquisa 
adotados nas diversas áreas do conhecimento são: a pesquisa 
experimental, a pesquisa descritiva e a pesquisa bibliográfica; a 
pesquisa experimental ou de laboratório constitui o delineamento 
mais prestigiado nos meios científicos. Nesse tipo de pesquisa o 
objeto é posto em condições técnicas de observação e 
manipulação. Deste modo são criadas condições apropriadas para 
sua observação, já que o pesquisado seleciona variáveis e testa suas 
relações funcionais, valendo-se de controle rigoroso; a pesquisa 
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descritiva adotada nas diversas áreas do conhecimento são: Estudo 
exploratório; Estudo descritivo; Estudo de caso e Pesquisa com 
Survey. Enfatizamos ainda, que a ciência, mãe da metodologia e da 
pesquisa científica, têm um grande valor para a sociedade. Ela 
proporciona o desenvolvimento de novas tecnologias, que ajudam 
no progresso do ser humano. 

  

  

 

THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE IN CONTEMPORARY 
TIMES: MYTHS AND CHALLENGES 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

Keywords:  

Knowledge 

Scientific production 

Scientific research 

Contemporary knowledge is marked by a pluralist view, a fact that 
arises from the influence of many studies. Science has achieved a 
remarkable development, having man as the mentor of its 
structure, providing the configuration of scientific knowledge. In 
recent centuries, knowledge has been systematized, receiving 
various types of configurations, that is, methodological 
foundations, types and forms of investigation that have made it 
respected. In this aspect, to understand this configuration, we 
adopted the deductive investigation method, with a qualitative 
approach, supported by different types of knowledge, methods and 
types of research. Regarding the context of aspects related to 
knowledge, methods and types of research, we list below the 
structure to be adopted in its production: in the same way that 
knowledge was developed, the method and systematization of 
activities also underwent transformations; the scientific method is 
the way to reach the answer to the researched problem; the 
scientific methods adopted in the different areas of knowledge are: 
Deductive, Inductive, Hypothetical-deductive and Dialectic; the 
types of research adopted in the different areas of knowledge are: 
experimental research, descriptive research and bibliographical 
research; experimental or laboratory research is the most 
prestigious design in scientific circles. In this type of research, the 
object is placed in technical conditions for observation and 
manipulation. In this way, appropriate conditions for observation 
are created, as the subject selects variables and tests their functional 
relationships, using rigorous control; descriptive research adopted 
in different areas of knowledge are: Exploratory study; Descriptive 
study; Case Study and Survey Research. We also emphasize that 
science, mother of methodology and scientific research, is of great 
value to society. It provides the development of new technologies, 
which help in the progress of human beings. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento na contemporaneidade é marcado por uma visão pluralista, fato 

este que surge em decorrência da influência de muitos estudiosos. No intuito de superar seus 

inimigos naturais, os homens buscaram as cavernas como meio de proteção, até que 
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descobriram o uso da pedra como principal matéria prima para a confecção de ferramentas. 

Sem dúvida, a maior descoberta realizada nesse período foi o domínio do fogo e suas 

múltiplas funcionalidades: uso doméstico, proteger do frio, afugentar os inimigos, etc. 

A princípio o fogo era encontrado de maneira natural, ou seja, por meio da 

incidência de raios na vegetação. Com o passar do tempo o homem descobriu outro método, 

através do atrito entre pedras ou pedaços de madeira, o qual produzia faíscas. Aos poucos, 

devido às condições climáticas, o homem começou a desenvolver técnicas de proteção para 

o corpo, como por exemplo, o uso de peles de animais. 

Ao longo de sua trajetória no planeta, o ser humano encontrou formas diferentes 

de comunicação. As sociedades se expressavam por meio da oralidade, de símbolos e de 

desenhos, até que a escrita surgiu. Uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e 

registrar experiências foi a pintura rupestre. 

Até o fim da Idade Antiga, em 476 d.C., quando o Império Romano do Ocidente 

teve fim, percebe-se a presença de 4 (quatro) conhecimentos na rotina do homem: mítico, 

religioso, empírico e filosófico. Os três primeiros surgiram da necessidade de interação do 

homem com o meio. O conhecimento mítico surgiu na Grécia antiga e se baseava nos mitos 

oriundos de uma tradição oral. O conhecimento religioso é oriundo da fé religiosa, ou seja, 

a crença de que todos os fenômenos acontecem pela vontade de entidades ou energias 

sobrenaturais. O conhecimento empírico derivado da palavra grega empeiría, que designa 

conhecimento ou habilidade obtida por meio da prática, sendo também a origem da palavra 

"experiência", por intermédio do termo latino "experientia". Já o conhecimento filosófico 

surgiu a partir do abandono da mitologia como forma de explicar a realidade, tendo como 

base a reflexão e construção de conceitos e ideias, a partir do uso do raciocínio lógico em 

busca do saber. Segundo Souza (1996, p. 6), extraído do livro os pensadores Pré-Socráticos: 

 
Às conquistas esparsas e assistemáticas da ciência empírica e pragmática dos 
orientais, os gregos do século VI a.C. contrapõem a busca de uma unidade de 
compreensão racional, que organiza, integra e dinamiza os conhecimentos. Essa 
mentalidade, porém, resulta de longo processo de racionalização da cultura, 
acelerado a partir da demolição da antiga civilização micênica. A partir daí, a 
convergência de vários fatores — econômicos, sociais, políticos, geográficos — 
permite a eclosão do "milagre grego", que teve na ciência teórica e na filosofia sua 

mais grandiosa e impressionante manifestação. 
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O Conhecimento como crença verdadeira e justificada surgiu no diálogo entre 

Sócrates e Teeteto, segundo Platão, (2010, p. 320): “[...] quem define o saber vai estabelecer 

que é uma opinião correta acompanhada de explicação”. 

 
O século VI foi uma época de profundas transformações na visão de mundo do 
homem ocidental, época marcada por verdadeira paixão pelas descobertas. No 
tempo e no espaço abrem-se novos horizontes: eruditos redescobrem antigas 
doutrinas filosóficas e cientificas, forjadas pelos gregos, e em nome das quais 
torna-se possível construir uma sabedoria nova, oposta às concepções que 
prevaleceram na Idade Média; simultaneamente, viajantes e aventureiros rasgam 
continentes e mares, descobrindo terras e povos. (PESSANHA, 1987). 

 

Konder (2008) salienta que a metafísica (linha de pensamento) não impediu que se 

desenvolvesse o conhecimento científico dos aspectos mais estáveis da realidade, embora 

dificultasse bastante o aprofundamento do conhecimento científico dos aspectos mais 

dinâmicos e mais instáveis da realidade. Essa dificuldade estava relacionada a essência 

profunda do ser considerado imutável, já que alguns filósofos gregos afirmavam que o 

movimento (a mudança) era um fenômeno de superfície. 

Descarte em seu Discurso do método salienta que: “Meu desígnio presente, então, 

é não o de ensinar o método que cada um deve seguir para a conduta certa de sua razão, mas 

somente descrever o modo pelo qual tentei dirigir minha própria” (DITCHFIELD, 2011, p. 

3). 

No Discurso do Método publicado pela Editora Vozes (2011). Descarte estabelece 

04 (quatro) critérios rígidos para meu método:  

O primeiro era de nunca aceitar qualquer coisa como verdadeira que não percebesse 

claramente ser tal, isto é cuidadosamente evitar precipitação e preconceito, e não incluir nada 

mais meu seu juízo que os apresentados tão clara e distintamente à sua mente, de modo a 

excluir toda base de dúvida. 

O segundo era dividir cada uma das dificuldades, não sugerem analisadas possíveis, 

como necessária em tantas partes quanto possíveis, como necessárias à sua solução adequada. 

O terceiro, orientar os pensamentos em tal ordem que, começando com os 

objetivos mais simples e de mais fácil conhecimento, poderia ascender aos poucos e, como 

se fosse passo a passo, ao conhecimento mais complexo; nomeando até mesmo em 

pensamento uma ordem certa para objetos os quais, por sua própria natureza, não sugerem 

relação de antecedência e sequencia. 

E o último, fazer em todos os casos enumerações tão complexas, e as revisões tão 

gerais, que possa ser assegurado que nada foi omitido. 
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Ao buscar um alicerce novo para a filosofia, Descartes rompeu com a tradição 

aristotélica e com o pensamento escolástico, que dominou a filosofia no período medieval. 

A separação entre sujeito e objeto do conhecimento tornou-se fundamental para toda a 

filosofia moderna. (STRECKER, 2014). 

 

O conhecimento é, pois, elemento fundamental na construção do destino da 
humanidade. O que se deve concluir é que o conceito é uma representação mental, 
mas esta não é o ponto de partida do conhecimento, e sim o ponto de chegada, o 
término de um complexo processo de constituição do sentido do objeto que foi 
dado à nossa experiência externa e interna. (SEVERINO, 2018). 

 

Lakatos e Marconi (2018a) salientam que da mesma forma que o conhecimento se 

desenvolveu, o método, sistematização das atividades, também sofreram transformações. O 

Pioneiro a tratar do assunto, no âmbito do do conhecimento científico, foi Galileu, primeiro 

teórico do método experimental. Seu método pode ser descrito como indução experimental, 

que leva a uma lei geral, por intermédio de certo número de casos particulares. 

Em sua obra Novum Organum Bacon (1620, p. 99) salienta que: 

 
Deve-se buscar não apenas uma quantidade muito maior de experimentos, como 
também de gênero diferente dos que até agora nos têm ocupado. Mas é 
necessário, ainda, introduzir-se um método completamente novo, uma ordem 
diferente e um novo processo, para continuar e promover a experiência. Pois a 
experiência vaga, deixada a si mesma, como antes já se disse,[86] é um mero tateio, 
e presta-se mais a confundir os homens que a informá-los. Mas quando a 
experiência proceder de acordo com leis seguras e de forma gradual e constante, 
poder-se-á esperar algo de melhor da ciência. 

 

Sobre obra Novum Organum, Lakatos e Marconi (2018a) salientam que Bacon, 

contemporâneo de Galileu, assinala ser essencial ser essencial a observação e a 

experimentação dos fenômenos, pois somente esta última pode confirmar a verdade: uma 

autêntica demonstração sobre o que é verdadeiro ou falso somente é proporcionada pela 

experimentação. 

Ao lado de Galileu e Bacon, no século XVII surge Descarte. Com sua obra o 

Discurso sobre o Método (1637), afasta-se dos processos indutivos e valoriza o método 

dedutivo. Para ele, é por intermédio da razão que se chega à certeza; a razão é o princípio 

absoluto do conhecimento humano e postula quatro regras (Evidência, Analise, Síntese e 

Enumeração). (LAKATOS; MARCONI, 2018a). 

Para Nunes (1998) o método científico foi destinado a investigar fatos e 

desenvolver teorias para explica-las, é essencialmente um procedimento circular, e sendo 
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baseado em hipótese e teorias, o cientista descobre o que observar (fato) sendo assim estão 

intimamente ligados e não podem ser logicamente separados e vice versa. 

 
Com efeito, se alguns acontecimentos podem ser previstos antes de qualquer 
experiência que tenhamos feito, é manifesto que contribuímos com algo de nosso 
para isto. Disto nasce um outro interrogativo, a saber, se todas as verdades 
dependem da experiência, isto é, da indução e dos exemplos, ou se existem 
algumas que possuem ainda um outro fundamento. (LEIBNIZ, 2000, p. 4). 

 

Leibniz (2000, p. 27) salienta que: “Quanto à origem das idéias (sic), acredito, com 

este autor e muitos outros pensadores versados, que não existem idéias (sic) inatas, como 

não há princípios inatos”. 

Para Kuhn (1962), entender as ciências é conhecer sua prática, seu funcionamento 

e seus mecanismos, haja vista que elas evoluem através de paradigmas. Os Paradigmas são 

modelos, representações e interpretações de mundo, reconhecidas pela comunidade 

científica. Os paradigmas fornecem problemas e soluções modelares para um a ciência. 

Para Nunes (1998) em ciências existem, basicamente, duas técnicas de raciocínio: 

indução e dedução. No raciocínio científico é necessário muita atenção para os riscos de 

generalizações indutivas. A introdução de fundamento lógico é necessário ao raciocínio 

indutivo minimizando os erros decorrentes de generalizações. Já o argumento lógico da 

dedução é que um fato geral encerra em si a explicação de outro semelhante, porém menos 

geral. Apesar das restrições, o raciocínio dedutivo é muito útil porque, partindo do conhecido 

para o desconhecido tem pouca margem de erro. 

A ciência segundo Gil (2019) tem como objetivo fundamental chegar à veracidade 

dos demais é que tem como característica fundamental sua verificação. O método é o 

caminho para se chegar a determinado fim. E, método científico como conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicas adotadas para atingir o conhecimento. Há diversos 

métodos que esclarecem acerca dos procedimentos lógicos que deverão ser seguidos no 

processo de investigação científica dos fatos da natureza e da sociedade. Podem ser incluídos 

neste grupo os métodos: dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, dialético e fenomenológico. 

Sampieri, Callado e Lucio (2013) salientam que nesse tempo de globalização se não 

tivermos conhecimento sobre pesquisa seremos menos competitivo no mercado de trabalho. 

Não conhecer os métodos de pesquisa significa ficar pra trás. A pesquisa científica é muito 

útil para desenvolver finalidades: criar novos sistemas e produtos; resolver problemas 

econômicos e sociais; situar-se no mercado, elaborar soluções e até avaliar se fizermos algo 

corretamente ou não. Quanto mais pesquisas for geradas melhor, mais progresso existe; seja 

em um bloco de nações; um país; uma região; uma cidade.  Uma comunidade.  Uma empresa; 
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um grupo ou um indivíduo. Enfatizam ainda que não que não é por acaso que as melhores 

companhias do mundo são as que mais investem em pesquisas. 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007.p. 60): 

 
O interesse e a curiosidade do homem pelo saber levam-no a investigar a realidade 
sob os mais diversificados aspectos e dimensões. Cada abordagem ou busca 
admite níveis diferentes de aprofundamento e enfoques específicos conforme o 
objeto de estudo, os objetivos visados e a qualificação do pesquisador. É natural, 
pois, a existência de inumeráveis tipos de pesquisa. Cada tipo de pesquisa possui, 
além do núcleo comum de procedimentos, suas próprias peculiaridades. [...] 
Segundo esse critério, obtém-se, no mínimo três importantes tipos de pesquisa: a 
bibliográfica, a descritiva e a experimental. 

 

Para Lakatos e Marconi (2018b) a prática da investigação realiza-se sob as mais 

diversas perspectivas epistemológicas e de abordagem, como as da pesquisa quantitativa e da 

pesquisa qualitativa. Essas duas formas de fazer pesquisa, no entanto, não se excluem; são 

complementares. Em relação as fontes utilizadas para a investigação do objeto, a pesquisa 

pode ser: bibliográfica, de laboratório e de campo. Os dois processos pelos quais se podem 

obter os dados são: a documentação direta e indireta. 

Severino (2016, 124)) abordando modalidades e metodologia de pesquisa científica 

salienta que: [...] várias são as modalidades de pesquisa que se pode podem praticar; o que 

implica coerência epistemológica, metodologia e técnica para o seu adequado 

desenvolvimento”. 

O mesmo autor salienta que se fala de pesquisa quantitativa ou qualitativa, e mesmo 

quando se fala de metodologia quantitativa ou qualitativa, apesar da liberdade de linguagem 

consagrada pelo uso acadêmico, não se está referindo a uma modalidade de metodologia em 

particular. Daí ser preferível falar-se de abordagem qualitativa, de abordagem qualitativa, pois 

com estas designações, cabe referir-se a conjuntos de metodologias, envolvendo, 

eventualmente, diversas referências epistemológicas. 

Outras modalidades de pesquisas que se pode praticar segundo Severino (2016): 

Pesquisa etnográfica, Pesquisa participante, Pesquisa-ação, Estudo de caso, Pesquisa 

bibliográfica, Pesquisa documental, Pesquisa experimental, Pesquisa de campo, Pesquisa 

Exploratória e Pesquisa explicativa. 

Para Gil (2019) a finalidade da pesquisa pode ocorrer de razões de ordem 

intelectual, quando baseadas no desejo de conhecer pela simples satisfação para agir. Daí 

porque se pode falar em pesquisa pura (básica) e em pesquisa aplicada. 
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Segundo Sakamoto e Silveira (2014) as pesquisas científicas caracterizam-se 

segundo a natureza, a abordagem, os objetivos e procedimentos, o que lhes definem 

elementos pertinentes à sua metodologia, que estabelecem o processo de desenvolvimento 

da investigação pretendida. 

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo: conhecer a estrutura de uma 

pesquisa científica, relacionando os tipos de conhecimentos, métodos e tipos de pesquisas, 

bem como, a produção do conhecimento na contemporaneidade, mitos e realidades. 

 

2 METODOLOGIA 

 
A pesquisa realizada sobre a produção de conhecimento na contemporaneidade: 

mitos e realidade teve como objetivo fundamental apresentar os Tipos de Conhecimentos, 

Métodos e Tipos de Pesquisas empregados na produção do conhecimento disponíveis na 

literatura. Para tanto foi utilizado o processo de documentação indireta, através da pesquisa 

bibliográfica usando fontes de dados secundários. 

O método adotado na investigação foi o dedutivo, haja vista que parte de um 

problema geral para chegar ao um específico. Quanto a abordagem usada na investigação foi 

a qualitativa, haja vista que tenta compreender as questões ligadas a investigação científica, 

notadamente, os tipos de conhecimentos, métodos e tipos de pesquisas. 

A estrutura do artigo foi planejada considerando três situações distintas. 

Inicialmente foi apresentado as noções básicas fundamentais sobre a evolução do 

conhecimento, relacionando sua natureza, os métodos e tipos de pesquisas usadas na 

investigação científica. 

No segundo momento foi apresentado resultados dos assuntos pesquisados, na 

literatura, numa abordagem educativa. 

Por fim, buscou-se mostrar quais tipos de conhecimentos, métodos e tipos de 

pesquisas são adotados na produção do saber. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como resultados serão apresentados os seguintes elementos: a natureza do 

conhecimento, métodos de pesquisas e seus respectivos tipos, fundamentados em autores 

de diversas áreas do conhecimento. 
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3.1 Natureza do conhecimento 

 
Nessa sessão serão apresentados como resultados os aspectos relacionados aos 

tipos de conhecimentos adotados nas diversas áreas do conhecimento. 

A ciência moderna é todo o conjunto de conhecimentos precisos e metodicamente 

ordenadas em relação a determinados domínio do saber. Começou a tomar feição quando o 

homem sentiu a necessidade de “saber porque”. Este momento despertou no homem a 

curiosidade, o desejo e, mais que isto, a ambição do saber. Processos inteligentes de 

acumulação e transmissão de conhecimentos foram desenvolvidos, passando a ciência a ter 

enormes consequências sobre o progresso material e espiritual da humanidade. (NUNES, 

1998). 

A ciência tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos. Nesse 

sentido não distingue de outras formas de conhecimento. (GIL, 2019). 

Para Severino (2016) o conhecimento é a capacidade humana de entender, 

apreender e compreender a realidade, além disso ele pode ser aplicado, criando, corrigindo, 

acrescentando informações a conhecimentos já existente, e também experimentando o novo. 

Afirma ainda que o conhecimento se dá como construção do objeto que se conhece, ou seja, 

mediante nossa capacidade de reconstituição simbólica dos dados de nossa experiência, 

aprendendo os nexos pelos quais os objetos manifestam sentido para nós, sujeitos 

cognoscentes. 

Na obra Metodologia do Trabalho Científico Marconi e Lakatos (2018b, p. 85) 

afirmam que: “Há três tipos de conhecimento: conhecimento popular, conhecimento de 

divulgação e conhecimento científico.  

Os mesmos autores, na obra Metodologia Científica, apresentam quatro tipos de 

conhecimentos: Conhecimento popular, Conhecimento filosófico, Conhecimento religioso 

(Teológico) e Conhecimento científico. Afirmam ainda que: “O conhecimento científico 

diferencia-se do popular muito mais pelo que se refere a seu contexto metodológico do que 

propriamente do seu conteúdo. Essa diferença ocorre também em relação aos 

conhecimentos filosóficos e religioso (teológico). (MARCONI; LAKATOS, 2018a). 

O conhecimento de divulgação, segundo Marconi e Lakatos (2018b) “Destina-se a 

leitores mais especializados ou de atividades intelectuais mais desenvolvidas.” 

Para os autores o conhecimento de divulgação compreende informações recebidas 

ou transmitidas, que se caracterizam sobre três aspectos: a) São submetidos a críticas; b) 
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Apresentam exposições das fontes de informações; e, c) Os dados são secundários ou tirados 

de obras de pesquisadores de primeira mão. As fontes de conhecimento de divulgação são: 

enciclopédias especializadas, periódicos e conferencias. 

A ciência, na condição atual segundo Cervo e Bervian (2007) é o resultado de 

descobertas ocasionais, nas primeiras etapas, e de pesquisas cada vez mais metódicas, nas 

etapas posteriores. Ela é uma das poucas realidades que podem ser legadas às gerações 

seguintes. O que permitiu à ciência chegar ao nível atual foi o núcleo de técnicas de ordem 

prática, seus fatos empíricos e suas leis que formam o elemento de continuidade, que, por 

sua vez foi sendo aperfeiçoado e ampliado ao longo da história do Homo sapiens. 

O homem, consequentemente o pesquisador, está se movimentando dentro de 

quatro níveis diferentes de conhecimento. O mesmo pode ser feito com outros objetos de 

investigação. Têm-se, então, conforme o caso: Conhecimento empírico, Conhecimento 

científico, conhecimento filosófico e conhecimento teológico. (CERVO; BERVIAN, 2007). 

 

3.2. Métodos de pesquisas 

 
Nessa sessão abordaremos como resultados os métodos de pesquisas empregados 

nas investigações realizadas nas diversas áreas do conhecimento. 

Segundo Gil (2019) a adoção de um ou outro método depende de muitos fatores: 

a natureza do objeto que se pretende pesquisar, os recursos materiais disponíveis, do nível 

de abrangência do estudo e sobre tudo da inspiração filosófica do pesquisador. 

Os métodos de investigação esclarecem acerca dos procedimentos lógicos que 

deverão ser seguidos no preciso de investigação científica dos fatos da natureza e da 

sociedade. Podem ser incluídos neste grupo os métodos: dedutivo, indutivo, hipotético-

dedutivo, dialético e fenomenológico. (GIL, 2019) 

Para Nunes (1998) todas as pessoas são dotadas de maior ou menor capacidade de 

observação. Com relação à atividade científica é conveniente distinguir: observação vulgar e 

observação científica. A observação vulgar é caótica e assistemática. Seus resultados não vão 

além da contribuição para o conhecimento vulgar, para a cultura dita popular e portanto, não 

desprezível para o contexto geral do conhecimento. A observação científica, por outro lado 

exige organização e metodização da capacidade natural do homem observar. Na observação 

científica exige-se: exatidão e objetividade, precisão e método.  

O autor se refere a técnicas de raciocínio e que em ciência, basicamente, duas 

técnicas de raciocínio: indutivo e dedutivo. No raciocínio científico é necessário muita 
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atenção para os riscos das generalizações indutivas. A introdução de fundamento lógico é 

necessário ao raciocínio indutivo minimizando os erros decorrente de generalizações. Já no 

raciocínio dedutivo que parte do geral para chegar ao particular se tira uma verdade particular 

de uma verdade geral na qual está implícita. O argumento lógico da dedução é que um fato 

geral encerra em si a explicação de outro semelhante, porém menos geral. (NUNES, 1998). 

Para Marconi e Lakatos (2018b) a maioria dos especialistas faz distinção entre 

método e métodos, por se situarem em níveis claramente distintos, no que se refere à sua 

inspiração filosófica, ao seu grau de abstração, à sua finalidade mais ou menos explicativa, à 

sua ação nas etapas mais ou menos concretas da investigação e ao momento em que se situa. 

Partindo do presente suposto dessa diferença, o método caracteriza-se por uma abordagem 

mais ampla, em nível de abstração mais elevado, dos fenômenos da natureza e da sociedade. 

É portanto, denominado de método de abordagem. Ele engloba: Método indutivo; Método 

dedutivo: Método hipotético-dedutivo e Método dialético. 

Outro aspecto importante na pesquisa científicas são as técnicas de pesquisa. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2018b) consideram-se técnicas de pesquisas um 

conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência; consistem também na 

habilidade para usar esses preceitos ou normas, na obtenção de seus propósitos. 

Correspondem, portanto à parte prática de coleta de dados. As técnicas de pesquisas são 

divididas em: documentação indireta, que abrange a pesquisa documental e a bibliográfica, e 

documentação direta. Esta última dividida em: a) Observação direta intensiva (observação 

ou entrevista); b) Observação direta extensiva (Questionário; Formulário, Pesquisa de 

mercado, testes, Análise de conteúdo, História de vida etc.). 

“Independentemente da(s) técnicas(s) escolhida (s), deve-se descrever tanto a 

característica quanto a forma de sua aplicação, indicando, inclusive como se pensa codificar 

e tabular os dados (MARCONI; LAKATO, 2018b, p. 110). 

 
3.3. Tipos de pesquisas 

 
Nessa sessão serão apresentados como resultados os aspectos relacionados aos 

principais tipos de pesquisas científicas adotadas nas diversas áreas do conhecimento. 

Segundo Gil (2019) pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistemático 

de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. 
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Tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa são atividades realizadas para a 

investigação de problemas teóricos ou práticos, empregando o método científico. Em ambas 

são necessário a obtenção de dados que são fundamentais para a eficiência dos resultados 

operacionais. Os dados são obtidos através de dois processos: a documentação direta e 

indireta. 

A documentação direta constitui-se em geral, de levantamentos de dados no 

próprio local onde os fenômenos acontecem. Esses dados podem ser conseguidos de duas 

maneiras: através de pesquisa de campo (em que o objeto é abordado em seu ambiente e a 

coleta de informações é realizada nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem. A 

pesquisa de laboratório ou experimental (em que o objeto é posto em condições técnicas de 

observação e manipulação experimental no ambiente de um laboratório e são criadas 

condições apropriadas para sua observação; nesse caso, o pesquisado seleciona variáveis e 

testa suas relações funcionais, valendo-se de controle rigoroso). (MARCONI; LAKATOS, 

2018b). 

Os autores salientam ainda que a documentação indireta serve-se de fontes de dados 

coletados por outras pessoas, podendo constituir-se de material já elaborados ou não. Dessa 

forma divide-se em pesquisa documental (ou fontes primárias) e pesquisa bibliográficas (ou 

fontes de dados secundários). 

A pesquisa documental tem como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, 

não só documentos impressos, mas sobretudo de outros tipos de documentos, tais como: 

jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. (SEVERINO 2016). 

O mesmo autor salienta que a pesquisa bibliográfica é aquela que realiza a partir do 

registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impresso ou online, 

como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados 

por outros pesquisadores e devidamente registrados. 

Para Severino (2016) são várias metodologias de pesquisa podem adotar uma 

abordagem qualitativa, modo de dizer que faz referência mais a seus fundamentos 

epistemológicos do que propriamente a especificidades metodológicas. 

Segundo Gil (2019) a pesquisa pura (básica) busca o progresso da ciência, procura 

desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação direta com suas aplicações e 

consequências práticas. Já a pesquisa aplicada, por sua vez, apresenta muitos pontos de 

contato com a pesquisa pura, pois depende de suas descobertas e se enriquece com o seu 

desenvolvimento: todavia, tem como característica fundamental o interesse na aplicação, 

utilização e consequências práticas. 
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Quanto a natureza a pesquisa pode ser pesquisa pura e pesquisa aplicada. Quanto 

aos objetivos a pesquisa pode ser: Pesquisa exploratório, Pesquisa descritiva e Pesquisa 

explicativa. Já quanto aos procedimentos a pesquisa pode ser: Pesquisa experimental, 

Pesquisa bibliográfica, Pesquisa documental, Pesquisa de campo, Pesquisa com Survey, 

Estudo de caso, Pesquisa participante, Pesquisa ação, Pesquisa etnográfica e outra específicas 

de alguns cursos. 

A Pesquisa com Survey buscar informações e opiniões de grupos de indivíduos de 

interesse, em função dos dados que se deseja obter. Dessa forma, é um procedimento útil 

especialmente para as pesquisas exploratórias e para as pesquisas descritivas. O grupo em 

análise deve ser representativo da população. O resultado encontrado na pesquisa Survey 

pode ser extrapolado para toda a população estuda. 

O Estudo de caso é uma investigação que se preocupação obter informações e 

dados de um determinado indivíduo, família ou grupo para investigar aspectos variados ou 

um evento específico da amostra. 

A Pesquisa participante é uma investigação que busca o envolvimento da 

comunidade na análise de sua própria realidade e se desenvolve a partir da interação entre 

pesquisadores e membros das situações envolvias. 

A Pesquisa ação é uma investigação que possibilita o pesquisador intervir dentro de 

uma problemática social, analisando-a e anunciando seu objetivo de forma a mobilizar os 

participantes, construindo novos saberes. É através da pesquisa-ação que o docente tem 

condições de refletir criticamente sobre suas ações. A pesquisa-ação é uma metodologia 

muito utilizada em projetos de pesquisa educacional. 

A Pesquisa etnográfica, conforme Severino (2016) visa compreender, na sua 

cotidianidade os processos do dia a dia em suas diversas modalidades, os modos de vida do 

indivíduo ou grupo social. Faz um registro detalhado dos aspectos singulares da vida dos 

sujeitos observados em suas relações socioculturais. Aplica-se métodos e técnicas 

compatíveis com a abordagem qualitativa. 

Segundo Cervo e Bervian (2007) quanto ao objetivo, as pesquisas científicas podem 

ser classificadas em três modalidades: exploratória, descritiva e explicativa. Cada uma trata o 

problema de maneira peculiar. A Pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona 

os fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com maior precisão 

possível, a frequência com que o fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua 

natureza e características. Busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na 
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vida social, vida política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto 

do indivíduo tomado isoladamente quanto de grupos e comunidades mais complexas. 

Para os autores, a pesquisa descritiva pode assumir diversas formas, dentre as quais 

podemos citar: Estudos descritivos, Pesquisa de opinião, Pesquisa de Motivação, Estudo de 

caso e Pesquisa documental. Afirmam ainda que a pesquisa descritiva, em suas diversas 

formas, trabalha sobre dados ou fatos colhidos da própria realidade. 

 
4 CONCLUSÕES 

 
Com está pesquisa foi possível concluir que: o conhecimento como crença 

verdadeira e justificada surge com o Homo sapiens e chega na contemporaneidade numa 

estrutura em que a pesquisa é fundamental para o progresso da humanidade. 

No que concerne ao contexto dos aspectos relacionados ao conhecimento, 

métodos e tipos de pesquisas, elencamos a seguir a estrutura a ser adotada na investigação 

científica: 

 Da mesma forma que conhecimento se desenvolveu, o método, 

sistematização das atividades, também sofreram transformações; 

 O método científico é o caminho para se chegar a resposta do problema 

pesquisado; 

 Os métodos científicos adotados nas diversas áreas do conhecimento são: 

Dedutivo, Indutivo, Hipotético-dedutivo e Dialético; 

 Os tipos de pesquisa adotados nas diversas áreas do conhecimento são: a 

pesquisa experimental, a pesquisa descritiva e a pesquisa bibliográfica; 

 A pesquisa experimental ou de laboratório constitui o delineamento mais 

prestigiado nos meios científicos. Nesse tipo de pesquisa o objeto é posto em condições 

técnicas de observação e manipulação experimental, sendo criadas condições apropriadas 

para sua observação. Neste caso, o pesquisador seleciona variáveis e testa suas relações 

funcionais, valendo-se de controle rigoroso. 

 A pesquisa descritiva adotada nas diversas áreas do conhecimento são: 

Estudo exploratório, Estudo descritivo, Estudo de caso e Pesquisa com Survey; 

 A pesquisa bibliográfica recolhe e seleciona conhecimentos prévios e 

informações acerca de um problema ou hipótese já organizado e trabalhado por outros 

autores, colocando o pesquisador em contato com materiais e informações que já foram 

escritos anteriormente sobre determinado assunto. 
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Enfatizo que a ciência, mãe da metodologia e da pesquisa científica, têm um grande 

valor para a sociedade. Ela proporciona o desenvolvimento de tecnologias novas, que ajudam 

no progresso do ser humano. 
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RESUMO 

A depressão é um transtorno psicológico que pode afetar funções 
cognitivas, neurovegetativas e psicomotoras de um indivíduo, 
causando desinteresse, tristeza, sentimentos de culpa e podendo 
levar a pensamentos suicidas. Dentre os cursos da área de saúde, 
os estudantes de Medicina Veterinária estão sujeitos a diversos 
fatores de estresse e ansiedade, sendo apontados como possuindo 
índices mais altos de depressão do que estudantes de outros cursos 
superiores. Com isso, o trabalho teve como objetivo compreender 
quais dificuldades psicossociais passam os estudantes do curso de 
Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Ceará. Para isso, 
foram aplicados três questionários para aos alunos do primeiro ao 
nono semestre do curso, que buscavam avaliar (I) avaliar a 
qualidade de vida e aspecto de humor e (II) sócio demográfico. Os 
resultados demonstraram que as mulheres apresentaram maiores 
dificuldades psicossociais do que homens, e que fatores como 
filhos, renda, e colégio que estudou afetam diretamente a qualidade 
de vida dos alunos, influenciando no progresso e desempenho 
acadêmico. O estudo demonstrou também que pessoas que fazem 
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parte de grupos sociais possuem menor probabilidade de 
desenvolver depressão, porém que a maioria dos alunos nunca 
procurou algum tipo de tratamento psicológico, e que fatores 
como qualidade de vida física, psicológica e geral possuem um 
impacto negativo maior na depressão. Assim, fica evidente a 
necessidade o acompanhamento psicológico profissional dos 
graduandos para enfrentamento de situações estressoras que 
podem afetar tanto o desempenho acadêmico quanto a saúde dos 
alunos, prevenindo, portanto, os riscos que a graduação possa 
produzir. 

  

  

 

MENTAL HEALTH OF VETERINARY MEDICINE STUDENTS AT 
THE STATE UNIVERSITY OF CEARÁ 
 

 ABSTRACT 
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Mental health 

Social 

Student 
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Depression is a psychological disorder that can affect an 
individual's cognitive, neurovegetative and psychomotor functions, 
causing disinterest, sadness, feelings of guilt and may lead to 
suicidal thoughts. Among the courses in the health area, Veterinary 
Medicine students are subject to several stress and anxiety factors, 
being pointed out as having higher rates of depression than 
students from other higher education courses. With this, the work 
aimed to understand which psychosocial difficulties the students 
of the Veterinary Medicine course at the State University of Ceará 
face. For this, three questionnaires were applied to students from 
the first to the ninth semester of the course, which sought to assess 
(I) assess their quality of life and mood and (II) socio-demographic. 
The results showed that women had greater psychosocial 
difficulties than men, and that factors such as children, income, and 
the school they attended directly affect the quality of life of 
students, influencing academic progress and performance. The 
study also showed that people who belong to social groups are less 
likely to develop depression, but that most students have never 
sought some type of psychological treatment, and that factors such 
as physical, psychological and general quality of life have a greater 
negative impact in depression. Thus, the need for professional 
psychological monitoring of undergraduates is evident to face 
stressful situations that can affect both the academic performance 
and the health of students, thus preventing the risks that graduation 
may produce. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O transtorno depressivo maior, amplamente conhecido como depressão, é um 

importante indicador de bem-estar psicológico. De acordo com o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), o indivíduo apresenta falta de interesse em 

assuntos cotidianos, sentimento de culpa, falta de concentração, pensamentos suicidas, além 

de também afetar cognição, funções neurovegetativas e psicomotoras (BAKKER; LYONS; 
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CONLON, 2017). Os cursos da área de saúde são conhecidos por seus programas rigorosos 

e, dentre eles, tem-se o curso de medicina veterinária, que submete seus estudantes a horas 

mais extensas de aulas e de estudos, carência de sono, falta de um ambiente de estudo de 

qualidade e questões financeiras que, atrelados à uma baixa qualidade de vida, elevam o 

potencial de altos níveis de estresse e ansiedade destes alunos, prejudicando sua saúde mental, 

fazendo com que seus índices de depressão sejam superiores àqueles estudantes de outros 

cursos (KILLINGER et al., 2017; MOUTINHO et al., 2017). 

Além dos fatores de estresse universitários, os alunos de medicina veterinária 

podem demonstrar altos níveis de depressão e ansiedade devido à saúde física e problemas 

de relacionamento, podendo agravar estes transtornos psicológicos. Assim, constata-se que 

problemas de saúde mental podem ser iniciados durante a experiência acadêmica e ser 

perpetuados na vida profissional (REISBIG et al., 2012). Ademais, mulheres apresentam 

níveis mais altos de depressão, ansiedade e estresse acadêmico em relação a homens, no qual, 

estas tendem a lidar mais com situações de abuso de substâncias (KARAFFA; HANCOCK, 

2019).  

Logo, o uso de substâncias, como o álcool, é relatado por estudantes como um 

método para lidar com estresse e pressões acadêmicas (DIULIO et al., 2015). Isto posto, o 

estado de estresse e os sintomas de depressão dos estudantes estão determinados por 

estressores do âmbito acadêmico, pela situação de saúde e estresse em relacionamentos 

pessoais, estando presentes persistentemente na rotina destes e, portanto, classificados como 

fatores de estresse crônico (SIQUEIRA DRAKE; HAFEN; RUSH, 2014).  

Observa-se que há um aumento no número estudantes de medicina veterinária que 

fazem parte da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis/transexuais/transgênero, queer, intersexual, assexual/aliados e inclusão de outras 

orientações sexuais, identidades e expressões de gênero), constatando-se uma maior inserção 

destes alunos não somente nas universidades, como reflexo da sociedade (COTTA, 2009). 

Porém, existe ainda o preconceito e a discriminação por parte da sociedade que afetam a 

saúde mental desses estudantes, podendo então, estimular o surgimento de crises de 

ansiedade e transtornos depressivos (RESENDE, 2016).  

Devido à escassez de estudos referente a ocorrência de depressão em estudantes de 

medicina veterinária e reforçar a importância e relevância do assunto, este estudo objetivou 

compreender quais dificuldades psicossociais passam os estudantes do curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Estadual do Ceará.  
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2 METODOLOGIA 

 
O estudo compreendeu a aplicação de questionários aos discentes do curso de 

medicina veterinária da Universidade Estadual do Ceará (UECE), do primeiro ao nono 

semestre do curso de Medicina Veterinária, presencialmente, durante o horário letivo. Os 

alunos matriculados no curso de medicina veterinária, tendo ciência, e estarem de acordo 

com a pesquisa, assim o fizeram, assinando assim o Termo de Livre Consentimento 

Esclarecido (TCLE).  

Para tanto, foram aplicados três questionários que consistiam em: 

(I) Avaliação da qualidade de vida e aspectos do humor dos alunos; 

(II) Avaliação sociodemográfica, e; 

(III) Avaliação depressão na atenção primária à saúde. 

O primeiro questionário, Questionário da Saúde do Doente (PHQ-9) adaptado, 

constituído por nove perguntas, avalia a presença de cada um dos sintomas para o episódio 

de depressão maior descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 

(DSM-IV). A frequência de cada sintoma nas últimas duas semanas foi avaliada por meio de 

uma escala Likert de 0 a 3 correspondendo às respostas “nenhuma vez”, “vários dias”, “mais 

da metade dos dias” e, “quase todos os dias”, respectivamente. O questionário ainda incluiu 

uma décima pergunta que avaliou a interferência desses sintomas no desempenho de 

atividades diárias, como trabalhar e estudar.  

O segundo questionário, o Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da OMS 

- versão abreviada (The World Health Organization Quality of Life Instrument - 

WHOQOL-BREF), foi composto por 26 questões, sendo duas questões gerais de qualidade 

de vida e as demais 24 foram referentes a quatro domínios: físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais e meio ambiente. As respostas seguiram uma escala de Likert 

(de 1 a 5, quanto maior a pontuação melhor a qualidade de vida).  

Já o terceiro questionário, que continha 23 questões, buscou identificar 

características sociodemográficas dos participantes: gênero, orientação sexual, estado civil, 

idade, raça, se possui filhos, naturalidade, onde mora, condição de moradia, com quem mora, 

nível de relações familiares, colégio que cursou o ensino médio, renda familiar, religião, 

participação em grupos sociais, se faz ou já fez tratamento psicológico, possui ou não 

dificuldade física, semestre, reprovação, se já trancou alguma disciplina, possui outra 

graduação, participa de atividade extracurricular e se trabalha.   
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De um total de 354 alunos com matrícula vigente, 167 estudantes participaram da 

pesquisa, representando 47,2% dos discentes do curso de medicina veterinária da 

Universidade Estadual do Ceará, principalmente do oitavo semestre (16,2%). Avaliando o 

perfil geral desses 167 entrevistados, observou-se que 113 são do sexo feminino (67,7%) e 

52 do sexo masculino (31,1%) (Gráfico 1). Verificou-se ainda, em sua maioria (148 alunos) 

declararam-se heterossexuais e solteiros (88,6%) (Gráfico 2 e 3), e que 88 discentes se 

autodeclararam pardos (52,7%) (Gráfico 4), seguido por indivíduos autodeclarados brancos 

(32,9%). Além disso, 152 estudantes residem com seus familiares (91%), de modo que 138 

habitam em casa própria (82,6%) e 19 moram de aluguel (11,4%) (Gráfico 6 e 7). Ademais, 

60,5% dos entrevistados apontaram que a família favorece sua saúde emocional. 

 

Gráfico 1 - Autodeclaração de gênero dos alunos da Faculdade de Medicina Veterinária da 
UECE participantes da pesquisa 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 2 - Autodeclaração de orientação sexual dos alunos da Faculdade de Medicina 
Veterinária da UECE participantes da pesquisa 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 3 - Autodeclaração de estado civil dos alunos da Faculdade de Medicina 
Veterinária da UECE participantes da pesquisa 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 4 - Autodeclaração de coloração da pele dos alunos da Faculdade de Medicina 
Veterinária da UECE participantes da pesquisa 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 5 - Autodeclaração da condição de moradia dos alunos da Faculdade de Medicina 
Veterinária da UECE participantes da pesquisa 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Grande parte dos estudantes são oriundos de colégios privados (68,3%). Isto está 

refletido na condição da renda familiar, de modo que a maioria dos participantes integra 

famílias que recebem de 2 a 5 salários mínimos, estratificados principalmente naquelas que 

recebem de 2 a 3 salários mínimos (24,0%) e de 3 a 5 salários mínimos (20,4%). Além disso, 

apenas 10 discentes apresentavam deficiência (6,0%), enquanto 142 discentes (85%) não 

possuíam nenhuma deficiência. Ademais, 51,5% dos participantes declarou fazer uso de 

redes sociais (Gráfico 6). Grande número dos participantes (64,1%) declarou nunca ter 

realizado tratamento psicoterapêutico (Gráfico 7).  

 

Gráfico 6 - Valores percentuais de estudantes de Medicina Veterinária que declararam 
“Sim” ou “Não” para o uso de redes sociais  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Com relação à reprovação, ao trancamento de disciplinas e a realização de atividades 

extracurriculares, 118 (70,7%) declararam não haver reprovado nenhuma disciplina, 115 

(68,9%) não trancaram disciplinas durante o curso, e 97 estudantes (58,1%) realizaram 

alguma atividade extracurricular. Além disso, a maioria dos entrevistados não possuem uma 

segunda graduação (97; 58,1% ) nem trabalham (137; 82,0%). 

A partir da construção e consequente aplicação do algoritmo para classificar o 

estado de saúde mental, foi evidenciado que 103 esudantes (61,7%) foram identificados como 

negativos para depressão, enquanto 64 (38,3%) foram classificados como positivos quanto 

aos sinais indicativos de depressão (Gráfico 8).  

 
Gráfico 7 - Valores percentuais das questões dos domínios sociais e acadêmicos 

 

 

      Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 8 - Comparação percentual entre os alunos positivos para depressão e os 
negativos, após a aplicação do algoritmo 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O ingresso à universidade pode ser visto como um momento de crise por se 

qualificar como um período de transição entre o ensino médio e ensino superior, o que 

influencia e repercute nos diferentes aspectos psicológicos dos alunos (ANVERSA et al., 

2018). Nos testes de amostras independentes realizados nesta pesquisa, constatou-se que as 

mulheres apresentam escores significativamente maiores no fator de dificuldades 

psicossociais (GONÇALVES, 2018), e que as relações afetivas desses jovens sejam mais 

preferíveis entre homens e mulheres (TEIXEIRA, 2012). 

Um outro fator analisado foi que os estudantes que não possuem filhos apresentam 

uma melhor qualidade de vida no âmbito físico, psicológico e auto avaliativo, evidenciando, 

também, um melhor desempenho acadêmico, corroborando com os estudos de Moura 

(2016). Estes fatos podem ser compreendidos devido ao maior tempo que os alunos se 

dedicam para o autocuidado e à universidade, demonstrando assim, uma melhor qualidade 

de vida de modo geral. 

É sabido que a socialização, interação e comunicação com a família é um método 

efetivo para o alívio do estresse (STRAND; ZAPARANICK; BRACE, 2005) fato que 

evidencia o valor da família para a saúde emocional, como observado no presente estudo. 
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Ademais, como apontado por Adams, Meyers e Beidas (2016), o fator financeiro é um dos 

mais estressantes entre os alunos, pois a falta de apoio econômico afeta diretamente seu 

progresso, desempenho acadêmico e chances de graduação.  

A correlação positiva dos grupos sociais com a qualidade de vida físico, psicológico, 

social, ambiente, autoavaliação e qualidade de vida geral juntamente com a correlação 

negativa com a depressão categórica demonstra que pessoas que fazem parte de grupos 

sociais possuem menor probabilidade de desenvolver depressão. Em estudos anteriores, 

pessoas em situação de declínio de saúde mental possuíam diversos fatores estressantes 

relacionados, incluindo a dificuldade de se adaptar com os colegas de curso, apresentando 

assim maior probabilidade de desenvolverem sintomas depressivos (SIQUEIRA DRAKE et 

al., 2012). Além disso, a maioria relatou nunca ter realizado tratamento psicológico, 

demonstrando que, mesmo passando por situações de estresses, poucos alunos procuram 

formas de lidar com essas situações (CORREIA et al., 2017). 

A maioria dos participantes do estudos cursava o oitavo semestre, tratando-se de 

uma etapa onde os alunos saem da fase pré-clínica e começam a lidar com compromissos e 

práticas da profissão e dão início aos estágios finais do curso, lidando com situações como 

provas de residência, concursos, falta de tempo e escolhas de especialização, sendo assim 

relatado um aumento dos níveis de estresse durante esse período (MOUTINHO et al., 2017). 

Estudantes que optam por trancar disciplinas durante a graduação mostram-se mais 

inclinados a desenvolver sinais depressivos. Este padrão está em concordância com aqueles 

relatados por Deb et al (2016), em que estudantes de medicina com desempenho acadêmico 

moderado ou baixo são os mais acometidos pela depressão e, por conta disso, necessitam de 

uma maior atenção dos professores. 

Consequentemente, maiores índices nos domínios qualidade de vida física, 

psicológica e geral estão negativamente relacionados a ocorrência os sinais de depressão. 

Desta forma, considerando os resultados obtidos nesses domínios, Anversa et al. (2016) 

sugerem a indicação de algum tipo de encaminhamento para profissional especializado, a fim 

de obter orientação nesse aspecto, instigando um maior preparo para enfrentamento de 

situações estressoras que possam causar problemas aos desempenhos acadêmico e 

profissional, assim como a saúde em si prevenindo, portanto, riscos que a graduação possa 

produzir. De acordo com Wahed e Hassan (2016), depressão é uma das principais 

preocupações no que se refere à saúde pública que causam uma qualidade de vida reduzida, 

e isso é evidenciado nesse estudo, onde a qualidade de vida geral mostrou-se reduzida, 

devendo ser causa de atenção para todos aqueles que compõem a comunidade acadêmica. 
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4 CONCLUSÕES 

 
Os resultados obtidos nesta pesquisa sugerem que os estudantes de medicina 

veterinária da Universidade Estadual do Ceará, avaliados nos domínios de qualidade de vida, 

têm seus domínios físico e psicológico comprometidos, estando relacionados ao excesso de 

realização de tarefas diárias, fragilidade dos vínculos sociais, frustrações educacionais, 

associados ainda a incerteza e busca de identidade profissional. 

Ademais, ressalta-se a importância de mais estudos em relação à qualidade de vida 

de estudantes de medicina veterinária tanto em instituições privadas como em instituições 

públicas a fim de evidenciar seus parâmetros comportamentais. Desta forma, auxiliar os 

docentes e os familiares a estarem mais preparados para trabalhar e conviver com esses 

jovens, ajudando-os, assim, a terem mais qualidade de ensino e convivência num ambiente 

acadêmico. Além de fazer-se presente e conduzir o estudante do ensino superior a uma vida 

acadêmica que, ainda desafiadora, seja prazerosa e benéfica para além das questões de 

formação técnica. 

Esta pesquisa possibilitou na reflexão a respeito da importância de existir uma rede 

de apoio eficaz para esses universitários, necessitando a implementação de ações que auxiliem 

os estudantes em diferentes aspectos envolvidos na conciliação da vida acadêmica com a vida 

pessoal.  
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grupo, caminhada transversal, calendário sazonal e demonstração 
prática. Como principais resultados, foi feito o levantamento e o 
encaminhamento de soluções para uma série de situações-
problemas nas áreas de bovinocultura leiteira, suinocultura e, com 
menor ênfase, de horticultura. 

  

  

 

FROM COLLECTIVE PLANNING IN THE CLASSROOM TO 
PARTICIPATORY PERFORMANCE: THE RURAL EXTENSION 
SUBJECT AS A PATH TO PROBLEMATIZING EXPERIENCES 
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The work presents a problematization of the experience of activity 
carried out in the discipline of rural extension offered to the 
Animal Science course of the Federal Institute of Ceará - Campus 
Crateús in the second half of 2019. The methodological choice for 
participatory rural diagnosis followed an integrative and 
contextualized conception of rural extension. The main 
intervention strategies used were: reconnaissance visit, group 
interview, transversal walk, seasonal calendar and practical 
demonstration. Main results include a survey of problem-situations 
and solutions in the areas of cattle raising, swine and, with less 
emphasis, horticulture. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O ensino de Extensão Rural em cursos de Ciências Agrárias teve início em meados 

da década de 60 com a perspectiva difusionista, na qual as instituições de ensino formavam 

técnicos tidos como “detentores” do saber. Os mesmos tinham a função de transmitir os 

conhecimentos acadêmicos aos agricultores, implementando tecnologias e incentivando 

práticas agrícolas que nem sempre eram condizentes com a realidade do público atendido 

(CALLOU et.al., 2008).  

Essa concepção surgiu com a prerrogativa de que o meio rural deveria superar o 

extrativismo, a baixa infraestrutura, bem como problemas vinculados à comercialização. 

Nesse sentido, defendia-se que o espaço agrário precisava passar por uma transformação, na 

qual as propriedades seriam verdadeiros núcleos capitalistas com a ideia de lucro e adoção 

de tecnologias avançadas, o que favoreceu a implantação de monoculturas em detrimento da 

diversificação da produção (CALLOU et.al., 2008). 
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Todavia, tal abordagem trouxe uma série de problemas por ser unidirecional e 

pouco valorizar os conhecimentos tradicionais. Além disso, defendia modelos tecnológicos 

pouco adaptados que não respondiam à totalidade dos sistemas de produção brasileiros, bem 

como à heterogeneidade de produtores (LANDINI, 2014). 

É nesse contexto que, em meados da década de 80, surge um movimento para 

repensar o ensino de extensão rural. Esta deveria ser capaz de reconhecer os diferentes perfis 

de produtores, incluindo a Agricultura Familiar como uma nova categoria de análise. Com 

isso, os futuros profissionais precisavam ter um conhecimento interdisciplinar e uma visão 

sistêmica das diferentes realidades (CALLOU et.al., 2008; LANDINI, 2014; SILVA, 2016). 

Surge, então, a extensão como participação, visando fortalecer a autonomia dos 

produtores. Nessa perspectiva, os agricultores deixam de ser agentes passivos e passam a ser 

protagonistas das decisões inerentes aos seus agroecossistemas. O extensionista, neste caso, 

atua como um facilitador dos processos de tomadas de decisão, oferecendo um serviço de 

educação não formal e contribuindo com a formação de espaços sociotécnicos (CAPORAL; 

RAMOS, 2006; MARINHO; FREITAS, 2015). 

Em contraste com o modelo difusionista produtivista que predominou no período 

de 1963 a 1984, essa nova abordagem, que pode ser definida como humanista crítica, é 

marcada por uma orientação pedagógica dialógica e problematizadora, que busca romper 

com o fluxo “de cima para baixo” de transmissão de saberes. Busca-se, nesse sentido, 

estabelecer as condições para um diálogo horizontal entre o saber técnico dos extensionistas 

com os conhecimentos detidos pelas populações rurais, que são muitas vezes ligados à 

tradição oral e, por isso mesmo, não devidamente reconhecidos (RODRIGUES, 1997).  

O texto “Extensão ou comunicação” de Paulo Freire é um dos marcos mais 

importantes da mudança de paradigma do extensionismo rural no Brasil. Nessa obra, o 

patrono da educação brasileira reflete sobre suas experiências com programas de extensão 

rural no Chile na década de 1960 para elaborar uma crítica à concepção pedagógica implícita 

no termo “extensão” e em seu campo associativo (transmissão, entrega, doação, 

messianismo, mecanicismo, invasão cultural, dentre outros...). Considerando a educação 

como prática libertadora, Freire propõe, assim, uma concepção da atividade extensionista 

que contemple educadores-educandos e educandos-educadores como sujeitos de 

conhecimento cujo diálogo é permitido por objetos de conhecimento mediados como 

situações-problema que façam sentido para ambos (FREIRE, 1983) 

A fim de concretizar essa concepção mais participativa de extensão rural, é preciso 

planejar coletivamente estratégias para superar as dificuldades identificadas no contexto de 
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intervenção, bem como fortalecer as potencialidades dos agroecossistemas. Trata-se, então, 

de estudar e desenvolver atividades condizentes com a situação vigente para que futuras 

ações sejam, de fato, postas em prática (MARINHO; FREITAS, 2015). 

O mais importante no planejamento é a participação e empenho das pessoas 

envolvidas, tendo em vista que os agricultores serão os principais interessados e que ninguém 

melhor que eles para nortear as ações que lhes vão garantir um futuro promissor (DIAS et.al., 

2008). 

Desse modo, o planejamento, para ser participativo, deve abranger um trabalho de 

gestão social em uma abordagem capaz de identificar grupos com interesses comuns, 

fazendo-os adquirir conhecimento e consciência crítica da dinâmica de transformação, ao 

mesmo tempo em que os agricultores assumem o papel de atores sociais. Assim, é possível 

incentivar a participação ativa e consciente no empoderamento para a implementação das 

propostas (ARRAES et. al. 2004; REZENDE, 2004). 

Nessa perspectiva, tem-se a problematização de experiências, que é uma ação 

educativa com o intuito de identificar problemas, buscar explicações e propor soluções, ou 

seja, responder, de forma intrínseca, ao conflito que o problema traz e aos fatores que o 

sustentam. Dessa forma, busca-se construir coletivamente caminhos para o pleno 

entendimento de uma realidade para que, posteriormente, sejam realizadas intervenções 

condizentes com as necessidades apontadas (ZANOTTO; ROSE, 2003). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é discutir o planejamento participativo 

realizado em sala de aula no segundo semestre de 2019 com estudantes da disciplina de 

Extensão Rural do curso de Bacharelado em Zootecnia do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) campus Crateús para a atuação em uma propriedade 

rural, trazendo a perspectiva da problematização de experiências como uma maneira possível 

para a construção de uma Extensão Rural integrativa e contextualizada.  

 

2 METODOLOGIA 

 
O trabalho foi realizado na disciplina de Extensão Rural do curso de Zootecnia do 

IFCE campus Crateús e contou com a participação de 20 estudantes e dois professores, que 

dividiram a disciplina em dois períodos. O primeiro iniciou em 02 de outubro de 2019 e 

finalizou em 27 de novembro do mesmo ano. Nesta etapa, foram tratados os aspectos 

teóricos da Extensão Rural, bem como as metodologias de abordagem no tocante à prática 
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extensionista com agricultores familiares e produtores em geral. No segundo período, que 

ocorreu de 03 de dezembro de 2019 a 03 de março de 2020, trabalhou-se o Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP), tendo como base a realidade de uma propriedade rural.  

A escolha pelo DRP se deu pela possibilidade de utilizar instrumentos capazes de 

promover um diálogo aberto com os produtores, de forma lúdica, simples e interativa. A 

partir disso, todos os pontos inerentes aos sistemas de produção observados em campo 

foram discutidos e problematizados em sala de aula. 

A escolha da propriedade a ser trabalhada, ao final do primeiro período, foi o ponto 

de partida para a problematização da experiência. Com isso, alguns critérios foram 

estabelecidos, tais como: fácil acesso; disponibilidade de pessoas interessadas e abertas a 

contribuir com o processo educacional dos discentes; e, prioritariamente, a ocorrência de 

sistemas de produção animal, dado que se tratava de uma turma de Zootecnia.  

Algumas possibilidades foram levantadas por vários discentes e, por votação, 

escolheu-se uma propriedade localizada a 1 Km do município de Crateús. A mesma possui 

um sistema de produção de bovinos leiteiros, uma suinocultura familiar e uma horticultura. 

É importante frisar que a propriedade pertence a um estudante do curso de Zootecnia do 

IFCE de Crateús que, prontamente, se dispôs a colaborar. 

Posteriormente, discutiu-se a necessidade de uma visita de reconhecimento. Assim, 

em sala de aula, analisou-se a importância de conhecer as pessoas envolvidas no processo. 

Duarte (2002) reforça a necessidade de selecionar os sujeitos que irão compor o universo de 

investigação, tendo em vista que isso interfere na qualidade dos dados, e que uma má escolha 

dos participantes pode levar a compreensões equivocadas. 

Desse modo, participaram um amigo da família do proprietário - que não mora 

permanentemente no local, mas é responsável pela suinocultura e pela horta - e um agregado 

que vive na propriedade, colaborando na lida com os bovinos e com a ordenha diária das 

vacas. 

Coletivamente, discutiu-se o que fazer no contato inicial com os produtores. Então, 

cada participante deveria se apresentar, falando um pouco das suas expectativas. Após o 

momento inicial, em forma de conversa, utilizou-se a técnica da entrevista em grupo, na qual 

reuniram-se os atores sociais para promover discussões referentes aos sistemas de produção 

e ao cotidiano dos envolvidos, considerando a importância dos diálogos para análises 

posteriores (FRASER; GONDIM, 2004;  QUARESMA, 2005; LIMA, 2016). 

Para conduzir os diálogos, os estudantes construíram uma entrevista 

semiestruturada, que segundo Minayo (2012) envolve perguntas abertas nas quais os 
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informantes falam livremente sobre um assunto. A referida autora afirma ainda que, as 

perguntas devem trazer fluidez nas respostas, permitindo reflexões sobre os temas 

abordados. É importante frisar que os estudantes fizeram anotações das suas percepções em 

cadernos de campo, justamente para poderem discutir estratégias para a visita posterior.  

A segunda visita ocorreu no segundo período da disciplina com o uso de dois 

instrumentos do DRP. Um deles foi a caminhada transversal, na qual juntou-se as pessoas 

envolvidas para conhecer in loco a dinâmica dos sistemas de produção abordados na entrevista 

em grupo, apontando os principais problemas. Verdejo (2006) afirma que, neste momento, 

devem ser registrados os aspectos que surgem através das observações de cada ambiente 

visitado bem como dos diálogos estimulados. Esta etapa permitiu a compreensão das 

características gerais da propriedade, das limitações dos sistemas de produção, seus diferentes 

usos e potencial de desenvolvimento. 

Em se tratando do segundo instrumento, realizou-se a construção de um calendário 

sazonal para entender como as atividades de manejo eram distribuídas ao longo de um ano 

civil. Para isso, seguiu-se as recomendações de Faria e Ferreira Neto (2006), construindo-se 

uma tabela com o eixo horizontal no qual o tempo é dividido em meses e o eixo vertical 

correspondendo às atividades produtivas realizadas no decorrer do ano. Nesta etapa, foram 

usados cartolinas e pincéis de várias cores. 

Em posse das informações adquiridas, foram apontadas as principais problemáticas 

de cada sistema de produção abordado, bem como as linhas de ação para tentar saná-las. 

Contudo, como o tempo da disciplina era limitado, escolheu-se o problema mais urgente de 

cada sistema para realizar um plano de ação em formato de demonstração prática que, 

conforme Caldas e Anjos (2021), trata-se de um método individual ou grupal no qual o 

extensionista apresenta uma técnica aos produtores. Os mesmos irão observar, compreender 

e fazer. Os referidos autores frisam a importância dos conhecimentos técnicos de quem vai 

demonstrar, bem como da importância do uso de uma linguagem acessível para o pleno 

entendimento das técnicas abordadas. 

Nesse sentido, a turma foi dividida em três equipes da seguinte maneira: 

● Para a bovinocultura, 7 estudantes ficaram responsáveis por trabalhar 

o manejo da ordenha; 

● Para a suinocultura, 7 estudantes ficaram responsáveis por trabalhar 

sanidade e higiene das instalações; 
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● Para a horticultura, 6 estudantes trabalharam a compostagem como 

uma maneira de aproveitar os dejetos dos bovinos. É importante frisar que, para esta 

atividade, alguns problemas não puderam ser discutidos e trabalhados com 

profundidade por não ser uma área de atuação do zootecnista. 

Dessa maneira, a demonstração prática ocorreu na manhã de um sábado letivo, 

quando cada equipe se dividiu para a realização das atividades de forma concomitante. Ao 

final, todos se reuniram em uma grande roda para compartilhar as experiências e 

aprendizados. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na entrevista em grupo (Figura 1), buscou-se conhecer um pouco da trajetória de vida 

dos sujeitos envolvidos. Um deles tem 74 anos, é aposentado e utiliza, com autorização do 

proprietário, parte da fazenda para criar suínos e cultivar hortaliças. As duas atividades foram 

implantadas pelo agricultor há 17 anos. 

 

Figura 1 - Entrevista em grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fonte: própria dos autores 

 

O mesmo trabalha diariamente na agricultura, mas reside no centro da cidade de 

Crateús, o que não o impede de se identificar como agricultor. Isso corrobora as concepções 

de Kageyama (2004), que afirma que é necessário evitar o isolamento analítico de áreas rurais, 

bem como dos trabalhadores, e defender o paradigma da parceria rural-urbano. Desse modo, 

a mesma autora complementa que o desenvolvimento de ambos os espaços devem, ser 

complementares e não competitivos. 
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Quando foi perguntado o porquê do interesse por suinocultura e horticultura, ele 

respondeu que a criação de suínos é uma alternativa para a geração de renda, tendo em vista 

a possibilidade de comercializar animais de várias categorias. Ademais, segundo o próprio 

agricultor, os animais conseguem aproveitar melhor restos culturais, o que os tornam pouco 

exigentes e bem adaptados às condições locais. Essas mesmas prerrogativas foram 

encontradas no trabalho de Silva et.al. (2020), no qual agricultores do município de Sobral 

relataram a importância dos suínos para a segurança alimentar, geração de renda e 

diversificação dos agroecossistemas. 

O produtor deu ênfase à capacidade de adaptação dos animais às instalações e ao 

clima, o que para Silva Filha (2008) ocorre em decorrência do elevado e variado grau de 

mestiçagem dos animais criados em sistemas de produção familiares no Nordeste brasileiro. 

Em se tratando de horticultura, o mesmo cultiva coentro, cebolinha e pimentão. 

Estes são utilizados para consumo da família, mas também são vendidos em feiras e em 

comércios locais. 

O produtor afirmou que a principal dificuldade encontrada é representada pelos 

custos com a mão de obra, considerando a baixa produtividade dos sistemas. Além disso, 

outro fator relevante é a venda dos produtos (suínos e hortaliças) por preços baixos, tendo 

em vista que os atravessadores conseguem melhor margem de lucro do que quem está 

produzindo. Segundo o agricultor, o cheiro verde é vendido a R$ 0,60 para o comerciante, 

que repassa a R$ 1,00 ao consumidor. No tocante aos suínos, os atravessadores compram a 

R$ 9,00/Kg e vendem ao consumidor por R$ 12,00. 

Faulin e Azevedo (2003) mostram, em seus estudos, que a dependência dos 

produtores em relação aos atravessadores se dá em decorrência de aqueles não conseguirem 

expandir os mercados por conta própria, seja pela falta de recursos financeiros, seja pela 

pouca produtividade decorrente do baixo nível tecnológico. 

Todavia, Schneider e Gazolla (2017) salientam que o desenvolvimento de cadeias 

curtas permite a venda direta de produtos da Agricultura Familiar através de feiras locais, 

lojas de agricultores, comércio eletrônico, porta a porta, dentre outros. Assim, os produtores 

conseguem vender a um preço justo e garantir renda compatível com o trabalho demandado 

na agricultura.  

O outro agricultor participante vive na propriedade com sua família há 29 anos e 

trabalha em parceria com o proprietário na bovinocultura de leite em todos os aspectos da 

produção, como manejo alimentar, reprodução, cuidados com a pastagem e plantio de palma 
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para o fornecimento aos animais no período seco. 

O agricultor afirmou que, em média, as 16 vacas produzem 55 Kg/dia no período 

seco e 180 Kg/dia no período chuvoso. Metade do leite ordenhado é do proprietário e a 

outra parte o trabalhador vende a R$ 1,40/l no comércio, enquanto este repassa ao 

consumidor por R$ 2,00. É importante frisar que, o agricultor em questão, pratica a pesca 

artesanal no açude da propriedade e vende o peixe no comércio de Crateús. 

Após a interação inicial motivada pela entrevista em grupo, iniciou-se a caminhada 

transversal (Figura 2) para a observação e compreensão do funcionamento dos sistemas 

produtivos. 

 
Figura 2 - Início da caminhada transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: própria dos autores 

 

Este momento foi guiado pelos agricultores, que mostraram os setores da 

propriedade, relatando sua rotina de trabalho e principais dificuldades. Assim, em cada setor, 

os estudantes fizeram questionamentos e registros de imagens para a busca do pleno 

entendimento da condução do manejo das atividades agropecuárias. 

Deve-se ressaltar a importância de ouvir os relatos dos agricultores com atenção e 

respeito aos conhecimentos tradicionais que, em certa medida, contrasta com os 

conhecimentos acadêmicos. Cunha (2007) afirma que, apesar de diferentes, o conhecimento 

científico não deve excluir o conhecimento popular, tendo em vista a conexão de ambos para 

o entendimento de uma realidade. Assim, pesquisadores e extensionistas, na condição de 

seres limitados e conscientes de suas ações, não devem se deter a um único saber.  

Partindo deste entendimento, os principais desafios para a manutenção dos setores 

produtivos foram observados, explanados e discutidos com profundidade em sala da aula. 

Tais problemáticas serão discutidas a seguir. 
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3.1 Problematização da Bovinocultura de Leite 

 
Na caminhada transversal, a primeira atividade a ser contemplada foi a 

bovinocultura de leite. Em sala de aula, elencaram-se as principais problemáticas observadas 

e relatadas, bem como possíveis soluções e linhas de ação para saná-las. O Quadro 1 traz um 

resumo das discussões inerentes à atividade em questão. 

Inicialmente, discutiu-se a falta de registros no tocante ao acompanhamento da 

idade média dos animais, bem como dos indicadores zootécnicos. Os estudantes recordaram 

que, a análise de parâmetros produtivos e reprodutivos dos animais, em uma propriedade 

rural, é fundamental no que diz respeito ao sucesso da produção. Dentre esses parâmetros, 

ter conhecimento sobre a idade dos animais servirá de base para programar os cruzamentos 

entre os animais do rebanho, assim como o descarte após seu pico de produção. 

Em decorrência dessa falta de acompanhamento, o controle zootécnico é ausente, 

assim como a avaliação das características pertinentes à produção leiteira. Não se conhece o 

histórico filogenético dos animais por não existirem fichas que contenham os dados dos 

mesmos. Estas são usadas para nortear a evolução do rebanho e o descarte daqueles menos 

produtivos, o que evita prejuízos diretos e indiretos na produção, a utilização de matrizes que 

já ultrapassaram seu pico de lactação, bem como o aumento da consanguinidade no rebanho 

(CREVELIN; SCALCO, 2009). 

Lopes et.al. (2009) explicam como a importância da evolução do rebanho está 

intrinsecamente ligada ao estabelecimento de metas dentro da propriedade e sua 

rentabilidade, podendo-se aproveitar os recursos disponíveis de forma eficiente, a partir dos 

índices mensurados, reduzindo as perdas quantitativas na produção. 
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Quadro 1 - Problemáticas da bovinocultura discutidas em sala de aula 

PROBLEMÁTICA O QUE FAZER? AÇÕES POSSÍVEIS 

Falta de acompanhamento da idade 

média dos animais e ausência de 

controle zootécnico. 

Orientar o descarte e 

atribuir parâmetros de 

produção. 

- Cálculo da evolução do rebanho; 

- Implantação de um sistema de 

escrituração zootécnica. 

Ausência do controle dos custos de 

produção. 

Analisar a lucratividade da 

produção. 

-Identificar custos fixos e variáveis; 

-Trabalhar as Medidas de Resultado 

Econômico. 

Má qualidade da forragem 

 

 

 

 

 

 

Análise da condição e da 

tendência da produção de 

volumoso. 

- Análise bromatológica do capim; 

- Coleta e análise do solo. 

 

Instalações inadequadas Comparar o que se tem 

com o recomendado na 

literatura. 

- Realizar as medições pertinentes nas 

instalações; 

- Calcular a Capacidade de Suporte das 

mesmas; 

- Análise das condições de bem estar. 

Ordenha inadequada Orientar o produtor acerca 

dos procedimentos 

técnicos aplicados na 

ordenha. 

- Construção de um fluxograma, 

especificando o passo a passo da ordenha. 

 

Manejo nutricional inadequado 

Melhorar a qualidade do 

volumoso e do 

concentrado. 

-Elaboração de dietas balanceadas por 

categoria; 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em um sistema de produção animal, o monitoramento constante dos setores que 

envolvem a criação, assim como todos os manejos adotados, são essenciais para a obtenção 

dos indicadores daquele rebanho, tendo em vista que através deles será possível mensurar os 

erros e acertos nas metodologias adotadas e, consequentemente, as ações e/ou intervenções 

que devem ser tomadas para melhorar a produtividade do empreendimento (MION et.al., 

2012; SILVA et.al., 2015). 
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Assim, quando uma atividade pecuária é realizada é preciso que sejam atribuídos 

parâmetros de produção de acordo com os animais trabalhados e com os resultados que se 

deseja alcançar, para que a se façam os ajustes necessários. Por isso, os indicadores 

zootécnicos são essenciais, pois toda a cadeia produtiva é dependente deles, uma vez que são 

aferidos, constantemente, índices como: idade ao primeiro parto, intervalo entre partos, 

ciclicidade do rebanho, número de parições, produtividade leiteira, taxa de concepção, taxa 

de serviço, dentre outros (MION et.al., 2012; SILVA et.al., 2015).  

Aliado a isso, para o efetivo monitoramento e controle das atividades é fundamental 

o uso de registros e anotações dos resultados para confrontar com as metas propostas 

inicialmente, bem como para reavaliar os planos de negócios, objetivando a adoção de novos 

procedimentos, o que inclui o controle econômico-financeiro (WOILER; MATHIAS, 2008). 

Contudo, a propriedade não possui mecanismos de controle dos custos de 

produção, o que para Woiler e Mathias (2008) torna inviável um planejamento organizado e 

sistematizado capaz de aumentar a eficiência das atividades produtivas.  

No que se refere às pastagens, estas são o principal recurso alimentar utilizado para 

o desenvolvimento da produção de ruminantes e quando manejadas corretamente, 

proporcionam boa produtividade aos sistemas (ARAÚJO FILHO, 2003). Todavia, no que 

tange à referida propriedade, as mesmas não se encontram em condições ideais em virtude 

do mau manejo (Figura 3). Nesse sentido, discutiu-se que as pastagens encontradas no local 

não possuem uma qualidade nutricional adequada, podendo não atender aos requerimentos 

de exigências nutricionais de vacas leiteiras. 

 

Figura 3 - Área de pastagem da propriedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: própria dos autores 
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O baixo aproveitamento do recurso forrageiro encontrado na propriedade se deve 

a um conjunto de fatores que contribuem com o déficit nutricional dos animais. Ao observar 

o estado da produção de volumoso e discutir o histórico de manejo da pastagem adotado ao 

longo dos anos, foi possível constatar a ausência da coleta e análise do solo para detecção de 

possíveis deficiências de nutrientes necessários ao desenvolvimento vegetal. Os profissionais 

em formação observaram que, esse é o primeiro passo para a realização de uma correção do 

solo mais precisa, visando a implantação de uma espécie forrageira compatível com as 

características físico-químicas do mesmo. 

Os estudantes discutiram a importância de produzir forragem para conservá-la na 

forma de feno e/ou silagem, mas alertaram que a falta de manejo das áreas de pastagem gera 

a tendência de que, ao longo do tempo, o solo sofra degradação intensa e fique impróprio 

para o cultivo. 

Questionou-se se, em algum momento, houve uma análise do teor de nutrientes da 

forragem fornecida, o que, academicamente, denomina-se análise bromatológica. A resposta 

negativa trouxe a reflexão acerca da possibilidade de realizar uma comparação da qualidade 

da forragem com a condição do solo, visto que a qualidade bromatológica está intimamente 

atrelada aos fatores mencionados anteriormente. Assim, é possível fazer um 

acompanhamento, não somente dos manejos adotados, mas também da composição química 

da forragem ofertada, com o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional dos 

animais. 

No tocante às instalações, foi visto que as mesmas eram insuficientes para abrigar 

o número de animais presentes, que envolvem 16 vacas em lactação e outra quantidade não 

mencionada de vacas secas, que são manejadas de modo extensivo. Assim, há pouco espaço 

com coberturas para protegê-las da radiação solar (Figura 4). Ademais, notou-se a ausência 

de espaços adjacentes usados para a realização de manejos mais específicos como, por 

exemplo, a vacinação. Os estudantes recordaram que as instalações zootécnicas, de modo 

geral, têm o intuito de garantir proteção, segurança e bem-estar a todos os animais presentes 

na propriedade.  
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Figura 4 - Vista da instalação das vacas em lactação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: própria dos autores 

 

Contudo, as instalações foram construídas apenas com o intuito de abrigar os 

animais durante a noite, havendo pouco espaço para cada indivíduo. Assim, não há divisão 

por categorias, o que contraria as recomendações de Salman et al. (2020). 

Ainda com relação às instalações, diagnosticou-se que o manejo sanitário da 

propriedade era dificultado por conta destas, tendo em vista que os problemas com a higiene  

do local acabavam por prejudicar o bem-estar dos animais, que apresentavam, segundo o 

próprio manejador, quadros de estresse oriundos da intensa perturbação decorrente do 

grande número de insetos presentes. Os mesmos são atraídos pelas fezes, que se 

acumulavam, principalmente, na área de ordenha. 

Casos corriqueiros de mastite foram relatados em decorrência da ausência de 

manejos sanitários mais específicos. Segundo Zafalon et.al., (2008) a ordenha higiênica deve 

ocorrer obedecendo uma cronologia. São ordenhadas, primeiramente, as vacas sadias e, 

posteriormente, as que apresentam mastite subclínica, a fim de controlar a doença. Dessa 

forma, realiza-se a lavagem dos tetos com água corrente, seguido do teste da caneca de fundo 

preto, onde o mesmo tem a finalidade de diagnosticar se algum animal apresenta mastite 

clínica. Além dele, é necessário o California Mastitis Test (CMT) para o possível diagnóstico 

de mastite subclínica. Em seguida, é realizado o pré-dipping para que seja evitada a mastite 

ambiental. Feita a ordenha, por fim, é realizado o pós-dipping, para que se assegure a correta 

higiene e diminuição de contaminação. 
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Cortez e Cortez (2008) descrevem a execução do manejo pré e pós-dipping como 

alternativa para prevenir, diariamente, a mastite ambiental em rebanhos leiteiros, que são 

contaminados via ducto da glândula mamária. A realização se dá por meio do mergulho dos 

tetos em uma solução desinfetante, podendo ser utilizado iodo (0,25%), clorexidina (de 0,25 

a 0,5%) ou cloro (0,2%). Depois de mergulhados os tetos, o manejador aguardará 30 

segundos para então secar os tetos e dar início a ordenha. Após o término da ordenha, faz-

se o pós-dipping em todas vacas, mergulhando-se, novamente, os tetos em solução de iodo 

(0,5%), clorexidina (de 0,5 a 1,0%) ou cloro (de 0,3 a 0,5%). Esse manejo foi adotado durante 

a demonstração prática, que será discutida adiante. 

Em uma propriedade leiteira, o conhecimento sobre as práticas corretas de ordenha 

é de suma importância para garantir não somente a qualidade do leite, mas também a saúde 

dos animais que serão mantidos ao longo dos anos. Dessa forma, as boas práticas da ordenha 

formam a base para que seja alcançado o bem-estar animal e a biosseguridade dentro do 

empreendimento.  

Os zootecnistas em formação ressaltaram que, para o sucesso da ordenha e, 

consequentemente, da produção leiteira, não se deve considerar somente o ato de ordenhar 

o animal, mas é preciso entender outros aspectos relevantes, como: o comportamento 

intrínseco da espécie e particularidades de cada animal; ordens de manejos que proporcionem 

bem-estar ao animal; e técnicas que assegurem a longevidade dos mesmos no rebanho, o que 

inclui a higiene do local de ordenha para a redução de patógenos prejudiciais à saúde dos 

animais, bem como à qualidade do leite que será consumido pelos moradores e 

comercializado localmente. Tais premissas não eram seguidas com rigor pelo trabalhador 

responsável pelo manejo. 

O manejo nutricional adotado na propriedade se restringe ao fornecimento do 

capim, independentemente das exigências nutricionais requeridas por categoria animal. Essa 

realidade é encontrada facilmente na maioria das propriedades rurais da região semiárida do 

Brasil, sendo a causa de vários problemas nos sistemas de produção animal, como por 

exemplo, a subnutrição (ARAÚJO FILHO, 2013). 

Na propriedade, foi observado um galpão com maquinários que poderiam ser 

utilizados na produção de ração, como trituradores de grãos e misturadores. Porém, por um 

bom tempo não eram utilizados e não se sabe ao certo se ainda funcionam com eficácia. 

Dessa maneira, relatou-se que o concentrado não era ofertado aos animais, o que provocou 

questionamentos se as exigências de energia das diferentes categorias animais estavam sendo 
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atendidas, especialmente das vacas em lactação, que fisiologicamente possuem uma exigência 

maior. 

Em seguida, discutiu-se a possibilidade de elaborar uma dieta para cada categoria, a 

fim de possibilitar o pleno desenvolvimento dos animais nas fases de cria e recria, assim 

como aumentar a produção leiteira das vacas em lactação. Para mais, planejou-se recuperar 

uma área de palma forrageira já existente na propriedade, com o intuito de melhorar o aporte 

forrageiro em períodos de estiagem. 

Chambela Neto et al., (2011) frisaram que o aumento na produção se deve, 

principalmente, ao manejo nutricional. Este deve atender às demandas energéticas e 

nutricionais de vacas leiteiras, reduzindo perdas econômicas geradas pela queda da produção. 

Além disso, os mesmos autores abordaram as diferentes exigências nutricionais e energéticas 

no decorrer das fases fisiológicas do animal, alertando para possíveis distúrbios metabólicos 

que podem surgir em decorrência de um manejo ineficaz. 

 

3.2 Problematização da Suinocultura 

 

No que se refere ao sistema de produção de suínos, o Quadro 2 mostra as 

principais problemáticas observadas. 

 
Quadro 2 - Problemáticas da suinocultura discutidas em sala de aula 

PROBLEMÁTICA O QUE FAZER? AÇÕES POSSÍVEIS 

Manejo sanitário incipiente Conscientizar o produtor 

sobre a importância da 

higiene do sistema de 

produção 

-Construção de um calendário de vacinação e 

vermifugação; 

- Rotina de limpeza e desinfeção; 

- Banho dos animais; 

- Controle da umidade 

- Destino dos dejetos 

Manejo de leitões incipiente 

 

 

 

 

 

Orientar e capacitar o 

produtor para a redução da 

mortalidade em leitões. 

- Corte e cura do umbigo; 

- Aplicação de ferro; 

- Aplicação de soro; 

- Castração; 

- Controle da diarreia; 

- Identificação dos animais. 
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Ausência de controle da 

reprodução 

Controlar a população de 

animais no sistema de 

produção. 

- Separar animais por sexo e categoria; 

-Acompanhamento de partos e identificação do cio 

em fêmeas. 

 

Manejo nutricional inadequado 

Acompanhar o ganho de 

peso e o estado nutricional 

dos animais. 

- Elaboração de dietas balanceadas por categoria; 

- Avaliação do Escore Corporal. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A dificuldade mais evidente atribuída ao setor de suinocultura da propriedade 

refere-se à higiene das baias e ao controle de doenças nos animais. Nesse contexto, observou-

se um grande acúmulo de fezes nas instalações (Figura 5), o que para Segat et.al., (2015) além 

dos impactos ambientais, pode provocar a proliferação de uma série de doenças que 

comprometem a produção, incluindo proliferação de ecto e endoparasitas, bem como 

problemas podais decorrentes do excesso de umidade. 

 
Figura 5 - Vista das instalações com excesso de dejetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: própria dos autores 
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Desse modo, faz-se necessário uma rotina de limpeza e desinfecção como medida 

preventiva da proliferação de agentes patogênicos. Trata-se, então, de reduzir o risco de 

contaminação microbiana e diminuir o contato dos animais com excesso de matéria orgânica 

(SOBESTIANSKY et al., 1998). 

Além disso, juntamente com a limpeza das baias, é preciso proteger os leitões da 

umidade e banhar, com certa frequência, os animais adultos. Isso porque os suínos não têm 

um sistema termorregulatório bem desenvolvido, sendo sensíveis ao frio quando leitões e ao 

calor quando adultos (CAVALCANTI, 1973). Assim, faz-se necessário banhar os animais 

adultos nas horas mais quentes do dia e proteger os leitões em estruturas denominadas 

escamoteadores, que é uma espécie de abrigo para que os mesmos possam se amontoar e 

trocar calor. 

Todavia, outra preocupação se refere ao destino dos dejetos, pois não há um local 

apropriado para tal. Desse modo, os mesmos são liberados no ambiente, o que para Daga 

et.al. (2007) pode causar poluição do solo e dos recursos hídricos.  

Na propriedade, há uma proximidade física entre a suinocultura e o setor de 

horticultura. Esse fato trouxe preocupação aos estudantes, tendo em vista os riscos de 

contaminação das hortaliças, constantemente, consumidas e vendidas. 

 Por conta da urgência em sanar essa problemática, muitas sugestões foram ouvidas 

e analisadas. Dentre elas, tem-se a construção de uma lagoa de decantação ou um biodigestor. 

Mas, eram poucas as possibilidades de implantação de uma das tecnologias de forma 

imediata, em decorrência das condições econômicas do produtor. Assim, outras alternativas 

mais baratas foram cogitadas, mas não postas em prática por trazer o entendimento de serem 

ineficazes. 

O produtor relatou alta mortalidade em leitões. O mesmo foi questionado acerca 

de alguns manejos que envolvem: corte e cura do umbigo, aplicação de ferro para prevenir 

anemia, controle da diarreia, dentre outros. Ele relatou ter algum conhecimento sobre isso, 

mas afirmou não ter condições de realizar tais procedimentos sozinho, tendo em vista a 

dificuldade com mão de obra e sua elevada idade. Ademais, o mesmo reconhece a falta de 

assistência técnica capaz de fornecer as devidas orientações. 

Sotikari et.al. (2008) afirmaram que, os cuidados na fase inicial são fundamentais 

para manter o desenvolvimento da qualidade do plantel. Desse modo, manter o ambiente 

limpo para reduzir os pontos de contaminação previne infecções nesse período, no qual o 

animal encontra-se com o sistema imunológico pouco fortalecido.  
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A junção de todos esses pontos atua na baixa produtividade do sistema, gerando 

empecilhos em eixos mais complexos, como a reprodução. Contudo, o uso da monta natural 

se faz bastante eficaz em pequenos sistemas, atendendo ao critério produtivo esperado na 

suinocultura familiar. No entanto, a falta de aperfeiçoamento da condução da atividade 

reprodutiva do plantel ainda é uma problemática na produção em questão.  

A frequência e o tempo no qual os machos são manejados até às fêmeas é 

fundamental para garantir um ciclo reprodutivo satisfatório (KLOOSTER; WINGELLAR, 

2011). Além disso, a reprodução deve ocorrer nas horas mais frescas do dia, e deve-se 

considerar a relação macho:fêmea atribuída ao tipo de manejo de cobertura utilizado 

(FÁVERO et al., 2003).  

Um outro ponto importante é a seleção das fêmeas destinadas à reprodução, pois 

muitos fatores estão envolvidos nesse processo, incluindo o manejo alimentar. Desse modo, 

o controle do peso corporal é fundamental para que o animal chegue na fase reprodutiva em 

boas condições para suportar todas as mudanças fisiológica inerentes ao seu 

desenvolvimento (FERREIRA et al., 2014). 

 No tocante às fêmeas, a falta de um manejo reprodutivo bem estruturado e que 

garanta uma gestação saudável é bastante recorrente no sistema em questão, acarretando 

queda da produtividade. Avalia-se que, os cuidados devem ser empregados desde a 

identificação da prenhez, seguido da separação das matrizes gestantes e dos cuidados 

relativos ao parto. Além disso, atender às exigências nutricionais nesta fase é fundamental 

para obtenção de leitões saudáveis e mais resistentes às adversidades do ambiente (SILVA 

FILHA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensino e Aprendizagem:Perspectivas e Desafios para a Educação Moderna  

 

 
 

133 

3.3 Distribuição das Atividades ao Longo do Ano 

 
Através do calendário sazonal, foi possível identificar as principais atividades 

realizadas na propriedade em seus respectivos períodos (FIGURA 6).  

 
Figura 6 - Construção do calendário sazonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: própria dos autores 

 

O Quadro 3 detalha a distribuição das atividades ao longo do ano. Os agricultores 

afirmaram cultivar milho e feijão em regime de sequeiro. Assim, os mesmos conseguem 

produzir de janeiro a julho, em consonância com o período chuvoso.  

 

Quadro 3 - Calendário sazonal das atividades produtivas 

 

Atividade/Mês 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Milho e Feijão x x x x x x x      

Horta x x x x x x x x x x x x 

Pesca       x x x x x x 

Produção leiteira x x x x x x x x x x x x 

Venda de suínos          x x x 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tratam-se de sistemas de sequeiro, nos quais os rendimentos das culturas são 

altamente dependentes das interações entre suas fases fenológicas e as variações 

meteorológicas provocadas, principalmente, pela irregularidade do regime pluviométrico 

(SILVA et.al., 2002). Assim, relatou-se que, durante o período seco, os cultivos de milho e 

feijão ficam bastante debilitados. 

No tocante ao cultivo de hortaliças, a atividade ocorre o ano inteiro. O agricultor 

responsável pelo sistema afirma a importância de manter uma produção constante, seja para 

o consumo próprio ou para venda. Isso corrobora os estudos de Brito e Cardoso (2018), que 

afirmam que, na Agricultura Familiar, a horticultura é uma atividade produtiva acessível em 

decorrência da variedade de produtos que podem ser consumidos e comercializados. Os 

autores afirmam, ainda, que o cultivo de hortaliças possibilita um retorno econômico rápido, 

além de requerer baixo investimento financeiro. 

No tocante à pesca, a mesma ocorre de julho a dezembro devido estes serem os 

meses do ano mais prejudiciais para as atividades de sequeiro. Assim, obtém-se renda extra 

decorrente da venda do pescado. Vieira (2007) afirma que a pesca em açudes está diretamente 

atrelada ao fenômeno da seca, pois devido aos prejuízos nos sistemas de produção vegetal e 

animal, o peixe é uma fonte de proteína acessível para muitas famílias.  

A produção leiteira ocorre o ano inteiro, praticamente, sem interrupções. O 

produto é utilizado para o consumo das famílias e para a produção de bolos, doces e queijo. 

Apesar disso, o trabalhador responsável pelo manejo diário relatou algumas limitações deste 

sistema de produção específico, como falta de assistência técnica, preço dos insumos, falta 

de tecnologias adaptadas e produção de forragem abaixo do ideal em períodos de seca 

prolongada. 

Em se tratando da suinocultura, esta se destaca como alternativa viável para a 

dinâmica da propriedade. Independente do período do ano, o criador vende e fornece 

animais a preços justos, não havendo mudanças drásticas para a continuidade da produção 

em decorrência da sazonalidade. 

Contudo, o mesmo deixa claro que nos três últimos meses do ano as vendas se 

intensificam. O produtor acredita que isso ocorra devido à proximidade das festas de final 

de ano, no qual há a tradição de consumir carne suína. Essa percepção é compartilhada por 

agricultores mencionados nos estudos de Silva et.al. (2020). 
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3.4 Demonstração Prática 

 
Considerando o tempo limitado da disciplina discutiu-se, em sala de aula, os 

problemas mais proeminentes, bem como os que mais poderiam prejudicar o futuro dos 

sistemas de produção observados.  

Nesse sentido, de forma consensual, analisou-se a necessidade de garantir a saúde 

do úbere das vacas em lactação. Assim, uma orientação para a ordenha higiênica tornou-se 

uma prioridade na visão dos zootecnistas em formação. 

Para os mesmos, no tocante à suinocultura, a sanidade dos animais tornou-se a 

maior preocupação. Com isso, consentiu-se que uma boa explicação unida a um momento 

prático com o produtor poderia contribuir com a ampliação dos seus conhecimentos 

referentes ao manejo sanitário dos animais. 

No que se refere ao setor de horticultura, a possibilidade viável de uma contribuição 

participativa se deu no aproveitamento dos dejetos do setor de bovinocultura para a 

realização da compostagem. 

Diante do exposto, escolheu-se um sábado letivo para a realização de um momento 

de formação junto aos produtores envolvidos, visando trabalhar as prioridades de cada setor 

produtivo abordado. Esta etapa foi denominada de “Compartilhando Conhecimentos”, na 

qual cada problemática escolhida como prioridade teve uma pergunta norteadora para guiar 

as ações, como pode ser visto no Quadro 4. 

 
Quadro 4 - Problemas tidos como prioridade 

Setor produtivo Pergunta norteadora Temas trabalhados 

Bovinocultura de Leite 

Como garantir um úbere saudável 
e uma produção constante? 

 

Procedimentos necessários a uma 
ordenha higiênica. 

Suinocultura Como prevenir doenças nos 
animais? Importância da vacinação; 

Importância da limpeza das baias; 
Controle da umidade. 

Horticultura Como aproveitar o esterco dos 
bovinos na produção de 

hortaliças? 
Compostagem orgânica. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Para a realização de uma demonstração prática de ordenha higiênica, sete estudantes 

ficaram incumbidos de preparar uma sequência de imagens com o passo a passo a ser seguido 

(Figura 7). Para Cavalcante et.al. (2016) o uso de imagens facilita a compreensão dos termos 

técnicos, bem como dos procedimentos a serem seguidos. 

Para este momento, três alunos apresentaram os aspectos teóricos dos cuidados 

com os tetos das vacas, sempre utilizando linguagem de fácil compreensão. Posteriormente, 

dois estudantes separaram os materiais necessários à ordenha, dentre eles: solução pré e pós 

dipping, caneca de fundo preto, papel toalha e água para lavagem dos tetos. Os mesmos 

explicaram as características desses materiais, bem como sua utilidade para os procedimentos 

a serem realizados (Figura 8). 

 

 

Fonte: própria dos autores 

 

Após as devidas explanações, dois alunos ficaram responsáveis por demonstrar os 

procedimentos discutidos (Figura 9). Os mesmos seguiram as recomendações técnicas de 

Cortez e Cortez (2008), no qual afirmam a importância de seguir a seguinte sequência: 

amarrar os membros posteriores do animal, lavar os tetos, realizar o pré-dipping, fazer o teste 

da caneca de fundo preto e, ao final da ordenha, realizar o pós dipping. 
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Figura 9 - Estudante demonstrando ao manejador procedimentos inerentes à ordenha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: própria dos autores 

 

No tocante ao manejo sanitário dos suínos, outra equipe, constituída por sete 

estudantes, elaborou um material, no qual denominaram “Cartilha do Produtor”. Esse 

material foi elaborado com várias imagens, em sequência, sobre o manejo de desinfecção das 

instalações, justamente para que o produtor pudesse compreender facilmente.  

Na ocasião da apresentação do material (Figura 10), três estudantes ficaram 

incumbidos de trazer os aspectos teóricos da limpeza diária das instalações. Os mesmos 

falaram da importância de ter uma rotina diária de limpeza para evitar doenças nos animais, 

bem como diminuir a umidade das baias que prejudicam, sobremaneira, o desenvolvimento 

dos leitões. 
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Figura 10 - Estudantes apresentando a “Cartilha do Produtor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: própria dos autores 

 

Ao final das explicações, três estudantes da equipe realizaram a demonstração da 

limpeza e desinfecção das baias (Figura 11), utilizando materiais disponíveis na propriedade, 

tais como vassouras e uma mangueira. Os profissionais em formação, explicaram a 

importância de lavarem bem o piso e os cochos, evitando acúmulos de matéria orgânica que 

podem estimular a proliferação de microrganismos patogênicos. 

A demonstração seguiu as recomendações de Sobestiansky et. al. (1998), que 

afirmam ser necessário retirar o excesso de fezes para que os detergentes utilizados atuem 

eficientemente contra os microrganismos patogênicos.  

Após o momento de demonstração, dois estudantes apresentaram um painel, feito 

pela equipe, com as principais doenças e sintomas em leitões, marrãs e reprodutores. Os 

mesmos explicaram as principais causas dessas enfermidades, sempre destacando a higiene 

como pressuposto básico para evitá-las. Vale destacar o uso de imagens para representar as 

doenças e sintomas (Figura 12). 
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Fonte: própria dos autores 

 

Em se tratando da horticultura, a equipe composta por seis estudantes realizou a 

demonstração de um processo de compostagem para o aproveitamento do esterco bovino 

(Figura 13).  

 

Figura 13 - Demonstração prática do processo de compostagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: própria dos autores 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O propósito de organizar ações e atividades dinâmicas que potencializem a 

formação dos discentes do curso de Zootecnia permite maior interação da academia com o 

setor rural, além de transmitir conhecimentos e promover melhorias para a expansão das 

cadeias produtivas inerentes à produção animal. 

 Além disso, vivências práticas contribuem para o crescimento profissional e 

elevação do senso crítico perante a realidade analisada, chamando a atenção dos futuros 

profissionais para a atuação no âmbito da Extensão Rural.  

Neste contexto, o planejamento participativo de práticas extensionistas unido à 

problematização de experiências é um caminho para a interação mútua entre teoria e prática, 

pois abrange ferramentas e métodos que facilitam os processos de ensino-aprendizagem, 

bem como a comunicação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e produtores rurais. 

Desse modo, pode-se pensar em uma formação acadêmica na perspectiva da 

aprendizagem cooperativa, tendo em vista as discussões de teorias e técnicas em sala de aula, 

bem como a atuação coletiva em campo, evidenciando o ambiente rural como um espaço 

não convencional de educação.  
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