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Resumo
A Energia nuclear abrange várias aplicações úteis à sociedade, como
na geração de energia elétrica e diagnósticos médicos. Entretanto,
a forma como ela é divulgada muitas vezes contribui para ressaltar
apenas o seu lado negativo, fazendo com que a população em geral
assuma uma postura temerária em relação ao seu uso. Por essa razão,
este trabalho propõe o desenvolvimento de uma abordagem alternativa para divulgar conceitos associados ao tema baseada em um vídeo
educacional com recursos 3D sobre as aplicações da energia nuclear,
particularmente para alunos de ensino médio em visita ao Instituto de
Engenharia Nuclear (IEN/CNEN). Os alunos que participaram desta
atividade a classificaram como tendo sido lúdica e prazerosa ressaltando também que o uso do 3D foi capaz de destacar detalhes importantes do conteúdo abordado como: a conversão de energia nuclear em
energia elétrica, a distribuição de usinas nucleares no mundo, além
de terem contato com aplicações da energia nuclear na área médica.
O objetivo deste trabalho é confirmar que a atividade proposta é útil
e viável como ferramenta de divulgação científica para fornecer uma
informação mais completa, não tendenciosa e que seja capaz de preparar os alunos para argumentações de forma mais crítica e reflexiva.

Palavras-Chave: Aplicações da Energia Nuclear, Divulgação
Científica, Vídeos Educativos, Realidade Virtual.
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Abstract
Nuclear energy suits many applications to the society, such as power
generation and nuclear medicine, among others. However, nuclear
energy has been understood by population in a negative way. Thus,
this work’s objective is to promote nuclear energy’s applications, in
particular to high school students who are visitors to the Instituto de
Engenharia Nuclear (IEN/CNEN), using 3D movies. They found the
activity fun, enjoyable, and the use of 3D video disseminate important details of the contents, such as: (i) power generation; (ii) how it is
distributed in some Brazilian cities; (iii) the way nuclear power plants
are distributed to cities; (iii) their distribution in the world including
Brazil; (IV) the understanding of nuclear energy as a clean;(v) in
addition to applications in medicine. It is hoped that the scientific dissemination tool designed encourage people to like the proposed topic
and prepare them to be able to reflect and criticize contents on Nuclear
Energy.
Keywords: Nuclear energy applications, Scientific dissemination,
Educational videos, Virtual reality.

Introdução
A energia nuclear é base de várias aplicações de grande importância
para a sociedade atualmente. A cada dia, novas técnicas referentes
ao uso desta fonte energética são desenvolvidas nos diversos campos da atividade humana. O exemplo mais conhecido pelo público
talvez seja a geração de energia elétrica em usinas nucleares (Rosa,
2007). No entanto, há várias outras aplicações, como na área médica,
na indústria e na agricultura, que são pouco conhecidas pela população em geral (Almeida, 2013).
A medicina nuclear é um ótimo exemplo dos benefícios do uso a
energia nuclear. Suas técnicas são usadas tanto para o diagnóstico
como para o tratamento de diversas doenças, como exemplo o câncer (Cardoso et al., 2009; Xavier et al., 2007). Técnicas nucleares encontram aplicação também em diversos processos industriais como
14

a inspeção e ensaios não destrutivos de diversos tipos de materiais,
permitindo a identificação de falhas estruturais em peças de aviões,
entre outras, que poderiam resultar em acidentes caso não fossem
detectadas. Outro exemplo de aplicação é a avaliação da eficiência
de misturadores industriais bem como a avaliação de escoamentos
multifásicos, com vasta aplicação na área petroquímica, em que é necessário avaliar o fluxo de materiais em mais de um estado (sólido,
líquido ou gasoso) em uma tubulação (DUTRA, 2009; Faccini, 2008).
No entanto, estas aplicações ainda permanecem desconhecidas do
público geral. Alguns trabalhos apontam que tanto estudantes dos
ensino médio e superior quanto o público geral têm noções vagas e
desarticuladas sobre radiação e energia nuclear, além de desconhecer seus benefícios como o seu uso na área médica ou suas aplicações industriais (Prestes e Capelleto, 2008; Melo e Garavelli, 2010;
Rzyski e Sartori, 2010; Almeida, 2013).
A Energia Nuclear ainda enfrenta grande desconfiança e preconceito
pela mesma sociedade que desfruta de suas contribuições. A divulgação através dos diferentes meios de comunicação muitas vezes enfatiza a abordagem dos desastres ambientais, devido ao vazamento
de material radioativo a partir de acidentes ocorridos em usinas nucleares (Chernobyl e Fukushima), ou se limita a descrever seu caráter belicista, como no caso das bombas nucleares na segunda Guerra
Mundial (Milanez et al., 2006). Segundo Ferreira e Soares (2012) a
preocupação quanto à utilização da energia nuclear pela sociedade é
muito maior onde a informação é equivocada ou insuficiente.
Diante do exposto, cabe ao Estado e às instituições relacionadas à
área nuclear mudar esta visão e evidenciar suas realizações através
de uma ampla disseminação de suas atividades, ampliando as formas de comunicação científica. Desta forma, a população em geral
poderá conhecer o assunto em questão, refletir e opinar de forma
crítica e participar das tomadas de decisão da sociedade referentes
ao tema. De acordo com Morton et al. (2009) (apud Ferreira e Soares, 2012) a população estará plenamente empenhada em participar
da tomada de decisões, se seus pontos de vista forem levados em
consideração e, para tal, devem estar adequadamente informados.
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Com base neste cenário, este trabalho se propõe a buscar respostas
para duas questões básicas: Como tratar desse tema - energia nuclear e suas aplicações – com uma população repleta de preconceitos?
Como divulgar seus conceitos de forma motivadora, mantendo o
público atento ao conteúdo proposto, uma vez que os meios de comunicação científica existentes não têm contribuído de forma efetiva para mudar o quadro em questão?
Pensando em uma forma de divulgação científica alternativa que
possa ser mais ampla e motivadora é que se buscou nesta pesquisa
uma forma de divulgar as aplicações da energia nuclear que atendesse às necessidades recorrentes do público, com uma visão diferenciada, a partir de uma metodologia que proporcione a assimilação
do conhecimento por parte dos alunos, para torná-los críticos, reflexivos, interessados e capazes de assumir um posicionamento fundamentado acerca do tema em questão.
A tecnologia tem um importante papel na comunicação de informações, visto que seu uso tem se adequado a atividades ligadas à
educação (Teixeira e Brandão, 2003), sejam elas atividades ligadas ao
ensino formal ou não formal. O ato de ensinar e aprender consiste,
sobretudo, em uma relação de comunicação e, nesse sentido, a tecnologia se mostra uma grande aliada. Dentro deste contexto, o uso
de novas tecnologias visuais pode ser utilizado para proporcionar
ambientes mais lúdicos para o ensino de novas informações.
As novas tecnologias são consideradas mediadoras nas atividades
didático-pedagógicas como instrumentos de planejamento e realização de projetos interdisciplinares (Timm et al., 2003). A tecnologia tem sido considerada um elemento motivador e desafiador no
surgimento de novas práticas, não como uma substituta de antigas
praticas de ensino e divulgação científica, mas aliada às existentes,
para tornar o processo ensino-aprendizagem uma atividade inovadora, dinâmica, participativa e interativa.
As tecnologias educacionais devem ser usadas em contextos que facilitem a articulação dos saberes importantes nos processos de transformação do conhecimento e experiências da sociedade (Santa-Rosa
e Struchiner, 2010) e no preenchimento de lacunas do conhecimento
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científico de forma duradoura. Além disso, espera-se que estas ferramentas sejam usadas como mediadoras neste processo de construção
e divulgação do conhecimento científico. Struchiner, Gianella & Ricciardi (2005) apontam que as novas ferramentas de comunicação têm
gerado novas formas de relacionamento social e de ensino.
Uma das tecnologias que têm sido utilizadas é o vídeo educativo, que
permite o uso de imagens, animações e narrações associadas ao conteúdo abordado, com objetivo de facilitar a transmissão dessa informação e promover uma melhor assimilação do conteúdo por parte dos
espectadores (LEGEY, 2013 a, BRENDIN et al., 2007; PESSÔA, 2012).
Em particular, o uso de vídeos 3D estereoscópicos, elaborados por
meio de técnicas de Realidade Virtual (RV), tem se mostrado uma
importante ferramenta de motivação do público-alvo (LEGEY, 2013
a, LEGEY, 2013b) no aprendizado de novos conteúdos. Aliada a sua
função educativa, foi observada a possibilidade do uso da RV na
área de divulgação científica, a fim de divulgar os avanços científicos
quanto ao uso da energia nuclear.
De acordo com De Meis (2002), o cientista moderno tem o papel, na
sociedade, de ser decodificador e, em sua especialidade, tornar acessível ao público os avanços na sua área específica de trabalho. Uma
instituição de pesquisa será tanto mais eficaz em sua função social,
quanto mais cientistas/decodificadores dispuser em seus quadros.
Assim sendo, pesquisadores das áreas de engenharia nuclear e divulgação científica do Laboratório de Realidade Virtual (LabRV), do
Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEN), desenvolveram um
vídeo 3D estereoscópico para apresentar um novo ponto de vista
sobre a energia nuclear evidenciando os benefícios de seu uso em
detrimento da abordagem excessivamente negativista observada
atualmente a respeito deste tema.
O objetivo é propor uma nova abordagem da divulgação de conceitos da energia nuclear baseada em novas tecnologias como o vídeo
3D para tornar a atividade mais agradável, lúdica e que possibilite
uma melhor compreensão do tema por parte dos alunos do ensino
médio, uma vez que este grupo representa uma parcela da sociedade
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ainda em formação, que poderá, diante de uma informação completa e livre dos preconceitos gerados pelo medo e pela ignorância observados atualmente com relação a questões envolvendo o assunto,
opinar de forma crítica e consciente para que futuramente possam
participar da tomada de decisões desta mesma sociedade acerca desta importante questão.

Desenvolvimento do vídeo educativo
Para definir que temas seriam abordados pelo vídeo, foi realizado um
levantamento bibliográfico acerca de algumas aplicações da energia
nuclear. Essa bibliografia serviu como base para os roteiros, que foram elaborados em duas colunas, dispostas da seguinte forma: a 1ª
coluna foi composta por uma imagem criada pela equipe técnica; a
2ª coluna foi composta por textos elaborados para a narração. Em seguida, houve a modelagem das imagens para compor o vídeo em 3D.
Durante a concepção do vídeo, foi observada a necessidade da elaboração de um material de divulgação de curta duração, com imagens
3D associadas a animações, para atrair a atenção dos alunos para
os conceitos abordados, facilitando a assimilação do conhecimento
referente aos benefícios da energia nuclear para sociedade, já que a
forma negativa já vem sendo comunicada no cotidiano da população.

Desenvolvimento do vídeo
O LabRV (Mól, 2005) possui uma infraestrutura para o desenvolvimento de trabalhos envolvendo realidade virtual, o que inclui computadores com alto desempenho para aplicações gráficas e televisores
3D. A modelagem foi implementada com o uso do software 3Ds Max.
Neste trabalho, foi usado o plug-in XidMary a fim de obter cenas
em estéreo. A estereoscopia proporciona, a cada olho do espectador,
uma imagem correspondente (Hale and Stanney, 2002; Siscouto et
al., 2004). A Figura 1 mostra a tela de interface do 3Ds Max evidenciando a modelagem de uma das imagens do vídeo, especificamente
um tomógrafo focando o uso da energia nuclear na área médica
18

Figura 1 - Interface do 3Ds Max.

A Figura 2 exemplifica a interface do programa Sony Vegas Pro
10.0, com cenas do filme produzido, como o funcionamento de um
reator nuclear, utilizado para incluir faixas de áudio usadas: de voz
(narrativa) e de música de fundo.

Figura 2 - Interface do programa Sony Vegas Pro 10.0.

O software Adobe After Effects foi usado para gerar arquivos no formato “.avi”. Este programa compõe vídeos a partir de quadros gerados pelo
3Ds Max e foi utilizado também para produzir efeitos como modificar a
exposição de cores, adicionar novos elementos visuais, manipular áudio,
19

distorcer imagens, remover granulação, melhorar iluminação ou criar
transições. Um recurso importante deste software é o uso de keyframes,
em que é possível estabelecer o tipo de movimento da animação (rotação,
escalamento, entre outros), a velocidade, e informações da animação imediatamente anterior e imediatamente posterior ao quadro em questão.

Conteúdo abordado
O conteúdo a ser abordado no vídeo foi definido visando informar
aos alunos o que há de mais básico e importante sobre a energia
nuclear, desde a definição do que é, de que forma pode ser obtida,
até exemplos de algumas de suas aplicações conhecidas atualmente.
Assim sendo, três pontos principais foram destacados: a definição do que é
a energia nuclear, explicando qual a sua origem e principais diferenças em
relação a outras formas de energia conhecidas atualmente; o uso da energia
nuclear na produção de energia elétrica, muito importante no momento
atual, em que há no Brasil carência de recursos hídricos e um exemplo de
aplicação da energia nuclear na área médica. Incluiu-se, também, um tópico acerca de como estão distribuídas as centrais nucleares pelo mundo.

Figura 3 - Núcleo atômico modelado no vídeo.

A Figura 3 apresenta um modelo do núcleo de um átomo, em que se
destacam elétrons em azul, prótons em vermelho e nêutrons em ama20

relo. No vídeo, essa imagem é duplicada para o efeito estereoscópico, e
mostra esse átomo e suas partículas em movimento, bem como a energia
(a energia de ligação) que mantém prótons e nêutrons confinados no núcleo atômico, mantendo-o coeso. Essa energia, ao ser liberada pela fissão
de um átomo, é conhecida como energia nuclear. Durante a reprodução
do vídeo ao qual está associada esta imagem, há a explicação acerca do
que vem a ser fissão nuclear, evidenciando a divisão do núcleo do átomo
original em dois outros átomos menores, com a liberação de nêutrons,
como ocorre com o átomo de urânio-235, quando atingido por um nêutron acelerado numa reação que libera calor para o meio externo.

Geração de energia elétrica a partir da energia nuclear
A figura 4 descreve o modelo de uma usina nuclear. Este exemplo representa o Complexo Nuclear de Angra, como pode ser observado pelas três cidades alimentadas por ela: São Paulo, Belo Horizonte e Rio de
Janeiro. A localização estratégica da usina, próxima ao mar, permite o
aproveitamento da água no circuito terciário para refrigeração da água
do circuito secundário da usina, por meio de bombas rotativas em sistemas fechados, o que dificulta vazamentos. Além disso, os reatores apresentam contenção de aço e concreto, evitando vazamentos tanto para o
interior quanto exterior o que evidencia a segurança com que a Usina de
Angra opera para geração de energia elétrica.

Figura 4 - Modelo do complexo nuclear de Angra 1

21

O reator PWR
A Figura 5 ilustra um reator nuclear do tipo PWR (do inglês Pressurized Water Rector, ou reator a água pressurizada) com seus respectivos circuitos. Nele ocorrem reações de fissão nuclear controladas para
obtenção de energia elétrica. Durante a exibição do vídeo, esta imagem fica bem próxima ao espectador. O modelo do reator gira 3600,
mostrando seu funcionamento, ou seja, a geração de energia elétrica
a partir do combustível nuclear, o isótopo 235 do Urânio. É destacado
que, por se tratar de um processo controlado, não há risco de ocorrer
explosões durante as fissões nucleares em cadeia. É um sistema seguro, pois a concentração de urânio é baixa e as reações não são rápidas
o suficiente para que sejam geradas explosões, além de reaproveitamento dos nêutrons para controlar as fissões nucleares em cadeia.

Figura 5: Modelo de um reator nuclear PWR com seus respectivos circuitos

Durante o funcionamento virtual do reator, é mostrado o circuito
primário (em verde) com a água de refrigeração que fica circulando
no núcleo do reator. Este circuito fica em movimento e em evidência
ao espectador. Em seguida, é colocado em evidência na tela e bem
próximo ao espectador o circuito secundário (em rosa), que consiste
na geração de vapor de água para acionar a turbina do reator. Por último, é mostrado o circuito terciário (em laranja). Esses sistemas são
independentes e com uma barreira de aço que impede vazamentos de
radiação para o exterior.
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Distribuição das centrais nucleares no mundo
A Figura 6 ilustra o momento do vídeo em que é apresentada a distribuição de usinas nucleares ao redor do Mundo (pontos em laranja),
mostrando países que possuem a geração nuclear como grande parte
de sua matriz energética e outros, como o Brasil, em que a energia
nuclear ainda é um pequeno potencial de sua matriz. Neste quadro, o
efeito 3D tem maior destaque, pois mostra o globo terrestre girando,
bem próximo ao espectador, para salientar todos os países que apresentam usinas nucleares.

Figura 6: Distribuição das usinas nucleares no mundo

Aplicação da energia nuclear na medicina
A Figura 7 ilustra uma cena do vídeo que narra uma das aplicações da
energia nuclear na medicina. A área de diagnóstico tem sido uma das
áreas mais promissoras na medicina, mas que ainda é ignorada pela
maioria da população. A imagem do vídeo descreve um tomógrafo
em 3D, que permite um diagnóstico rápido e eficiente para que haja
tratamento precoce e seguro de doenças como câncer de tireoide.
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Figura 7: Tomógrafo 3D.

Existe uma mesa para o paciente deitar-se, que desliza para o interior do tomógrafo. No aparelho, identifica-se um suporte circular
(Gantry), que tem em uma das extremidades um tubo que emite
radiação ionizante, e, em outra, detectores de radiação que enviam
imagens para um computador.

Apresentação do vídeo
A instalação do LabRV (Mól, 2005) inclui uma sala de projeção, com
um tela de 3 x 2m, e dois projetores. Este ambiente pode ser usado
para avaliações, durante o desenvolvimento de atividades, ou para
aplicação final com o público desejado. Nesta pesquisa, um total de
57 alunos de ensino médio de escolas públicas, sendo 1 grupo de 17
alunos, 1 grupo de 14 alunos e 2 grupos de 13 alunos, visitaram o LabRV em dias diferentes, acompanhados por seus professores. Antes da
exibição do vídeo, os alunos assistiram a uma palestra acerca das atividades desenvolvidas no LabRV e das aplicações da Energia Nuclear.

Instrumento de coleta de dados
Foi elaborado um questionário com objetivo de avaliar (i) se o vídeo
em 3D foi uma estratégia que propiciou uma forma motivadora de
divulgar as aplicações da energia nuclear; (ii) o que os alunos acha24

ram de mais interessante na atividade proposta e (iii) se o conteúdo
apresentado foi assimilado de forma efetiva pelos alunos. Para tal
finalidade, os questionário foram aplicados após a exibição do vídeo
educativo no LabRV do IEN. Antes da aplicação, os alunos responderam a um termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), que
os convidou a participar como voluntários da pesquisa para o esclarecimento, principalmente, dos objetivos e dos benefícios da pesquisa proposta. Para a análise dos dados obtidos, foi utilizada a técnica
de análise de conteúdo, como proposta por Bardin (1977).
De acordo com Bardin (1977), o conceito definido como análise de
conteúdo é caracterizado como sendo "um conjunto de técnicas de
análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (sejam eles quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção
desta mensagem" (Bardin, 1977, p.47).
A técnica consiste em três fases básicas: a pré-análise, a exploração
do material e, finalmente, o tratamento dos resultados em que ocorrem a inferência e interpretação. Uma descrição competente e de
fácil compreensão, não só destas três fases como da técnica em si,
pode ser encontrada em (Câmara, 2013), onde também são apresentados exemplos práticos.

Análise dos resultados
O vídeo foi apresentado aos estudantes do ensino médio em uma
sala de exibição do LABRV do Instituto de Engenharia Nuclear
(IEN/CNEN). Foi observado que todos os alunos participaram da
atividade proposta com entusiasmo e atenção. Após a exibição do
vídeo, os alunos responderam às questões de avaliação da atividade
proposta. Vale ressaltar que todos os participantes da pesquisa responderam ao questionário proposto.
O questionário compunha-se de questões abertas e, para extração
e avaliação dos dados, foram identificadas categorias de análise le25

vantadas a partir das respostas dos alunos. Foram utilizadas duas
questões norteadoras a partir das quais transcorreu toda a análise
referente ao objetivo deste estudo. São elas:
Questão norteadora 1:
Como você avalia a atividade em relação aos recursos que ela disponibiliza para tratar do tema abordado?
Questão norteadora 2:
Com relação ao conteúdo abordado, qual(ais) informação(ões)
mais chamou(chamaram) sua atenção?
O objetivo de tais questões é obter informações referentes à forma
como (ou se) a nova tecnologia incorporada à prática educativa foi
capaz de contribuir para a otimização do aprendizado e consequente
assimilação do conteúdo apresentado (no caso da questão 01) e, dentro daquilo que se pretendia apresentar, o que foi entendido como
sendo mais importante pelo público-alvo da atividade (questão 02).

Avaliação dos dados obtidos
A análise de conteúdo feita a partir das respostas dos alunos foi
realizada segundo o que indica Bardin (1977). Assim sendo, a primeira fase (pré-análise), onde ocorre a formulação das hipóteses
e objetivos, respeitou as regras de exaustividade, homogeneidade,
pertinência e exclusividade. A estrutura de trabalho adotada nesta
pesquisa é semelhante àquela utilizada em Câmara (2013). Por essa
razão, a preparação do material coletado se fez editando as respostas
dos alunos às questões norteadoras, onde os temas comuns foram
organizados. Após a transcrição dos dados ocorre a leitura flutuante
para que seja feita a categorização do conteúdo de acordo com o que
sugere Bardin (1977).
De forma sucinta, a segunda fase (exploração do material) compreende codificação, classificação e categorização. Como afirma Câmara (2013), "a classificação em blocos expressa categorias que confir26

mam ou modificam aquelas que estavam presentes nas hipóteses e
referenciais teóricos inicialmente propostos".
Assim, num movimento contínuo da teoria para os dados e
vice-versa, as categorias vão se tornando cada vez mais claras e apropriadas ao propósito do estudo. (Câmara, 2013).

Os quadros 1 e 2 (nos anexos 1 e 2, respectivamente) mostram como
é feita a organização do material. Por fim, ocorre a terceira fase do
processo de análise de conteúdo (tratamento de resultados), na qual
são feitas inferências e interpretações. "Calcado nos resultados brutos, o pesquisador procurará torná-los significativos e válidos. Esta
interpretação deverá ir além do conteúdo manifesto dos documentos, pois interessa ao pesquisador o conteúdo latente, o sentido que
se encontra por trás do imediatamente aprendido" (Câmara, 2013).
Os dados obtidos ao final da análise indicaram que o uso de novas
tecnologias, em particular o vídeo estereoscópico 3-D, no ensino de
conceitos associados à energia nuclear, é capaz de produzir resultados satisfatórios com relação ao processo ensino-aprendizagem do
tema, facilitando seu entendimento e permitindo uma melhor compreensão das informações.
Tendo em vista que o Brasil vive uma crise hídrica sem precedentes,
é importante adotar formas alternativas para a produção de energia
elétrica. Nesse contexto, a energia nuclear se mostra como uma opção viável, segura e de baixo impacto ambiental. Porém, acidentes
como de Fukushima (provocado por processos naturais, não por
falha de equipamentos) contribuem para o reforço de uma imagem
negativa da energia nuclear pela população.
Os resultados desta pesquisa mostram que, com a correta apresentação do tema "energia nuclear”, é possível entender melhor o assunto,
superando vícios e inculcações propagados de forma irresponsável
pela mídia já há alguns anos. Os recursos visuais utilizados também
contribuíram para manter a atenção dos alunos voltada para a atividade, o que contribuiu para uma assimilação mais eficaz do conteúdo.
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Discussão
Está preconizado, a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN, 2000) que o aluno do ensino fundamental deve comparar o
funcionamento das hidroelétricas com as termoelétricas, como o
funcionamento das termonucleares; discutir sobre as transformações das formas de energia, sua origem e os recursos tecnológicos
necessários às suas transformações, com enfoque nos problemas de
impacto ambiental ligados aos diferentes modos de obter energia,
tema que pode ser trabalhado com auxílio de interpretação e debate
de artigos de jornal e revistas de circulação nacional, enfatizando casos específicos como, por exemplo, o vazamento de material radiativo e os riscos que representam ao ambiente e à saúde do ser humano.
Desta forma, o aluno ao ingressar no ensino médio apresenta o conhecimento sedimentado apenas com uma das visões da energia
nuclear: os riscos. Terrazzan (1992) e Lobato (2005) afirmam que as
aplicações da energia nuclear são pouco exploradas ou, ainda, que as
informações sobre o tema dão ênfase apenas aos acidentes nucleares.
Nesse sentido, os educadores deveriam explorar também os benefícios da energia nuclear à sociedade. Esta é a proposta deste trabalho.
Recursos como vídeos educativos podem ser dispositivos motivadores do ensino, assim como são ferramentas utilizadas para sensibilizar o expectador e torná-lo mais receptivo aos conteúdos abordados
(Rezende e Struchiner, 2009). Consideramos o vídeo desenvolvido
neste trabalho não apenas como uma ferramenta de divulgação dos
benefícios da energia nuclear no contexto do ensino não formal, mas
também como uma ferramenta de disseminação do conhecimento.
Ainda segundo as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais,
além do livro didático, outras fontes oferecem informação ao cidadão: museus, centros de pesquisa, folhetos educativos, jornais, revistas de divulgação científica e vídeos educativos (PCN,2000). Neste
sentido, novas tecnologias de informação e comunicação, como o
uso de vídeos, em especial o vídeo em 3D, constituem recursos auxiliares no aprendizado.
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O indivíduo pode obter conhecimento através da visualização de
modelos baseados na realidade, favorecendo a assimilação ou reformulação de conceitos de maneira mais eficiente do que a aula tradicional com quadro-negro e giz (Gonçalves, 2006), o que pode ser
corroborado com os resultados apresentados: os alunos afirmaram
que o vídeo 3D proporcionou maior interatividade, além de terem
a sensação de realidade, como ocorreu na cena, por exemplo, do
funcionamento do reator nuclear, citada como a que mais chamou
atenção aos alunos.
Atividades lúdicas podem promover um melhor desenvolvimento
cognitivo, tornando os alunos mais aptos, além de proporcionar
uma experiência reflexiva (Ferreira, 2003). Além disso, informações
gravadas com mais intensidade são lembradas mais facilmente. E as
emoções agradáveis poderão contribuir de forma mais eficaz para
fixar a realidade do que uma aula tradicional, longa (De Meis, 2002).
Existem alguns conteúdos da área de ciências que devem ser ensinados com intuito de favorecer a análise crítica de temas atuais de
nossa sociedade. Desta maneira, materiais educativos têm o papel de
estimular alunos na construção do conhecimento além de fazê-los
indagar e refletir sobre o conteúdo científico proposto, sendo assim
mais reflexivos e críticos (Auler e Delizoicov, 2006; Rosa e Rosa,
2005; Ramos e Neves, 2004; Vannucchi, 2004; Auler, 2003).
A atividade proposta utiliza uma tecnologia diferenciada e motivadora que permite divulgar os conceitos da área nuclear de uma
forma mais eficiente e ensiná-los de modo a atrair a atenção do público-alvo a detalhes que permitem um novo ponto de vista acerca
do tema apresentado, evidenciando o conteúdo científico sob um
ângulo positivo, pouco vislumbrado no ensino formal (Prestes et al.,
2008; Melo; Garaveli, 2010), e não explorados pela mídia (Meldonian e Mattos, 1997) como, por exemplo: o que é a energia nuclear,
como ocorre o funcionamento de um reator para geração de energia,
como ocorre a distribuição de energia elétrica nas cidades, quais as
possíveis aplicações da energia nuclear na área médica.
Quando indagados quanto ao que acharam de mais interessante no
vídeo, os alunos observaram que, além de ser uma estratégia dife29

renciada para aprender um novo conteúdo cientifico, foi um recurso que permitiu o conhecimento das aplicações da energia nuclear,
enfatizando o conhecimento da geração de energia elétrica a partir
da energia nuclear, o funcionamento de um reator nuclear e as aplicações na área médica, como, por exemplo, o uso em tomógrafos.
Da mesma forma, ao serem questionados quanto ao conteúdo assimilado em razão do vídeo, os estudantes elaboraram respostas que
contemplaram os objetivos propostos, destacando-se que compreenderam como a energia elétrica é gerada a partir da energia nuclear, como funciona um reator nuclear, como se dá a distribuição
das usinas no mundo e no Brasil, como a energia nuclear pode ser
aplicada na área de saúde; os estudantes identificaram também que
é uma energia limpa e não poluente. As repostas evidenciaram que
prestaram atenção à mensagem proposta pelo vídeo e reconheceram
os benefícios da energia nuclear à sociedade.
A maioria dos alunos citou que a energia nuclear é não poluente e sua
utilização em larga escala colaboraria com desenvolvimento sustentável no nosso país. A indústria nuclear como um todo, incluindo a
produção de energia elétrica e toda a indústria do ciclo do combustível nuclear, seria uma alternativa existente para a produção de energia
elétrica em grandes quantidades. A produção de energia elétrica por
meio da energia nuclear tem sido considerada importante na proteção
do meio ambiente, uma vez que a energia nuclear não emite poluentes
que afetariam a camada de ozônio, como o dióxido de carbono, ou
material teratogênico ou mutagênico, entre eles Arsênio, Mercúrio,
Chumbo, Cádmio, como ocorre no caso das usinas que utilizam combustível fóssil (Cerconi, Melquiades e Torminaga, 2009).
O grau de desenvolvimento científico e tecnológico dos países pode
estar diretamente associado à melhoria da qualidade de vida; sendo
assim, a divulgação científica pode aproximar a sociedade dos benefícios a que ela tem o direito. Os divulgadores científicos devem
garantir que os significados dos conhecimentos científicos sejam
aprendidos pela população e que sejam correspondentes àqueles que
os cientistas validam (De Meis, 2002). Porém, os avanços científicos,
nas últimas décadas, têm sido divulgados de maneira acelerada e,
muitas vezes, de forma equivocada e sensacionalista (Jurberg, 2000).
30

Para permitir que a comunidade se aproprie do conhecimento obtido, os currículos devem não apenas ser atualizados; é necessário
também que haja uma abordagem mais integrada dos problemas da
sociedade, nos quais os conhecimentos científicos (como, por exemplo, os relacionados à energia nuclear) estão envolvidos.
Um dos maiores desafios do século XXI é levar à sociedade o conhecimento científico, discutindo seus riscos e benefícios e promovendo um diálogo razoável entre cientistas e o restante da sociedade
(Jurberg, 2000; Maia e Gomes, 2006). É importante que a população compreenda as mudanças do mundo contemporâneo, como a
influência da ciência e tecnologia nas estratégias industriais e na
expectativa de vida da população. É preciso que a sociedade esteja
preparada para debater sobre os avanços científicos que ocorrem em
todas as nações do mundo.
Duarte (2004) discute a cultura da comunicação, que tem como objetivo aproximar a sociedade das questões de ciência, ao permitir
sensações como ver, sentir e tocar, ao despertar vocações, ao estimular o debate, ao tornar ciência parte de cada vida, ao fazer com que
o cidadão tenha uma relação lúdica com a ciência, incorporando-a
a seu universo e tornando-se crítico, participante e capaz de refletir
sobre ela. Para tal, além das escolas, a comunidade científica deve
contribuir para tornar o ensino transformador e criativo em todos
os níveis, socialmente construído, validado, além de propiciar o bom
desempenho do aprendizado de forma estimulante (Zancan, 2000).
As escolas não são os únicos locais onde os indivíduos aprendem
conceitos científicos ou percebem a natureza da ciência como uma
atividade intelectual. Museus de ciências assim como instituições de
pesquisa apresentam a potencialidade de ampliação e melhoria do
conhecimento científico de estudantes, bem como da população em
geral (Lucas, 1991; Uko, 1985). Estes locais podem proporcionar à
sociedade a (in)formação técnico-científica e humanística necessária à leitura do mundo.
A educação não formal pode ser definida como a que proporciona
a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços
como a mídia, museus, centros de ciências, ou qualquer outro em
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que as atividades sejam desenvolvidas de forma bem direcionada,
com um objetivo definido (Gohm, 1999).
Os espaços de educação não formal despontam como parceiros de
uma ação pedagógica, transmitindo valores e padrões de conduta, socializando muitas gerações. Além disso, Domingos e Recena (2010)
defendem espaços para desenvolvê-los e utilizá-los. Nesse sentido, os
pesquisadores do Instituto de Engenharia Nuclear propiciaram, além
do material didático, vídeo em 3D, um espaço diferencial para divulgação e reflexão quanto às aplicações da energia nuclear.

Conclusão
Este trabalho propõem o uso de um vídeo estereoscópico com recursos 3-D como uma tentativa de oferecer uma concepção diferenciada para o ensino não formal da energia nuclear e suas aplicações
para alunos do ensino médio em visita ao Instituto de Engenharia
Nuclear (IEN/CNEN). Esta estratégia inovadora contribuiu para a
expansão dos processos de aprendizagem, o que permitiu um maior
envolvimento dos alunos, além de ser considerada uma forma estimulante de apreender novos conteúdos. Finalmente, foi alcançado
o objetivo proposto, que é apresentar o conceito de uma forma não
tendenciosa para propiciar um novo olhar acerca da energia nuclear
e dos benefícios que podem trazer para a sociedade. Espera-se que
a ferramenta de divulgação científica criada possa incentivá-los a
gostar do tema proposto e prepará-los para futuras argumentações
de forma crítica e reflexiva.
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Anexo
Categoria: Os recursos computacionais proporcionaram melhor compreensão do tema
Definição: Os recursos computacionais que acompanham o vídeo 3-D
proporcionaram uma experiência mais rica e agradável, contribuindo
para uma melhor assimilação do tema proposto. De acordo com o que
foi exposto pelos alunos, características como a qualidade das imagens
apresentadas, agilidade na forma de explicar o tema além da sensação de
imersão, favorecem a compreensão do assunto estudado, além de possibilitar um tipo de interação com o conteúdo que não seria possível apenas
com a leitura de um livro, por exemplo. A tecnologia 3-D permite descrever os conceitos com a ajuda de recursos gráficos que possuem movimento em 360o e isto contribui para agilizar o processo ensino-aprendizagem
como um todo. Além disso, a qualidade das imagens torna o vídeo mais
atraente e permite explorar melhor as informações que são apresentadas,
atraindo a atenção dos estudantes de maneira mais eficiente que outros
métodos convencionais.
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Temas

Exemplos de Verbalização

- "Contribuiu para explicar de forma rápida e resumida todo o processo de geração de energia."
Efeito 3-D este- - "Vídeo construtivo sobre as aplicações da energia
nuclear."
reoscópico
- "Ajuda pessoas que não têm muito conhecimento
do uso da energia nuclear a entender."
- "Facilita o aprendizado, pois deixa o aluno mais
atento por ser algo interessante e divertido."
- "Ficamos mais entusiasmados e visualizamos
melhor os exemplos"
- "Sim, pois tendo o vídeo 3D o aluno presta mais
atenção à aula, logo tem um melhor entendimento."
- "Por ser algo que não é muito comum costuma
prender mais a atenção das pessoas."
- "A explicação sobre como ocorre, onde e o que
acontece quando se usa a energia nuclear, e com o
3D é ainda mais motivante."

Qualidade das - "A qualidade da imagem e a simplicidade e a clareza
com que as informações foram passadas, auxiliando a
imagens

fácil compreensão das informações."
- “Trabalha bastante com o visual do aluno, deixa
bastante fixado à aula. Isso seria bom, pois os alunos
ficam entretidos, logo menos dispersos."
- "Nos ajuda a entender melhor, além de termos a
sensação de estarmos em contato real."
- "O vídeo mostra de forma simples os processos que
utilizam a energia nuclear."
- "Explica detalhadamente o processo de produção
de energia."

Quadro 1 : Categoria referente à questão norteadora 1.
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Anexo 2

Categoria: O conteúdo abordado melhorou a compreensão do tema ajudando a superar preconceitos por parte dos alunos sobre o tema
Definição: O conteúdo abordado contribuiu para um melhor entendimento de algumas questões básicas relacionadas à geração e aplicações da
energia nuclear. Os alunos destacaram os pontos abordados no vídeo que
consideraram mais significativos. Mencionaram a quantidade de usinas
nucleares no Brasil em comparação aos EUA; a transformação da energia
nuclear em energia elétrica, confirmando que o conceito foi compreendido adequadamente; o funcionamento de um reator PWR, além de diferenças entre a energia nuclear e outras fontes energéticas com relação ao
meio ambiente.

Temas

Exemplos de Verbalização

Produção de energia - "Trabalham com 3 partes: uma que esquenta,
elétrica a partir de outra vaporiza e gera energia após rodar e fazer
um reator PWR
gerador funcionar."
- "Aprendi como ocorrem as transformações desta
energia para energia elétrica."
- "Produção de energia elétrica (processo em que
a energia nuclear possibilita a transformação da
energia térmica em energia mecânica nas turbinas, produzindo energia elétrica através dessa
conversão.)"
- "Produção de energia elétrica (processo em que
a energia nuclear possibilita a transformação da
energia térmica em energia mecânica nas turbinas, produzindo energia elétrica através dessa
conversão.)"
- “Como o elemento urânio é utilizado no processo de geração de energia.”
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Energia limpa

- "O principal aprendizado para mim foi o fato de
saber que a energia nuclear não traz dano ao ambiente."
- "É uma energia limpa e polui menos o ambiente."
- "Onde a energia pode ser utilizada e que a mesma não é poluente."
- "Além de proteger o meio ambiente produz muito mais energia com menos material além de ter
aplicações em diferentes áreas".
- "Não polui o meio ambiente";
- "Não agride muito o meio ambiente."
- "Não faz mal ao meio ambiente e até reduz aos
problemas ambientais relacionadas ao clima."

Aplicações na área - "Uso na área de radiofármacos."
médica

- "Que a energia nuclear possui diversas utilizações para a saúde e na obtenção de energia."
- "Que não serve apenas para gerar energia, mas
também o seu uso na medicina."
- "Pode ser usada na tomografia."

Quadro 2 : Categoria referente à questão norteadora 2.
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Aprender Design na educação básica:
Estudo comparativo entre o
currículo inglês e uma escola
brasileira, o CAp-UERJ
Bianca M. R. Martins
Rita Couto

Resumo
No contexto do Design, discute-se, há alguns anos, que os conhecimentos próprios desta área são relevantes para um espectro de ações
mais amplo do que o rotineiramente praticado/difundido. Nesse
sentido, este trabalho debate a pertinência do Design como um saber a ser aprendido na formação básica, uma vez que oportuniza
o desenvolvimento de competências cognitivas importantes para a
vida adulta contemporânea como a habilidade de prototipar ideias, a
visão crítica a respeito da cultura material, a desenvoltura para argumentar e negociar opiniões, dentre outras. O artigo explora as ideias
de alguns autores (ARCHER, 1979; BAYNES, 2010; DAVIS, 1997,
2004; CROSS, 2006, 2010,2011, MARTINS 2016, 2017) que, desde a
década de 1970, discutem a pertinência do ensino do Design na educação básica. Após, esmiuçamos o caso pioneiro brasileiro de ensino
do Design na formação básica que ocorre desde a década de 1970:
CAp-UERJ, escola de Aplicação da UERJ. Narramos nuances desta
iniciativa contando detalhes que favoreceram a sua implementação,
como também comentamos os objetivos pedagógicos vislumbrados
por seus implementadores. Descrevemos as orientações curriculares
desta prática, comentamos e analisamos os projetos desenvolvidos e
narramos a percepção dos alunos que vivenciam esta experiência.
O artigo finaliza com a apreciação da vivência desta experiência por
parte da professora Lula Rufino, que esteve à frente desta empreitada
ao longo de 38 anos.
Palavras-Chave: Design, educação básica, ensino aprendizagem.
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Abstract
In the context of Design, it has been discussed for some years that the
knowledge of this area is relevant to a broader spectrum of actions
than is routinely practiced / disseminated. In this sense, this work discusses the relevance of Design as a knowledge to be learned in basic
education, since it allows the development of important cognitive competences for contemporary adult life as the ability to prototype ideas,
the critical view regarding material culture, the competence to argue
and negotiate opinions, among others. The article explores the ideas of
some authors (ARCHER, 1979, BAYNES, 2010, DAVIS, 1997, 2004,
CROSS, 2006, 2010,2011, MARTINS 2016, 2017) who since the 1970s
have discussed the relevance of Design education in basic education.
Afterwards, we explored the pioneering Brazilian case of Design education in the basic education that has been in place since the 1970s:
CAp-UERJ, School of Application of UERJ. We narrate nuances of this
initiative counting details that favored its implementation as we also
commented on the pedagogical objectives envisioned by its implementers. We describe the curricular guidelines of this practice, comment
on and analyze the projects developed, and narrate the perceptions of
the students who experience this experience. The article ends with the
appreciation of this experience by Professor Lula Rufino, who has been
at the forefront of this project for 38 years.
Keywords: Design, basic education, teaching, learning, curriculum.

Introdução
Bruce Archer (1922-2005), líder de pesquisa e professor do Royal
College of Art (Inglaterra), desenvolveu uma série de pesquisas
no que se refere ao entendimento do Design como uma Ciência
e/ou Cultura e validade de sua aprendizagem no contexto escolar.
Conforme Martins (2016, 2017), o autor parece ser unanimidade
(BAYNES, 2010; DAVIS, 1997; CROSS, 2006) como um dos fundadores do discurso de que a aprendizagem do Design é tão vital no
Ensino Fundamental assim como a aprendizagem das Humanidades
e do raciocínio lógico, e que este campo pode contribuir significa42

tivamente para a formação básica de sujeitos a partir de um referencial consistente composto por conhecimentos e procedimentos
próprios à área.
Ainda segundo Martins (2016, 2017), Archer, com outros colegas,
escreveu o relatório Design in a General Education (ROYAL COLLEGE OF ARTS, 1979), em que afirma a necessidade de uma terceira
cultura na educação fundamental: o Design (com D maiúsculo), área
apropriada a investigar a cultura material, habilidades, experiências
e o entendimento a respeito das ações de planejar, criar e prototipar
(Cross, 2006). O relatório esclarece alguns aspectos da natureza dos
conhecimentos e procedimentos estudados no campo do Design:
•

O interesse principal do Design consiste na concepção e na
realização de coisas novas;

•

Os procedimentos do Design envolvem a apreciação da
cultura material e a aplicação de ações de planejamento,
criação e prototipagem;

•

O núcleo do Design está nos estudos da linguagem da prototipagem e, por isso, é possível desenvolver nos estudantes
a habilidade de prototipar;

•

O Design tem seu próprio corpo de conhecimentos, modos de apreendê-los e modos de investigá-los.

Archer propôs que a prototipagem deveria ser reconhecida como a
competência fundamental do Design; ele acreditava que, da mesma
forma que ocorre com a numerácia (matemática) e com a literácia
(humanidades), a prototipagem deveria ser amplamente aprendida
na formação básica (MARTINS, 2016).

O Design como uma inteligência: Design Thinking
Em outro estudo, Nigel Cross (2010), com base na teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1983), sugere que a habilidade em
Design consiste em uma forma de inteligência. Cross baseia-se na
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premissa de que existem elementos significativos suficientes embutidos no Design Thinking que, tomados em conjunto, constituem
uma forma de inteligência diferente, mas comparável a outras formas de inteligência de Gardner (CROSS, 2011, p. 99).
Conforme Cross (2011), o Design Thinking é um tipo específico de
inteligência que pode manifestar-se em alto grau nos designers. Contudo, esta inteligência não seria restritiva a estes profissionais, pois
todo ser humano possui certa habilidade para imaginar soluções,
que está incorporada ao cérebro como uma função cognitiva natural. Logo, assim como outras formas de inteligência e/ou habilidade,
ela pode ser inata ou manifestar-se em desenvolvimento; em alguns
casos, em níveis mais elevados do que em outros. Ou seja: a inteligência em Design não é simplesmente um talento ou dom recebido.
Pelo contrário: ela pode ser treinada e desenvolvida (CROSS, 2011).
Nesse sentido, além de identificar o Design como um certo tipo de
inteligência, Cross (2006) procura salientar os valores intrínsecos
que justificam sua aprendizagem no ensino fundamental. O autor
resume esses valores como sendo os Designerly ways of knowing,
que se justificam de três maneiras:
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•

O Design desenvolve habilidades inatas de solução de problemas reais mal-estruturados

•

Se o raciocínio analítico dos cientistas está focado na resolução de problemas estruturados a partir da manipulação
de códigos verbais e/ou numéricos, o raciocínio projetual
dos designers tem como objetivo a exploração de soluções
a partir da tradução de ideias e códigos abstratos em mensagens e/ou objetos concretos.

•

Por isso, o raciocínio projetual do Design desenvolve nos
estudantes a habilidade de trabalhar com os problemas
complexos, ou seja, que lidam com a incerteza, com múltiplas dimensões e implicações, mal-estruturados (wicked
problems), e que são bem diferentes dos problemas bem-estruturados abordados pelo raciocínio analítico. Conforme Cross (2011), isso pode levar a acreditar que a natureza
desses problemas é mais realista, ou seja, mais próxima das

questões e decisões enfrentadas pelas pessoas do dia-a-dia.
Não se trata de um treinamento ou um ensino instrumental para a ação. Refere-se à formação de um sujeito hábil a
compreender a natureza dos wicked problems, com competência para abordá-los, identificando sua diferença para
outras classes de problemas.
•

O Design favorece o pensamento construtivo de prototipagem de soluções, ou seja, o desenvolvimento da cognição
concreta/icônica

•

De acordo com Cross (2011), a aprendizagem inerente ao
processo projetual de busca de soluções para problemas
mal-estruturados, que implicam o desenvolvimento de
objetos concretos e/ou conceitos abstratos, leva à esfera de
um tipo de raciocínio muito particular ao Design: o pensamento construtivo (ou, segundo Pierce, 1931, 1958, o
pensamento abdutivo). Essa classe de pensamento difere
daqueles mais comumente reconhecidos: indutivo e dedutivo. É o tipo do pensamento utilizado ao desenvolver
protótipos de possíveis soluções.

•

O Design oferece oportunidades para desenvolver uma
ampla gama de habilidades do pensamento e da comunicação não-verbal.

•

Cross (2011) aponta para teorias cognitivas que sugerem
que o modo de cognição concreta/icônica é particularmente relevante para o Design enquanto o modo formal/
simbólico é mais apropriado às Ciências. A aprendizagem
do pensamento construtivo do Design favorece o desenvolvimento da cognição concreta/icônica.

•

Com base nesta justificativa, pode-se reconhecer que existem
áreas da cognição humana que vêm sendo muito pouco favorecidas nos modelos de educação fundamental pelo mundo
afora. A abordagem da terceira cultura reside na aprendizagem da prototipagem e dos códigos fortemente presentes nas
imagens, desenhos, diagramas e rascunhos que são produzidos para facilitar o raciocínio ou para comunicar ideias a outras pessoas. Isso ainda inclui o estudo da esfera da linguagem
gráfica, da linguagem dos objetos e dos mapas cognitivos.
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O Design como Disciplina: o caso do currículo inglês
Conforme Raizen et al. (1995), na Inglaterra o ensino do Design para
crianças e jovens veio a se constituir como um movimento nacional
organizado somente nos anos 80. Segundo o autor, naquele país a
abordagem do Design como componente curricular foi primeiramente nomeada de Craft, Design and Technology (CDT), uma vez
que emergiu da tradição do fazer manual. Num segundo momento,
incorporou um viés mais construtivista, e hoje recebe o nome de
Design and Technology (D&T).
Uma vez tendo concebido o Design como um conhecimento relevante a ser aprendido na educação básica, os ingleses o incorporaram como um componente curricular obrigatório do ensino fundamental. Isso quer dizer que crianças e jovens ingleses, dos 5 aos 14
anos, aprendem, obrigatoriamente, Design assim como aprendem
línguas, matemática, educação física, etc. Esse fator, conforme pesquisamos, difere do modo no qual o Design é incorporado à educação básica nos EUA e em outros países, em que ele aparece como
uma estratégia de solução de problemas que pode ser implementada
de forma transversal ao currículo em diferentes momentos e níveis
de complexidade (DAVIS, 1997).
Ainda no contexto inglês, Baynes (2010) argumenta que existem
dois pontos-chave que tornam a aprendizagem do Design relevante
para as crianças do ensino fundamental:
a)

A natureza da atividade imaginativa do Design;

b)

A questão cognitiva relacionada à linguagem visual e à habilidade de prototipar.

Estes dois aspectos são abordados no currículo inglês por meio de
duas disciplinas: Artes e Design e Design e Tecnologia . A primeira
está mais relacionada aos domínios da apreciação artística e experiência criativa; a segunda abarca o Design como um tipo de raciocínio
projetual e abordagem multidimensional de problemas reais. Ou seja:
as crianças e jovens ingleses desenvolvem dos 5 aos 14 anos, dentro
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destas disciplinas, habilidades que estão presentes nos desafios da
vida contemporânea dos adultos que vivem em grandes cidades.
Mas, se existe certo pioneirismo por parte dos ingleses em incorporar o Design ao currículo básico obrigatório, fator que sinaliza
a percepção de que existe uma relação entre os tipos de conhecimentos trabalhados no Design e as demandas da formação básica
dos sujeitos contemporâneos, também temos aqui no Brasil um caso
similar de incorporação do Design como componente curricular
obrigatório no ensino fundamental. Vejamos.

Histórico do Design no CAp-UERJ
O CAp-UERJ iniciou suas atividades no ano de 1957 vinculado à
então Universidade do Distrito Federal (UDF), a partir do incentivo
proporcionado por um decreto de 1946, do então Estado da Guanabara, determinando que todas as Faculdades de Filosofia, Ciências
e Letras deveriam organizar seus Colégios de Aplicação, tendo em
vista a necessidade de experimentação metodológica nos cursos voltados à Educação e Licenciatura. (PPP CAp-UERJ, 2012: 5)
O currículo do CAp-UERJ apresentado à época demonstrava a valorização humanística que caracterizou a criação do colégio: Português, Francês, Inglês, Matemática, Grego, História do Brasil, História Geral, Geografia, Alemão, Desenho, Espanhol, Física, Química,
História Natural, Educação Artística, Latim, Educação Física, Filosofia, Literatura e Estudos Sociais. As disciplinas cursadas em cada
série dependiam do curso para o qual o aluno se dirigia - clássico ou
científico - a partir da opção em Pré-Letras e Pré-Engenharia. (PPP
CAp-UERJ, 2012: 5)
Em 1967, dez anos após sua fundação, o CAp-UERJ foi desvinculado da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, seguindo, ainda,
vinculado à UERJ. Contudo, a relativa autonomia não modificou
os objetivos que deram origem ao colégio, que tinha como missão,
desde a sua fundação, ser uma unidade de experimentação e aperfeiçoamento metodológico e didático do ensino de nível médio e
centro de treinamento dos alunos da Faculdade de Educação. (PPP
CAp-UERJ, 2012: 6)
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Na década de 1970, a partir de discussões a respeito de diretrizes
pedagógicas para um ensino inovador e experimental, foi instituído
o Ensino Fundamental e o horário integral, fatores que favoreceram
o surgimento de projetos renovadores e integradores de diferentes
áreas do conhecimento: Festa do Folclore, integrando Educação Física, Artística e História; apresentações de teatro, com a participação
dos docentes ligados à área de Comunicação e Expressão e às Artes
Plásticas; Semana Comunitária, conjugando os esforços de alunos e
professores de diversos campos do conhecimento no atendimento à
comunidade do entorno do colégio; organização de visitas orientadas a museus, unidades industriais e laboratórios, e também Feira de
Ciências, Olimpíadas, Coral, Festival de Música, Banda Escolar e exposições permanentes de Artes Plásticas. (PPP CAp-UERJ, 2012: 7)
Também na década de 1970, foram criados o Clube de Cinema, antiga solicitação dos alunos, o gabinete médico e salas especiais para
o serviço de fonoaudiologia, que atenderia também à comunidade
externa. Foram criados ainda o laboratório de fotografia e a sala de
artes industriais, fator que oportunizou a entrada na grade curricular da Disciplina Design. (PPP CAp-UERJ, 2012: 8)
De acordo com Lula Rufino , o colégio sempre se propôs a ser uma
instituição de educação experimental e com vistas a proporcionar
novos caminhos na formação do pensamento e conhecimento de
seus alunos. Segundo ela, a disciplina Design foi instituída a partir
da necessidade de atendimento à Lei nº. 5692 - que versava a respeito do currículo de 1º e 2º graus e, especificamente em seu Artigo 7º,
tratava da necessidade do ensino de Educação Artística nesses segmentos. A partir dessa demanda, Rufino e um grupo de professores
foram convidados pela diretora, a Profa. Maria Lúcia Weiss, para
decidir quais disciplinas atenderiam à necessidade de uma formação artística. O grupo optou por implantar as disciplinas de Música,
Teatro, Artes Plásticas, Fotografia, História da Arte, Coral e Banda
como disciplinas fixas na grade escolar.
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Segundo Rufino, todas essas disciplinas tinham como proposta apresentar para o aluno possibilidades de atuação a partir do conhecimento de diferentes linguagens expressivas - Rufino nomeia esse processo como sendo uma sondagem de aptidões. Contribuíam, ainda,
para a construção do pensamento crítico para a inserção do aluno na
sociedade contemporânea com o aporte de linguagens criativas.
A professora enfatiza que cada uma dessas disciplinas apresentava
metodologias de aprendizagem diferentes. A intenção era diversificar o alcance da formação integral dos alunos, que, nessa época, já
se consolidava a partir da jornada diária em período integral. Ainda
segundo a professora, todas essas disciplinas seguem até hoje integrando a grade curricular da escola.
Rufino comenta que a disciplina Design, desde sua introdução, passou a integrar o 9º ano do ensino fundamental, com 50 minutos
semanais. Atualmente, a carga horária foi ampliada para 2 tempos
de aula semanais consecutivos no 9º ano do ensino fundamental e,
ainda, no 1º ano do ensino médio , representando, em cada um destes anos, 100 minutos semanais de aula de Design. Essa conquista
deve-se à compreensão de que as atividades realizadas precisavam
de um maior tempo de aula para a aprendizagem e execução da metodologia de projeto.
A professora comentou que por um tempo, durante a década de
2000, instituiu-se a ideia de desenvolver no CAp-UERJ uma proposta de Ensino Profissionalizante, com oficinas aos sábados pela
manhã. Fizeram parte desta iniciativa oficinas de Patologia Clínica,
Administração, Contabilidade e Design. Com isso, a Oficina de Comunicação Visual e Fotografia, numa perspectiva de Ensino Profissionalizante, também pôde ser vivenciada pelos alunos durante esse
período. Abaixo um gráfico com a linha do tempo da consolidação
da aprendizagem em Design no CAp-UERJ:
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Figura 1: Linha do tempo da consolidação da aprendizagem em Design
no CAp-UERJ.

Metodologia de ensino aprendizagem e projetos 		
desenvolvidos
A ementa da disciplina Design para o 9º ano do ensino fundamental
pode ser vista abaixo no original e, ao lado, com detalhes reescritos:
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Nome da disciplina:
Design para o Ensino Fundamental

Carga Horária total:
68h/a

Disciplina:
Obrigatória

Carga Horária semanal:
1 hora teórica
1 hora prática

Ementa:

•

Projetar imagens com recursos gráficos, usar a tipografia e a metodologia de projeto gráfico, visando uma comunicação visual.

•

Projetar imagens através de recursos gráficos tradicionais como:
lápis de cor, montagem, colagem, tipografias técnicas de impressão.

•

Fazer a transposição de imagens com recursos gráficos tradicionais para imagens digitais utilizando os softwares de imagem,
scanners e programas como o CorelDraw, Photoshop e outros.

•

Conhecer a área de trabalho profissional em que atuam os Designers Gráficos e digitais, como os projetos de Design para
vários suportes: papel, fotografia, tecido, acetato, impressão
gráfica, multimídia, web Design e editoração visual.

•

Projetar imagens com as etapas do projeto definidas em Comunicação Visual: tempestade de ideias, rafes, layout, arte final
e protótipos.

•

Trabalhar em ambiente como um Estúdio, atelier gráfico e/ou
Bureau Gráfico, no cargo de Assistente do Diretor de Arte: o
Programador Visual Trainee.

•

Conhecer e utilizar o vocabulário técnico intrínseco à área de
atuação dos Designers gráficos e digitais

•

Utilizar o computador, scanner, a impressora, a partir de softwares e realizar projetos de imagens.

Figura 2: Ementa de disciplina Design. CAp-UERJ. Projeto Político Pedagógico CAp-UERJ. 2013. Disponível em: http://www.cap.uerj.br/site/
images/stories/noticias/projeto-politico-pedagogico-1.pdf.

Observada esta ementa, pode-se dizer que a finalidade do ensino
do Design no 9º ano no CAp-UERJ é proporcionar uma educação
Pré-profissional em Design, que consiste em:
Atividades que familiarizam os alunos com o trabalho
dos profissionais de Design, replicando alguns aspectos
da prática projetual desta carreira. Estas atividades são
frequentemente realizadas por meio de projetos em laboratórios de Design durante os cursos de graduação na
área e se direcionam à aquisição de uma habilidade conceitual ou técnica necessária para executar tais projetos.
Essas experiências auxiliam os alunos na aquisição das
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competências necessárias para exercer uma carreira em
Design (Davis, 2004: 9).

Rufino nos forneceu os descritivos de diversas atividades projetuais
desenvolvidas com os alunos nos últimos anos. Dentre elas, vale a
pena citar:
•

Projeto de ilustração para a Camiseta das Olimpíadas com
o uso de técnicas de criação e digitalização de imagens que
foram selecionadas por um de júri para, de fato, serem usadas nas camisetas das olimpíadas da escola;

•

Desenvolvimento de ilustração original para camiseta que
posteriormente foi transferida para uma camiseta. Depois,
cada aluno usou sua camiseta por um dia procurando perguntar ao colega o que compreendia daquela mensagem.
Após essa etapa, cada aluno descreveu em relatório o processo de recepção das mensagens pelos colegas;

•

Projeto de elaboração de um cartão postal ilustrado, que
foi enviado a um destinatário real, em que a elaboração levava em conta o relacionamento entre autor e leitor;

•

Desenvolvimento de uma capa de livro com base na leitura
da sinopse da obra. Em seguida, os projetos foram impressos e expostos em evento na escola;

•

Desenvolvimento de imagens e produção impressa de embalagem e cartas para baralho;

•

Projeto de redesign de embalagem de produto;

•

Desenvolvimento e produção impressa de histórias em
quadrinhos;

•

Desenvolvimento de imagem, produção e montagem de
quebra-cabeças.

Ao apreciar e discutir com Rufino a respeito das atividades desenvolvidas, percebemos que elas desenvolvem uma noção do trabalho
profissional com Design, abordando processos, técnicas, suportes,
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etc. Contudo, notamos que um importante propósito é investigar
como o público recebe os diferentes objetos desenvolvidos. Ou seja,
o planejamento pedagógico da disciplina demonstra preocupação
em trabalhar com o aluno o conceito de que o objeto de Design
precisa ser compreendido por seu público. Seguem abaixo algumas
imagens de projetos desenvolvidos em 2015.

Figura 3: Alguns projetos do cartão postal ilustrado - Design 9º ano, turma de 2015 de Lula Rufino CAp-UERJ.
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Figura 4: Alguns projetos de ilustração para camiseta Olimpíadas - Design 9º ano, turma de 2015 de Lula Rufino CAP-UERJ.

A construção do conhecimento em Design no CAP/
UERJ nestes 37 anos
A conversa com Rufino nos instigou a questionar o que os alunos
aprendiam com o desenvolvimento das tarefas.

Figura 5: Detalhes da porta e do interior da sala de aula de Design CAp-UERJ
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Tivemos uma surpresa positiva quando a professora Lula Rufino nos
revelou que desenvolveu, durante o ano de 2015, uma pesquisa por
meio de uma autoavaliação com as quatro turmas do 9º ano em que
lecionou. A intenção era apurar a compreensão dos alunos em relação a alguns pontos importantes do Design. Para isso, ela criou um
formulário que foi respondido por 60 alunos das quatro turmas que
vivenciaram a disciplina. Destacamos cinco questões do questionário que consideramos relevante comentar:
•

O que você entende quando um cliente lhe pede para criar
uma imagem inédita, original, sobre um tema que sua campanha necessita, dentro dos critérios do Design Gráfico?

•

Qual é a etapa mais importante num projeto de Design
Gráfico para a comunicação com o público em geral?

•

Por que a idade do público alvo influencia no projeto de
criação de imagem no Design Gráfico?

•

Por que o material específico utilizado na execução da
criação de imagens nos projetos de Design Gráfico é tão
importante?

•

Você realizou até agora quatro projetos de Design gráfico. De qual você mais gostou de realizar e por quê?

Sobre a primeira questão, percebemos que discute oportunamente o
plágio, e esse tema faz uma conexão importante com a vida contemporânea, principalmente em se tratando das facilidades oferecidas
no cenário digital. De forma geral, os alunos demonstram compreender a problemática do plágio e a necessidade de valorizar uma
solução original, como se observa em algumas respostas abaixo (nomes fictícios):
O cliente quer uma coisa original, única e está cansado de
plágios das grandes marcas. (Tereza)
Entendo que devo criar alguma coisa que possa chamar a
atenção, uma criação totalmente minha que esteja adequada ao tema dado pelo cliente. (Julia)
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Eu entendo que devo criar uma imagem com a minha imaginação, que ninguém tenha visto ainda, sem plágio. (Juliana)
Entendo que não devemos ter plágios e outras cópias,
criando um projeto sem estereótipos e original. (Claudia)

A segunda questão fala a respeito da compreensão de mensagens
uma vez que o Design é comunicação. Percebemos que as respostas são variadas, mas costumam abordar a pesquisa e a metodologia
para gerar uma proposta comunicativa interessante para o público.
Seguem algumas respostas sobre qual é a etapa mais importante
num projeto de Design para a comunicação com o público em geral:
A pesquisa pelos temas que estão atualmente circulando
pelo público-alvo. (Giovana)
A etapa da criação, pois a comunicação só é feita quando a
pessoa que vê entende o que você imaginou e desenhou.
(Juliana)
A parte da ideia do projeto que funciona como uma base
para o projeto, o começo para qualquer desenho que se faz.
(Julia)
Para a comunicação com o público-alvo são importantes
pesquisas sobre este público e sobre este tema. (Isabela)
Criar ideias interessantes que atraiam o público. (João)

A terceira pergunta, sobre a idade do público e consequente linguagem visual apropriada, também apresenta um nível interessante de
maturidade nas respostas. Os entrevistados, em sua maioria, parecem compreender a necessidade de adequar a linguagem visual ao
perfil do público. Vejamos:
Porque cada idade tem algo que ela se interessa mais, não
adianta muito fazer algo que não agrada ao público. (João)
Porque cada idade de público-alvo requer um tema diferente, por exemplo, um desenho feito para o público infantil terá
uma interpretação diferente quando visto por um adulto.
(Giovana)
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Porque você desenha um tema que faça parte do cotidiano
ou que tenha a ver com o público-alvo. (Eduardo)
Porque um trabalho para uma criança de 6 anos, por exemplo, não vale para um adolescente de 16. Tem que ser trabalhos diferentes, elaborados e construídos diferente. (Tereza)

Sobre o uso de materiais e técnicas específicas as respostas demonstram, em grande parte, que existe um entendimento da implicação
deste com a qualidade do resultado.
O material influencia muito na qualidade do projeto. Então
ter um material específico é importante. (João)
O material correto auxilia e guia a confecção, criando algo
bonito e profissional. (Cláudia)

A última questão trata do prazer em se expressar por meio dos recursos do Design. Os estudantes comentaram que os projetos que
tinham um público específico foram melhor recebidos, pois neles os
estudantes puderam perceber, concretamente, a reação deste público. Ainda foram citados projetos para concursos e um projeto para
vestir uma camisa com estampa feita pelo próprio aluno.
O cartão postal, pois foi um trabalho desenvolvido para que
fizéssemos uma imagem para uma pessoa importante em
nossas vidas, onde pudemos fazer qualquer coisa, desde
que essa pessoa entendesse. (Guilherme)
Todos, alguns foram complicados principalmente na parte
da criação, mas a maneira que os projetos foram se desenrolando ficou mais simples e mais divertido também. (Tereza)
O que gostei foi a capa de livro pois deu liberdade para criar
a história e desenhar meu personagem. (Henrique)
O da camisa porque é um projeto onde eu expressei meu
desenho e posso utilizá-la no dia-a-dia. (Bruno)
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Análise da aprendizagem em Design no CAp/UERJ
Conforme Rufino, os alunos do 9º já conseguem realizar projetos
gráficos passando por etapas projetuais que vão da pesquisa de similares, brainstorming, geração de alternativas até a finalização de
uma proposta.
Hoje, no CAp-UERJ, nenhum aluno no 9º ano do ensino
fundamental confunde o campo do conhecimento ou de
trabalho das Artes Plásticas com o do Design, e também
posso dizer que os demais professores e os pais de alunos
também entendem essas diferenças. (RUFINO, 2015)

Rufino (2015) comenta ainda que os conhecimentos para a criação e o
desenvolvimento de ideias também são utilizados em projetos de outras
disciplinas. Ela tem conhecimento desta potencialidade, pois o assunto é
discutido por professores em reuniões de planejamento acadêmico.
Os alunos incorporam esses raciocínios, essas metodologias, e seguem, às vezes, a mesma metodologia em sequência, por exemplo, para agir num laboratório de biologia
ou física, assim como também utilizam esse pensamento
criativo para conseguir um resultado numa outra área de
pesquisa ou projeto. (RUFINO, 2015)

Além de o Design ser aprendido e utilizado no CAp-UERJ como
um tipo de raciocínio que pode ser aplicado a outras situações acadêmicas e cotidianas, o conhecimento em Design trabalhado nessa
escola faz com que os alunos compreendam em que consiste a área,
fator que pode contribuir para que seja escolhida como carreira a ser
seguida na vida profissional.

Considerações finais
É possível fazer uma ponte entre o legado da aprendizagem em Design do CAp-UERJ - que vem sendo consolidada desde 1979 - e o
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currículo inglês que institui o ensino do Design na Educação Básica na década de 1980. A partir da imersão no CAp-UERJ e uma
entrevista com a professora Lula Rufino, pudemos perceber que o
design vem sendo trabalhado nessa escola como uma linguagem de
apreciação e expressão de ideais. Também verificamos que ali o Design vem sendo usado como um modo de desenvolver o raciocínio
projetual para que os estudantes saibam que os objetos materiais e
imateriais do cotidiano são elaborados dessa forma e a partir de investigações de desejos e necessidades de públicos específicos.
Contudo, mesmo tendo no Brasil uma escola que leciona Design desde 1979, foi preciso recorrer a estudos gringos para
encontrar um arcabouço teórico para discutir e reconhecer o
valor de sua aprendizagem na formação básica. Infelizmente,
temos o nefasto costume de olhar para fora do Brasil, buscando exemplos de situações “de ponta” que possam servir para
estudos de caso. É preciso, porém, reconhecer que no CAp-UERJ temos um case importante de uma oportuna aprendizagem do raciocínio projetual do Design durante a fase escolar
como forma de aprimorar um tipo de inteligência que pode ser
utilizada em diversas outras ações cotidianas ou profissionais.
Ou seja, temos um relevante exemplo “dentro de casa” a ser
mais e melhor pesquisado. O CAp-UERJ, que vem ensinando Design na Educação Básica desde a década de 1970, está
localizado na própria cidade do Rio de Janeiro, onde nasce o
primeiro curso de graduação e também o primeiro curso Lato
Sensu em Design.
Acreditamos que outros estudos de caso que abordam o ensino do
Design na educação básica merecem um olhar mais atencioso por
parte dos pesquisadores brasileiros em Design, até mesmo como um
registro histórico pormenorizado das diretrizes, metodologias e conhecimentos construídos.

Notas
1.
2.

O currículo inglês para a Educação Básica foi remodelado como um todo em
2014 e, naturalmente, é foco de muitas discussões controversas.
Em 12 de março de 1946, o Decreto Lei 9053 do Estado da Guanabara.
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3.

RUFINO, Carmen Lúcia. Depoimento pessoal. Rio de Janeiro, novembro de
2016.

4.

No 1º ano do ensino médio o aluno opta para uma dentre as seguintes disciplinas Design, Fotografia, Artes Plásticas, Música e Teatro
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A contribuição do Pibid para
repensar o currículo dos
cursos de licenciaturas
Carlos Soares Barbosa (UERJ)

Resumo
O objetivo do presente artigo é analisar a contribuição das experiências do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) na reformulação dos cursos de licenciaturas em nosso país,
haja vista a necessidade de se repensar a formação de professores da
educação básica diante das demandas dos novos tempos. Fundamenta-se na pesquisa sobre os conhecimentos construídos no subprojeto
‘Saberes de Jovens e Adultos e Saberes Docentes’, pertencente ao referido programa e desenvolvido desde 2013 por estudantes do curso
de Licenciatura em Pedagogia da UERJ/Maracanã em uma escola
de Educação de Jovens e Adultos do município do Rio de Janeiro. A
pesquisa foi realizada entre os anos de 2014 e 2015 e utilizou-se de
grupo focal, análise dos relatórios produzidos pelos licenciandos-bolsistas e observação de suas atuações na escola, além de entrevistas com os professores da escola parceira. Os resultados apontam as
potencialidades e limitações da inserção dos futuros professores no
cotidiano da escola desde o início da graduação, como está previsto
nas novas diretrizes nacionais para a formação da educação básica
(Resolução CNE n. 02/2015).

Palavras-chaves: Pibid; Formação de Professor; Reforma Curricular.

Abstract
The aim of the present article is to analyze the contribution of the
experiences of the Institutional Program of Initiation Scholarship to
Teaching (PIBID) in the reformulation of undergraduate courses in
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our country, given the need to rethink the education of basic education teachers in the new times. This article is based on the knowledge
builted in the subproject ‘Knowledge of Youth and Adults and Knowledge Teachers’, belonging to this program and developed since 2013 by
Pedagogy students in a school of Youth Education and Adults of the
municipality of Rio de Janeiro. The research was carried out between
the years 2014 and 2015 and a focus group was used, analysis of the
reports produced by the licenciandos-grantees and observation of their
performances in the school, as well as interviews with the teachers of
the partner school. The results point to the potentialities and limitations of the inclusion of future teachers in the daily life of the school
from the beginning of the graduation, in accordance with the new national guidelines for the formation of basic education.
Keywords: Pibid; teacher training; curricular reform

Introdução
Qual a contribuição das experiências do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na reformulação dos cursos
de licenciaturas? O que o programa sinaliza de novo para a formação dos futuros docentes? Essas questões nasceram, em um primeiro
momento, do interesse em promover a interlocução entre os aprendizados construídos durante os encontros de docentes e discentes,
ocorridos com o propósito de se pensar a reformulação do curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), campus Maracanã, entre os anos de 2016 e 2017, e os
conhecimentos produzidos por um grupo de estudantes do referido
curso, bolsistas do subprojeto “Saberes de Jovens e Adultos e Saberes
Docentes”, pertencente ao Pibid. Trata-se de discussão em torno da
dinâmica do currículo em ambas as experiências, entendendo por
currículo o conjunto das experiências de aprendizagens que contribuem para a formação das identidades dos educandos. Desse modo,
pensar a reformulação de qualquer currículo nos impõe, a priori,
refletir sobre o sujeito que pretendemos formar e os princípios que
fundamentam o percurso necessário para tal objetivo. Essas foram
as preocupações iniciais dos grupos de trabalhos formados por do62

centes e discentes, dadas as muitas mediações ideológicas, políticas,
econômicas e sociais presentes na discussão a respeito da (re)formulação curricular, seja na educação básica e/ou no ensino superior.
Isso significa afirmar que o processo de construção e reformulação
curricular não se faz isento de disputas políticas e ideológicas, já que
a discussão sobre currículo é, per si, não só a discussão sobre o tipo
de ser humano e de profissional que queremos formar, mas também
o tipo de sociedade que pretendemos colaborar em construir.
De certo, a mudança do milênio e o avanço das novas tecnologias da
informação e da comunicação trouxeram consigo não só a instituição de novos valores e de modos de convivência e sociabilidade entre os diferentes povos, mas também fomentaram a necessidade de
se repensar as concepções epistemológicas, os procedimentos metodológicos e a própria pesquisa, de modo a ampliar os olhares sobre
os sujeitos e a considerar as múltiplas experiências, vozes e sentidos
presentes no próprio conceito de formação. Foi com este propósito
de acompanhar as demandas produzidas pelos novos tempos que
diretrizes curriculares nacionais para a formação da educação básica
têm sido elaboradas desde o início do novo milênio, haja vista os
Pareceres CNE/CP n. 9 e n. 28, de 2001, que imprimiram as universidades de todo país a reverem seus cursos de licenciaturas.
Considerando que a mudança na educação básica e o compromisso
com a escola pública de qualidade para todos também passam pela
mudança de concepções nos cursos de formação inicial e continuada de professores que a ela se destinarão, recentemente, ainda no governo Dilma Roussef, por meio da Resolução CNE/CP n. 02, de 1 de
julho de 2015 , foram instituídas as diretrizes curriculares nacionais
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura,
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada. Ao analisar as referidas
diretrizes, verifica-se a apropriação das reflexões teóricas acumuladas no campo cientifico da formação docente, bem como das exitosas experiências sistematizadas por inúmeras Instituições de Ensino
Superior (IES), com base nos projetos desenvolvidos no âmbito do
Pibid e relatados nos encontros regionais/nacionais.
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Financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Pibid foi posto em prática a partir de 2009 e
faz parte do conjunto de 26 iniciativas que compõem os “programas
do MEC voltados para a Formação de Professores” (BRASIL/MEC/
CAPES, 2010). Objetivando o aperfeiçoamento e a valorização da
formação de professores para a educação básica, o programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência, desenvolvidos por IES em parceria com escolas
de educação básica da rede pública de ensino, com o propósito de
elevar a qualidade da formação inicial de professores nos
cursos de licenciatura, promovendo a integração entre
educação superior e educação básica; contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos
cursos de licenciatura (CAPES, 2010).

Em particular, o Pibid UERJ, por meio do projeto institucional “Saber escolar e formação docente na educação básica”, estabeleceu
parcerias com cerca de 45 escolas municipais e estaduais, nos municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e Nova Friburgo, desenvolvendo projetos, nas diversas disciplinas do currículo
escolar, articuladores de diálogos e trocas de experiências entre graduandos, professores universitários e professores da educação básica, realizando de forma complementar e planejada estudos teóricos,
projetos pedagógicos e experimentações didáticas (UERJ, 2016).
Este artigo está fundamentado na pesquisa sobre os conhecimentos
construídos no subprojeto “Saberes de Jovens e Adultos e Saberes
Docentes”, desenvolvido no curso de Licenciatura em Pedagogia da
UERJ/Maracanã, desde 2013. Conta com a participação de 12 bolsistas, distribuídos em duas escolas da rede municipal de ensino do
Rio de Janeiro, localizadas na Zona Norte da cidade, que ofertam
classes de alfabetização e do ensino fundamental (1º e 2º segmentos)
no horário noturno, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. As reflexões aqui tecidas fundamentam-se na análise dos relatórios produzidos nos anos de 2014 e 2015 pelos licenciandos-bolsistas de uma das escolas parceiras, em conjunto com a observação de
suas atuações no cotidiano escolar e de entrevistas de roteiros semi-estruturados realizadas com os professores da escola pesquisada.
Diante do atual contexto vivido na UERJ de reformulação curricular
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dos cursos de licenciaturas, os resultados dos dados visam somar-se
ao esforço de repensar as licenciaturas existentes no país, de modo
geral. Para isso, em um primeiro momento, tecemos um breve estudo da arte no campo da formação docente, a fim de demonstrar
que as propostas contidas no Pibid e nas atuais diretrizes (Resolução
CNE n. 02/2015) são demandas - há tempos- reivindicadas pelos
educadores e pesquisadores do campo.

Formação docente: breve estudo da arte
O campo científico da formação do professor tem apresentado um
volume expressivo de produções nos últimos anos. Segundo Pimenta (2005), podemos organizar as tendências investigativas contemporâneas na área de formação de professores em três grupos: 1) a
importância das investigações em situações concretas, configurando
o que se tem denominado de epistemologia da prática, valorizando
os processos de construção de conhecimentos de professores; 2) a
importância da concepção professor-reflexivo e suas possibilidades
e limites nos contextos escolares; 3) a importância dos saberes, identidade e da profissão e da profissionalidade docente, apontando para
a questão do professor pesquisador.
Os objetivos e a forma como o Pibid se estrutura convergem com
o conjunto dessas demandas reivindicadas pelos estudiosos do
campo. O programa foi criado em 2009, em um contexto marcado
tanto pela ausência de uma política pública que tratasse especificamente da formação docente, quanto pela descontextualização dos
conhecimentos na maioria dos cursos de licenciaturas, apresentados sem muita relação com o trabalho docente concreto, embora as
Diretrizes Nacionais para a Formação da Educação Básica, de 2001,
já ressaltassem a indissociabilidade entre teoria e prática. O estudo
realizado por Malucelli (2001) demonstra que a polarização entre o
fazer e o pensar se fazia (e ainda se faz) presente em muitos cursos
de licenciaturas; fato que se expressa na estruturação curricular na
qual pesquisa, ensino e prática ainda se configuram como polos separados. Para a autora, a estrutura curricular de grande parte dos
cursos de licenciaturas ainda se faz de forma tradicional, agrupando
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as disciplinas em disciplinas de conteúdo, disciplinas pedagógicas e
disciplinas chamadas integradoras (ou de ponte com a prática).
Essa segmentação e hierarquização das disciplinas, em que primeiro
se aprende “o que” e “como fazer” (disciplinas teóricas e disciplinas
ligadas à prática) para depois se fazer o que foi aprendido, é alvo
de críticas dos pesquisadores e estudiosos ao longo dos últimos 20
anos. No final do século passado, Libâneo e Pimenta (1999: 267)
argumentavam que ‘é preciso integrar os conteúdos das disciplinas
em situações da prática, que coloquem problemas aos futuros professores e lhes possibilitem enfrentar soluções. [O que] significa ter
a prática ao longo do curso [...]’. Nesta mesma direção, Nóvoa (2003)
defende uma formação que proporcione situações que possibilitem
a reflexão e a tomada de consciência das limitações sociais, culturais e ideológicas da própria profissão docente. Para isso, argumenta
que os futuros professores devem ser inseridos na realidade escolar
durante todo o processo de formação, uma vez que determinadas
especificidades da profissão só serão adquiridas com a convivência
na escola. Sem desconsiderar o papel desempenhado pela universidade, ressalta que a bagagem essencial de um professor adquire-se
na escola, através da experiência e da reflexão sobre a experiência;
reflexão esta que não acontece ao acaso, mas que tem regras e métodos próprios.
Em 2008, a pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas revelou que as disciplinas com conhecimentos específicos sobre a docência (voltadas à prática e às didáticas específicas) representavam,
no máximo, 30% da carga horária das graduações (RATIER, 2010).
Essa segmentação favorece que se mantenha no imaginário social a
representação da universidade como espaço de elaboração e transmissão da teoria – “que não dá conta da prática”, pois “na prática a
teoria é outra” - e da escola como espaço da execução de tarefas rotineiras, sem muita reflexão. O resultado desse processo é uma formação descolada da prática; professores pouco instrumentalizados
teoricamente para pensar os problemas reais da sua prática e pouco
instigados a refletir os desafios dela originados.
Isto ocorre porque, de modo geral, a inserção dos futuros professores
na realidade escolar ocorre nos períodos finais dos cursos de licen66

ciaturas, viabilizada pelas disciplinas de estágio e de prática de ensino. Essas disciplinas tendem a privilegiar a observação da “prática”
com pouca possibilidade de participação dos futuros professores no
planejamento e na execução das atividades. Assim conduzidas e sem
recorrer ao apoio conceitual e teórico da investigação científica, este
modelo proporciona o risco da reprodução de vícios, preconceitos,
mitos e obstáculos epistemológicos acumulados na prática empírica, como salientam Monteiro (2002) e Pimenta (1997). Ao mesmo
tempo, não capacita os licenciandos a desvendar a complexidade da
escola, por não levá-los a conhecer e a refletir sobre o modo como tal
realidade foi gerada. Esta é uma realidade que o Pibid visa superar
ao definir que os projetos, ao inserir os licenciandos no cotidiano
de escolas da rede pública de educação, devem proporcionar-lhes
‘oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no
processo de ensino-aprendizagem’ (Brasil, Capes, 2010).
A necessidade de se estabelecer um ambiente de diálogo entre os
profissionais da educação básica e a comunidade acadêmica se intensifica com o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a constituição do processo formativo no exercício da ação docente. No
movimento denominado de “epistemologia da prática” (TARDIF,
2000), pesquisadores e estudiosos têm defendido a necessidade de
valorizar o professor como detentores de saberes, enquanto sujeitos
do processo ensino-aprendizagem, capazes de buscar, com auxílio
da teoria, as respostas para os desafios que se apresentam no decorrer da sua prática. É ela [a prática] que sinaliza as questões que
a teoria ajuda a interpretar e a propor alternativas, que, por sua vez,
se transformam em novas práticas, tornando-se ponto de partida
de novas indagações. Para isso, faz-se necessário que o professor se
constitua em pesquisador de sua própria prática, o que Schön (1997)
denomina de “professor reflexivo”, entendendo a prática como espaço de produção de saberes específicos, fruto do movimento de reflexão crítica e contínua da própria prática por parte dos docentes
(TARDIF, 2004).
Entretanto, quais as condições necessárias para que o professor realize a reflexão crítica e contínua da sua própria prática? Como é
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possível que o futuro docente se constitua em um “professor reflexivo” de sua própria prática, sem que a sua formação se organize sob o
mesmo enfoque reflexivo e possua identidade crítica?
A busca por respostas a estes questionamentos tem fortalecido a
necessidade de se estreitar a relação entre universidade-escola e o
desejo de que a formação e a prática educativa sejam conduzidas na
perspectiva da práxis. Uma formação na perspectiva da práxis, aqui
entendida como unidade teórico-prática, supõe uma prática reflexiva que possibilite aprender a praticar a docência no próprio percurso da prática docente, tendo em vista que, como argumenta Fortuna
(2007), a realidade escolar possibilita aos futuros professores um
exercício pessoal de revisão e de exploração dos saberes adquiridos
no próprio percurso de sua formação, mas pensando-os a partir de
questões postas pelo real concreto da situação escolar.
É nesta perspectiva que se fundamenta epistemologicamente o Parecer CNE/CP n. 2/2015, ao tratar a formação dos profissionais do
magistério como um direito, e, portanto, alçada ao nível da política pública, entendendo a formação inicial e continuada como um
continuum, garantido pela institucionalização de um projeto de
formação a ser ofertado aos profissionais das redes. Esta forma de
conceber a formação ressalta o papel estruturante da prática profissional e a importância estratégica da pesquisa, concebendo como
ato formador o trabalho pedagógico do professor. Essa concepção
de formação definida pelas novas diretrizes implica o desenvolvimento de cursos e processos promovidos em articulação com o sistema de educação básica, o que inclui não apenas necessidades de
formação docente, mas a inserção dos estudantes de licenciatura nas
instituições de educação básica da rede pública de ensino - espaço
privilegiado da práxis docente.
Por esta razão, entendemos a contribuição das experiências e os
conhecimentos produzidos no âmbito do Pibid para se repensar os
cursos de licenciaturas, sobretudo por inserir os licenciandos na realidade escolar na perspectiva de professores-pesquisadores, reconhecendo o protagonismo das escolas públicas de educação básica
nos processos de formação inicial para o magistério, considerando
seus professores como coformadores dos futuros docentes. Para isso,
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o programa garante tempos-espaços de pesquisa e de formação contínua, que ocorrem tanto na escola, na interação com os professores
da unidade escolar e a supervisora do subprojeto (também professora da escola), quanto na universidade, através das disciplinas cursadas e dos encontros semanais para estudos com a coordenadora
(professora do curso de licenciatura).
Em nossa pesquisa constatamos que os licenciandos-bolsistas, após
a experiência do Pibid, reivindicam a construção de um currículo
que promova a inserção dos futuros docentes no cotidiano da escola
desde o início de sua formação, por entender a escola como espaço
de construção de novas idéias, de pesquisa, e não apenas de execução de teorias. Não se trata, no entanto, de uma assertiva linear e
mecânica, mas construída através de conflitos e disputas de idéias,
de alegrias e decepções, como veremos a seguir.

O Pibid como instrumento de inserção dos futuros
professores na escola
Embora o intercâmbio entre a formação de professores e o desenvolvimento de projetos educacionais nas escolas seja uma tendência da
política educacional mundial, esta articulação ainda é muito frágil
nos cursos de formação docente em nosso país. Todavia, entre os
objetivos do Pibid estão:
[...] IV – inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da
rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidade de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador
e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensino-aprendizagem; [...] VI
- contribuir para a articulação entre teoria e prática necessária à formação dos docentes elevando a qualidade das
ações acadêmicas nos cursos de licenciaturas (BRASIL, Decreto n. 7.219, de 24 de junho de 2010).

A valorização da prática enquanto momento importante na formação do professor se faz presente nos aparatos legais há bastante tem69

po, a exemplo da resolução CNE/CP n. 2/2002, que instituiu 400
horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo
da graduação, e 400 horas de estágio curricular supervisionado a
partir do início da segunda metade do curso, do total de carga horária mínima de 2.800 horas. Esta proposta e as atuais diretrizes intentam que a prática se constitua em um espaço de reflexão crítica e de
pesquisa desde a fase inicial da formação, reconhecendo, porém, que
“não é a prática que é formadora, mas sim a reflexão sobre a prática.
É a capacidade de refletirmos e analisarmos” (Nóvoa, 2007: 16) que
faz a diferença ante os modelos de formação de professor vigentes
em boa parte das Instituições de Ensino Superior. Afinal, “não há
ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro”, como ressalta Freire (1996: 29).
Nos encontros institucionais e nacionais do Pibid, verifica-se a consensualidade entre os diferentes atores de que o programa contribui
para a valorização do magistério, amplia a formação inicial dos futuros professores e imprime outras dinâmicas, tanto na escola quanto
na universidade. Ao mesmo tempo em que influencia na produção
de ideias, nos modos de agir e nas práticas na escola e nos profissionais que lá trabalham, retroalimenta e contribui para a superação
da formação fragmentada oferecida nas universidades, por ampliar
e oportunizar a articulação entre os licenciandos e professores da
escola básica, como afirma Silva (2011). Conforme constatamos em
nossa pesquisa, trata-se de um movimento dialético e pouco natural, no início, devido a pouca institucionalização de diálogo entre
escola-universidade. Daí entende-se que nos primeiros meses de
desenvolvimento do subprojeto a maioria dos professores da escola
pesquisada acreditar que os bolsistas não tinham muito com que
lhes contribuir, como expressam os depoimentos abaixo:
na universidade se aprende muitas teorias que não ajudam
o professor a enfrentar os desafios da sala de aula, porque
só se aprende a ser professor no dia a dia da sala de aula
(Educador C, 2º segmento, 2014).
a leitura de algum autor não vai fazer eu melhorar a minha
prática ou de qualquer outro professor. Isso ocorre muito
mais pela experiência, pela própria prática, do que pela leitura das teorias (Educadora B, 1º segmento, 2014).
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Todavia, sendo a escola um espaço dinâmico e contraditório, expressão de sínteses provisórias decorrentes de arranjos e conflitos
existentes em seu interior, há também grupo de professores que
reconhece a importância de ações como o Pibid para a formação
docente. Para a professora do 1º segmento do ensino fundamental,
o Pibid possibilita os futuros professores conhecerem a realidade da escola pública e, ao mesmo tempo, a sua presença
ajuda a nós, professor, com as tarefas, e nos estimula a pensar em novas metodologias, em novas atividades (Educadora A, 1º segmento, 2014).

Durante a realização da pesquisa, acompanhamos duas ações desenvolvidas pelos bolsistas com os alunos das seis turmas de EJA existentes na escola (uma classe de alfabetização, uma do 1º segmento
e quatro do 2º segmento do ensino fundamental). No primeiro semestre, foi realizada uma roda de conversas sobre “Os movimentos
sociais e o Estado de direitos: a organização e a luta popular na garantia efetiva dos direitos existentes e na criação de novos direitos”;
ação bem acolhida pelos alunos e professores. No segundo semestre,
cada bolsista realizou uma atividade de intervenção pedagógica, planejada em conjunto com um professor da escola. Segundo a coordenadora e o supervisor do Subprojeto, a ideia era de que professores e
bolsistas, ao planejarem juntos, pudessem refletir sobre as metodologias e as práticas condizentes aos sujeitos da EJA.
Na avaliação dos licenciandos-bolsistas, tais atividades fizeram superar alguns receios e compreender a imprevisibilidade da sala de
aula, uma vez que a prática foi o ponto de partida e de chegada da
ação planejada. Por ser o subprojeto pesquisado voltado às pessoas jovens, adultas e idosas, os licenciandos-bolsistas perceberam
os variados desafios enfrentados por esta modalidade da educação
básica, tanto em relação às condições físicas e estruturais, quanto
de ordem político-pedagógica, ao constatarem a pouca reflexão por
parte dos professores e gestores em relação às especificidades da EJA
e a diversidade dos sujeitos atendidos, apesar dos espaços-tempos
destinados aos estudos/planejamento dos docentes. Para um dos licenciandos-bolsistas, esta é uma situação grave, já que ‘nem todos os
docentes são preparados para trabalhar com as questões emergentes
da EJA’ (Bolsista A, entrevista realizada em 10/12/2014).
71

Ainda que os relatos de experiências apresentados nos encontros regionais e nacionais ressaltem que a inserção dos licenciandos na realidade escolar influencia na produção de ideias, nos modos de agir e nas
práticas da escola e dos profissionais que lá trabalham, reafirmamos
não ser este um movimento natural. Na escola pesquisada, verificamos que a ressignificação das práticas pedagógicas dos professores é a
dimensão da formação potencializada pelo Pibid que apresenta maior
dificuldade. Foram poucos os que abriram espaço para as propostas
provocadoras e provocativas que os licencando-bolsistas tentaram
empreender. Algumas mediações foram consideradas para a pouca
abertura do corpo docente para as atividades de reflexão de suas próprias práticas, a saber: as precárias condições de trabalho, o cansaço
dos professores que atuam na EJA no horário noturno (para todos os
docentes da escola pesquisada se tratava da terceira jornada de trabalho) e a ausência de sistematização de estudos coletivos na escola,
embora parte da carga horária seja reservada a este fim.
Por meio da análise dos relatórios e do grupo focal realizado com
os licenciandos-bolsistas, constatamos que a prática na escola torna
o conhecimento dos saberes da docência muito mais significativo e
sinaliza um caminho viável para a formação do “professor-pesquisador”, por fomentá-los a conhecer, pensar e renovar a prática. Assim,
em vez de meras observações de práticas bem sucedidas para fins de
reprodução futura, o Pibid possibilita que os sujeitos em formação
realizem um exercício de revisão e de exploração dos saberes adquiridos no próprio percurso de sua formação, a partir da realidade
complexa da escola. Resulta desse processo uma melhor relação entre teoria e prática, o que demonstra a necessidade de os cursos de
licenciaturas proporcionarem a inserção cada vez mais precoce dos
futuros professores no cotidiano escolar, dando-lhes o suporte teórico para que esta se constitua em uma imersão reflexiva.

Considerações Finais
As narrativas dos licenciandos-bolsistas demonstram que, mais do
que um recurso metodológico, o contato com a realidade escolar,
desde o início da formação, além de possibilitar a compreensão da
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complexidade que envolve a prática pedagógica e a construção de
uma identidade profissional compromissada com a educação pública e com os cidadãos atendidos também fortalece o futuro professor,
na medida em que o faz se sentir um pouco mais preparado para
enfrentar as imprevisibilidades e incertezas com quais se defrontam
no dia a dia da sua prática, sobretudo, quando se faz acompanhado
de um fecundo diálogo com a teoria. Este não é um movimento fácil
e natural, em face do frouxo diálogo historicamente instituído entre universidade-escola e a utilização instrumental e pragmática da
escola por parte de pesquisadores acadêmicos. Exige compromisso
de ambas as partes, por entender que a valorização dos profissionais
do magistério e a formação docente – inicial e continuada – são elementos importantes, entre muitos outros, para a melhoria da qualidade da educação pública.
As experiências construídas no Pibid – ao valorizar os saberes docentes e instituir os professores da educação básica como coformadores dos futuros professores, conferindo centralidade à pesquisa -,
nos apontam as potencialidades a serem dinamizadas e as fragilidades a serem superadas pelas novas diretrizes curriculares nacionais
para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada. Embora não tenhamos a pretensão de generalizar os achados da
pesquisa por entendermos que cada experiência do Pibid em cada
escola parceira é um caso único, histórico e socialmente construído pelos sujeitos envolvidos, ainda assim, afirmamos a necessidade dos cursos de licenciaturas considerarem a escola e as vivências
aí estabelecidas como espaço de construção de conhecimentos, de
identidade profissional e, portanto, espaço também legítimo de formação de futuros professores. É um caminho viável para se romper
a dicotomia secular entre o fazer e o pensar, entre a teoria e a prática.
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Resumo
Indivíduos Superdotados(SD) ou Altas Habilidades (AH) sempre se
destacaram entre seus pares em todas as sociedades ao longo da História da Humanidade, suscitando diferentes práticas e abordagens
em relação às suas múltiplas e fascinantes habilidades. Paralelamente, na tentativa de compreender essas mentes, foram se estruturando
estudos relativos à inteligência, e uma visão multidimensional da
superdotação se consolidou, embora ainda não se encontre dentro
do contexto da educação brasileira um panorama favorável aos SD/
AH. Assim, o objetivo geral deste estudo é analisar a situação de dois
indivíduos inseridos no contexto educacional brasileiro, tomando
como referencial teórico Arroyo, Martorell e Tarragó em sua análise
multidimensional da superdotação, a partir do conceito de genialidade proposto por Vygotsky e da Teoria das Múltiplas Inteligências,
criada por Gardner, e propondo possíveis caminhos para que a educação possa tornar visíveis esses indivíduos.

Palavras-chave: Educação Brasileira, Altas Habilidades, Eixos da
Superdotação.

Abstract
Gifted individuals (SD) or High Abilities (AH) have always stood out
among their peers in all societies throughout Humanity history, raising
different practices and approaches in relation to their multiple and fascinating abilities. At the same time, in the attempt to understand these
minds, studies related to intelligence were structured and a multidi77

mensional vision of giftedness was consolidated, although a scenario
favorable to SD / AH has not yet been found within the context of Brazilian education. Thus, the general objective of this study is to analyze
the situation of two individuals inserted in the Brazilian educational
context using as theoretical reference Arroyo, Martorell and Tarragó
in their multidimensional analysis of the Superdotory, based on the
concept of genius proposed by Vygotsky and the Theory of Multiple Intelligences, created by Gardner, and proposing possible ways in which
education can make these individuals visible.
Keywords: Brazilian Education, High Abilities, Axes of Giftedness.

Introdução
Uma das questões mais instigantes e desafiadoras dentro do contexto educacional reside no trabalho com os indivíduos superdotados
ou altas habilidades, em função não apenas da complexidade e da
variedade de características que compõem cada um deles, tornando-os singulares em muitos aspectos, como da multiplicidade de
vertentes que se voltaram para a análise desses indivíduos.
Fala-se em superdotados ou em altas habilidades, numa ideia que
por muito tempo esteve associada a uma inteligência superior. Porém, o próprio conceito de inteligência foi se modificando ao longo do desenvolvimento da Psicologia, deixando de ser um conceito
unidimensional, mensurável, para se transformar em um conceito
multidimensional, trazendo assim uma nova perspectiva para o estudo da superdotação. (Gardner,2001)
No entanto, apesar do progresso acima descrito, a educação brasileira não possui um trabalho consistente e contínuo voltado para
as necessidades e potencialidades dos alunos superdotados, e tem-se um recorte dessa constatação na matéria publicada na revista
ÉPOCA e que serve de base para este artigo.
Tentando compreender um pouco acerca das características dos indivíduos superdotados e entender o lugar deles na educação brasi78

leira, este artigo se propõe inicialmente a traçar um breve panorama,
mostrando o papel desses indivíduos nas diferentes sociedades ao
longo da História. Busca-se, com isso, verificar de que forma as diferentes habilidades comuns a essas pessoas foram abordadas pela
cultura em que estavam inseridas e que intervenções foram feitas de
forma a integrá-los ao seu contexto.
Também traz uma breve abordagem acerca do conceito de inteligência na sua
primeira acepção dentro de uma perspectiva unidimensional e com os famosos testes de inteligência que buscavam quantificar e classificar os indivíduos,
identificando precocemente aqueles com inteligência superior.
Em oposição à ideia anteriormente apresentada, traz o conceito de
genialidade proposto por Vygotsky (1996) e a ideia das múltiplas
inteligências concebidas por Gardner (1995), estabelecendo a relação entre as ideias concebidas com as características dos meninos
Dirceu e Giovanni, protagonistas da matéria publicada na revista
ÉPOCA, em fevereiro de 2016.
Dentro da perspectiva das Múltiplas Inteligências, o texto apresenta
a concepção de Altas Habilidades, concebido por Arroyo, Martorell
e Tarragó. As autoras trazem a ideia de superdotação relacionada
a três eixos: criatividade, personalidade e inteligência. Esses eixos
estão relacionados a um elenco de características que possibilitam
uma avaliação da superdotação dentro de uma perspectiva da multidimensionalidade da inteligência.
Sob a ótica das ideias acima, é proposto um olhar sobre Giovanni e
Dirceu, nas diferentes fases de vida relatadas brevemente, numa análise pautada nos três eixos propostos, mostrando diversas características que ratificam a ideia de serem ambos indivíduos superdotados
(SD) ou Altas Habilidades (AH).
A partir dessa análise que conduz à constatação de que Giovanni e Dirceu, dois indivíduos superdotados se tornaram invisíveis para uma escola
que não enxerga os indivíduos em suas potencialidades, da mesma forma
que não permite que eles protagonizem sua aprendizagem, são propostos
alguns caminhos para que histórias como a dos meninos não continuem
se repetindo, de forma cruel, pela irrelevância com que é tratada.
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O lugar dos superdotados na história: primeiros registros
Ao longo da história das sociedades, os indivíduos que, de alguma
forma, eram vistos como os mais capacitados para determinadas
tarefas em comparação com seus pares, atraíam para si o imaginário de seu povo, sendo muitas vezes considerados seres mágicos ou
mesmo divinos. (Gama, 2006)
Os registros que existem sobre esses seres datam de épocas e sociedades milenares: na Roma antes de Cristo, na Grécia e no Egito, os indivíduos superdotados tinham suas habilidades direcionadas de acordo
com o interesse da cultura em que estavam inseridos. (Gama, 2006)
Sabe-se que na Grécia e em Roma os meninos aos sete anos eram selecionados e retirados do seio familiar a fim de serem educados para a
arte da guerra. Também nessas sociedades, os meninos considerados
superdotados tinham sua educação voltada para a arquitetura, o direito, a engenharia e a administração, embora a educação superior fosse
direito apenas concedida aos homens, mostrando que o atendimento
a esses indivíduos desde cedo não se deu plenamente. (Gama,2006)
Na Grécia antiga, Homero concebia a inteligência como uma entidade diferente de outras habilidades humanas, ou seja, como uma capacidade superior, como demonstraram inúmeros estudos e pesquisas que só não conseguiram definir precisamente o que é inteligência
nem tampouco o conceito de superdotação. (Gama,2006)
Também existem vários registros históricos que apontam para diferentes momentos em que a questão da superdotação veio à tona,
como nas propostas de Platão, que trazia a ideia de que indivíduos
com inteligência superior, ou superdotados, deveriam ser selecionados logo nos primeiros anos da infância para que suas habilidades
fossem direcionadas em benefício do Estado. (Gama, 2006)
Encontramos ainda, dentro das sociedades orientais, registros de
uma série de exames competitivos criados pelos chineses há cerca
de 2000 anos antes de Cristo, com a finalidade de selecionar crianças que se destacavam por sua inteligência superior, que passavam
a receber um atendimento especial, sendo consideradas “divinas” e,
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por isso, encaminhadas à corte do imperador chinês, pois, segundo
a sabedoria ancestral, essas crianças eram tidas como sinal de prosperidade nacional. (Kwok, sem data)
Na cultura chinesa, uma prodigiosa imaginação criadora, que se
manifestava por meio da poesia e de ensaios, era extremamente valorizada e, por isso, encontramos na literatura dessa sociedade vários exemplos de crianças com habilidades excepcionais nessa área,
como Li Bai, famoso poeta chinês que, com apenas 5 anos, conseguiu
memorizar toda a obra de Confúcio, e Quan De Yu, que com apenas
4 anos de idade começou a escrever poesia . (Kwok, sem data)
Conforme se percebe, os indivíduos superdotados eram vistos como
portadores de uma inteligência superior, se comparados aos seus pares. Assim, a questão da superdotação, em sua gênese, estava ligada
essencialmente à inteligência. (Gama, 2006)
De fato, a inteligência continuou sendo o alvo de inúmeras pesquisas
que buscavam compreender um pouco mais a mente extraordinária
dos indivíduos superdotados. Gama (2006) nos mostra que, na virada do século XX, o britânico Francis Galton e o francês Alfred Binet
trouxeram uma nova perspectiva para as pesquisas nessa área. Estes
estudiosos se basearam nos estudos a respeito da Origem das Espécies, de Charles Darwin (primo de Galton) acerca do desenvolvimento da inteligência humana e, com base nessas pesquisas, Galton
criou um laboratório em Londres, onde aplicava testes psicológicos.
(Gama,2006)
Já os estudos de Binet levaram o governo francês, em 1904, a lhe
solicitar a criação de um instrumento que pudesse prever se crianças
teriam sucesso nas escolas francesas. Esse instrumento, que testava
as habilidades nas áreas verbal e lógica, deu origem ao primeiro teste
de coeficiente intelectual (QI) desenvolvido por Lewis Terman, na
Universidade de Standford, Califórnia, e que foi chamado Standford-Binet Intelligence Scale. Desta forma, “surgiu o conceito de inteligência como capacidade inata, geral e única, passível de ser testada,
que permite aos indivíduos um desempenho maior ou menor, em
qualquer área da atuação humana.” (Gama, 2006. p.28)
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Essa vertente de pensamento se manteve viva até a metade do século
XX. Porém, com o passar do tempo, os chamados testes de inteligência utilizados na investigação da superdotação acabaram se tornando ineficazes, em virtude do surgimento de novas abordagens para
a análise desses casos.

Vygotsky e o conceito de genealidade
Lançando uma nova luz nos estudos acerca dos superdotados, Vygotsky propôs o conceito de genialidade, publicado na Grande Enciclopédia de Medicina, editado pela Cia. Enciclopédia Soviética. Nele
o autor defende que a genialidade é “um grau superior de talento que
se manifesta em elevada criatividade, tendo extraordinário significado histórico para a vida da sociedade.” (Vygotsky, 1929, p.612 e 613)
Postula ainda que a genialidade pode se manifestar em diferentes
setores da criatividade humana: tecnologia, ciência, arte e política, o
que, de certa forma, aproxima essas ideias das proposições de Gardner acerca das Múltiplas Inteligências. (Gardner, 1995)
Também apresenta, dentro do conceito de genialidade proposto, a ideia
do pioneirismo por parte dos indivíduos considerados gênios e, nesse
momento, ao se lançar o olhar sobre Dirceu e Giovanni , os protagonistas
da matéria publicada na revista ÉPOCA, em fevereiro de 2016, constata-se o pioneirismo de Giovanni , ao construir um rádio, aos seis anos de
idade, e sintonizar a BBC para aprender inglês, um dos idiomas em que se
tornou fluente, de forma autodidata, ao criar a primeira biblioteca digital
em braile do país, no 1ºano da Faculdade de Pedagogia da USP.
Pensando no grande talento com os números precocemente demonstrado por Dirceu, surge uma questão: o quanto de pioneirismo aquele menino poderia ter trazido, mas que não foi visto nem
pela escola, indiferente a ele, nem pela família, em sua simplicidade?
Acrescente-se ainda a falta de acolhimento, em função da ausência
de políticas públicas voltadas para o atendimento aos superdotados
e da falta de informações sobre o assunto.
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Segundo Vygotsky, a genialidade não se dá de forma efetiva em todas as áreas, mas, antes, se manifesta em algumas áreas da atividade
criadora e não em outras, o que, nesse aspecto, torna as proposições de Vygotsky similares às ideias de Gardner. Dentro dessa ótica,
aponta, ainda, a personalidade e a criatividade acima da média por
parte dos superdotados, como características que diferenciam esses
indivíduos de seus pares, o que a aproxima de Arroyo, Martorell e
Tarragó, autoras que trazem a ideia da superdotação definida a partir de três eixos intrinsecamente relacionados: criatividade, personalidade e inteligência.
Para Vygotsky, não existem estudos que comprovem a genialidade
como sendo hereditária. Por outro lado, aponta as condições sociais e
econômicas favoráveis como determinantes para o desenvolvimento
de talentos inatos como os de Giovanni e Dirceu, e isso fica patente
no abismo que se abre entre os meninos com o fim do ginasial, em
função das condições socioeconômicas de ambos. Dirceu, inserido
num contexto social desfavorecido, acabou adormecendo seu talento
à medida que precisava sobreviver à dura realidade em que vivia, enquanto Giovanni, por outro lado, favorecido por melhores condições
socioeconômicas, pode ter seus talentos desenvolvidos.
Ele postula que os talentos surgem em qualquer momento e em
qualquer lugar, desde que existam condições sociais favoráveis, o
que reforça o que foi ressaltado anteriormente. Assim, todo talento
resulta de forças sociais que o tiram do estado de latência ou o mantêm nele, como ocorre com os dois meninos.

Gardner: Um novo olhar na abordagem da superdotação
Gardner trouxe para a Psicologia a visão da inteligência numa perspectiva multidimensional e, assim, os parâmetros de identificação
dos indivíduos superdotados foram se redefinindo. Seus estudos
foram fundamentais para a desconstrução da ideia de que a inteligência podia ser apenas mensurada por meio de testes ou em determinadas áreas, sempre privilegiando os conhecimentos escolares.
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Sua teoria postula que a inteligência deve ser entendida como “um
potencial biopsicológico para processar informações, que pode ser
ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar
produtos que sejam valorizados numa cultura.” (Gardner, 2001, p.47)
Essa concepção traz uma visão inovadora da inteligência, mostrando que esta possui diferentes formas de se constituir em uma pessoa
e que cada um possui diferentes inteligências e por isso diversas formas de resolver os problemas. Além disso, menciona que a inteligência sofre influência dos valores de culturas específicas e também em
razão das oportunidades que forem disponibilizadas ao indivíduo.
Gardner então expõe outra maneira de ver os sujeitos e entender a
mente humana, concebendo-a de forma multifacetada e pluralista. Sob
essa ótica, desenvolveu a Teoria das Inteligências Múltiplas, que multidimensiona o conceito tradicional de inteligência e entende que “a capacidade de resolver problemas permite à pessoa abordar uma situação
em que um objetivo deve ser atingido e localizar a rota adequada para
esse objetivo. A criação de um produto cultural é crucial nessa função,
na medida em que captura e transmite o conhecimento ou expressa as
opiniões ou os sentimentos da pessoa” (Gardner, 1995, p. 21).
O menino Giovanni, protagonista da matéria que serviu de base a
esse estudo, graças à sua habilidade na área de eletrônica, constrói,
aos seis anos, um rádio para captar o sinal da emissora londrina
BBC, a fim de desenvolver a fluência na língua inglesa, primeiro dos
sete idiomas em que obteve proficiência, de forma autônoma, graças
à sua inteligência linguística. Seu objetivo de construir um produto
que representasse as suas ideias, ou como ele concebia o rádio, acabou também atendendo a uma outa demanda do menino.
Mais tarde, já adulto, estudante e pesquisador na área de Pedagogia,
criou a primeira biblioteca digital em braile, dando início ao trabalho na vertente da Educação Inclusiva. Construiu, mais uma vez, um
produto que traduzia suas ideias naquele momento.
Gardner, em sua teoria, aponta que os indivíduos possuem oito inteligências, a saber: corporal-cinestésica, musical, linguística, lógico-matemática, espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalista e a exis84

tencial. Estas inteligências, conforme postula o autor, na maioria das
pessoas, funcionam combinadas, e a resolução de algumas atividades
poderá envolver uma fusão de várias delas (Gardner, 1995, 2001), teoria que derruba de vez a ideia da inteligência unidimensional.
Neste sentido, indivíduos com altas habilidades destacam-se no grupo social em que estão inseridos por apresentarem uma ou mais destas “inteligências” ou habilidades, evidenciando sua capacidade superior. Tendo-se a compreensão destas habilidades, pode-se perceber
que os indivíduos com altas habilidades/superdotação apresentam
características que podem ser evidenciadas em comparação a um
grupo e observadas pelas pessoas de seu convívio ou por ela mesmas.
Analisando os meninos Giovanni e Dirceu sob a ótica da teoria de
Gardner, percebe-se, no primeiro, a combinação das inteligências
linguística, que se faz patente na aprendizagem autodidata de sete
idiomas, lógico-matemática e espacial; no outro, temos a inteligência lógico–matemática, que se traduz pela facilidade de realizar operações complexas, aliada a uma inteligência interpessoal, que sempre
o tornava “querido por todos”. (Revista ÉPOCA, fevereiro /2016).

Na trilha de Gardner, Arroyo, Martorell e Tarragó
Tendo como base a ideia da inteligência em seu sentido multidimensional, Arroyo, Martorell e Tarragó (2006) apresentam algumas ideias relacionadas às características de indivíduos portadores
de Altas Habilidades (AH) ou Superdotação (SD), a partir de uma
questão que se faz necessária como cerne de toda a discussão. Quem
são os superdotados? E como resposta, nos apresentam os superdotados como indivíduos com um elevado potencial intelectual aliado
a uma alta capacidade de produzir ideias novas e originais.
Essas autoras postulam que o conceito de superdotação se estrutura
a partir de três eixos fundamentais intrinsecamente relacionados de
tal forma que apenas um dos elementos constituintes isoladamente
não é capaz de definir um SD /AH. São eles: inteligência, criatividade e personalidade.
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Em relação à Inteligência, as autoras afirmam que o indivíduo SD/
AH dispõe de um considerável potencial em pelo menos uma das
áreas que compõem a inteligência humana, aliado a uma elevada
capacidade para realizar tarefas criativas e um pensamento capaz de
combinar esses aspectos a um resultado inovador, diferente, único.
Indivíduos com SD/AH apresentam uma grande capacidade em relação a um ou mais aspectos de inteligência ou uma considerável
destreza para uma habilidade ou um comportamento específico.
Apresentam ainda uma inteligência excepcional que os distingue e
os destaca dentre aqueles que possuem uma inteligência considerada normal, em função de sua rapidez e facilidade que demonstram
para aprender, combinar e usar os conhecimentos, de modo superior ao demonstrado por seus pares.
Giovanni, um dos protagonistas da matéria sobre superdotados que
serve de base a este artigo, apresenta uma notória capacidade na área
de eletrônica, trabalhando na montagem e desmontagem de rádios
desde os seis anos de idade, além de ter uma considerável habilidade
no aprendizado de diversas línguas, tornando-se autodidata no domínio de sete idiomas, num processo iniciado aos sete anos de idade com
o aprendizado do inglês necessário à leitura de livros de eletrônica.
Ao lado dele, temos Dirceu com uma excepcional capacidade para
cálculos e que, aos onze anos de idade, cursando a 5ª série, mostrava
pleno domínio de operações envolvendo equações de segundo grau
e cálculos infinitesimais simples como derivação e integração, enquanto a professora trabalhava com equações de 1ºgrau, conteúdo
pertinente à série que ele cursava.
Em relação ao eixo Personalidade, Arroyo, Martorrell e Tarragó
(2006) postulam que não é possível definir um padrão único em
relação à personalidade dos SD/AH, já que esta se define a partir
da comunhão entre a carga genética determinada e individual e as
experiências vivenciadas ao longo de sua vida e que moldam essa
personalidade de uma forma peculiar.
No entanto, mesmo dentro da ótica da personalidade peculiar de
cada SD/AH, existem algumas características apontadas pelas autoras
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como sendo uma marca entre esses indivíduos: (a) apresentam um
sentido moral e ético consideravelmente desenvolvido, que se traduz
pela preocupação com os conceitos abstratos do bem e do mal, da
justiça e injustiça, do correto e incorreto, demonstrando notória sensibilidade em relação aos problemas sociais; (b) capacidade de liderança, que se traduz no grande potencial que apresentam para exercer
notória influência entre seus companheiros, sendo respeitados e reconhecidos por eles. (c) elevado perfeccionismo na execução de tarefas
propostas, sobretudo se estas se encontram dentro de seu campo de
interesse, o que os leva a estabelecer objetivos que atingem patamares muito elevados. (d) autoconhecimento muito aguçado, o que lhes
proporciona a plena compreensão de seus processos intelectuais, bem
como de suas faculdades cognitivas. (e) elevada sensibilidade diante
do mundo do conhecimento, tornando esses indivíduos suscetíveis a
experimentar novas sensações junto aos seus pares.
Aliadas a essas características, as autoras destacam ainda a perseverança, sensação de sentirem-se diferentes a partir da ideia que
possuem de si mesmos, além de inconformismo, engenhosidade e
imaginação.
Neste momento, voltamos a Giovanni e Dirceu, nossos superdotados, cujas experiências vivenciadas ao longo de sua escolaridade
básica definiram caminhos diversos que acabaram por obscurecer
muitas das características marcantes da personalidade dos SD/AH.
Pode-se falar da capacidade de liderança que esses meninos poderiam ter exercido desde muito cedo, mas que foi obscurecida por
uma escola que se limitou a classificá-los como “alunos-problema”,
transformando seus questionamentos em “perguntas descabidas”,
quando poderiam tê-los convertido em conhecimentos a serem partilhados pelo grupo. Pode-se falar também de como essa capacidade
desmoronou, quando Giovanni e Dirceu foram vistos apenas como
“sabe-tudo” e “exibidos”, no sentido mais pejorativo que esses termos
podem adquirir, tornando-os invisíveis aos olhos de uma escola que
não percebe o indivíduo em suas potencialidades.
Nesse sentido, o sistema educacional em que Giovanni e Dirceu
estavam inseridos, ao torná-los invisíveis, deixou de ser para eles
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uma “educação para a liberdade” ou para “o homem sujeito” (Freire,
1967), produzindo um efeito devastador na vida de Dirceu que, ao
se distanciar do único que não lhe via como invisível, não encontrou
estímulo e sentido na lógica de um sistema ao qual se acomodou, se
ausentando da escola e a abandonando quando as pressões exercidas
pela realidade em que vivia foram predominantes.
Giovanni, também acomodado a esse sistema, rompeu com essa
acomodação ao sair da cidade logo após a conclusão do ginasial,
indo cursar o ensino técnico em eletrônica; em pouco tempo tornou-se o coordenador do curso, mesmo antes de sua conclusão, graças aos conhecimentos adquiridos de forma autônoma, na biblioteca
da escola enquanto era invisível.
Nesse curso, Giovanni foi descoberto por uma multinacional que,
em “uma conversa e uma olhada nos trabalhos dele” (Revista ÉPOCA, fevereiro/2016), descobriu o que um sistema educacional engessado não percebeu ao longo de quase uma dezena de anos: ali estava
um superdotado. A partir daí, Giovanni, mergulhou num universo
em que se tornou um ser integrado ao seu conhecimento construído
longe dos bancos escolares, e, portanto, “datado” e “situado” dentro
da concepção piagetiana (Piaget, 1967). Situado dentro da perspectiva de valorização do seu saber e datado, pois, a partir daí, começa
a construir sua história, liberto de um conhecimento medíocre ao
qual se submetia.
O novo caminho traçado por Giovanni trouxe-lhe a possibilidade
de desenvolver sua capacidade de liderança e elevado perfeccionismo na execução das tarefas que lhe eram propostas, pelo fato de
elas estarem em sua área de interesse. Num curto período de tempo,
desenvolveu atividades tão diferentes como a implantação de sistemas em redes de ensino e a tradução de textos junto a bispos e ao
próprio Papa, pelo seu vasto conhecimento de diferentes idiomas,
adquiridos por conta própria. Também esse novo caminho, de integração plena com o seu conhecimento, permitiu a ele perceber que
não seguiria o caminho como seminarista, traduzindo textos no Vaticano. Agora ele está liberto, pois não se encontra “[...] minimizado
e cerceado, acomodado a ajustamentos que lhe sejam impostos, sem
o direito de discuti-los [...]” (Freire, 1967, p. 42).
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Ao contrário do colega de ginásio, Dirceu continuou simplesmente adaptado ao sistema. Passou a estudar em um curso técnico em
contabilidade que muito pouco acrescentaria a sua imensa habilidade em realizar os cálculos mais complexos. Nessa época, como fica
claro no texto “era querido por todos”, o que reforça uma das características relacionadas à personalidade dos SH/AD: ser reconhecido
e respeitado por seus companheiros pela notória influência exercida
sobre eles. Logo depois, conseguiu um estágio num escritório de
contabilidade, onde ficou por um curto espaço de tempo; acabou
sendo empurrado para a linha de produção de uma fábrica de ferramentas, a maior da cidadezinha em que vivia, pela necessidade de
sobreviver e manter as contas da casa após a morte do pai.
A adesão ao trabalho em uma linha de produção, de onde Dirceu
saiu de forma trágica depois de 10 anos, representa a morte da engenhosidade e criatividade, características da personalidade dos SD/
AH. A partir desse momento, “a vida de Dirceu se arrastava em dias,
meses e anos sempre iguais” (Revista ÉPOCA, Fevereiro/2016), e
toda sua extraordinária habilidade com os números “eram expressados na hora do café, em forma de brincadeira, e no trabalho quando
tinha oportunidade” (Revista ÉPOCA – Fevereiro/2016). Ficou conhecido fora dos limites de sua cidade por sua reconhecida habilidade com cálculos, que a maioria das pessoas só realizava com o
auxílio de uma calculadora. Porém, apesar de toda sua habilidade,
continuava revestido pela mesma invisibilidade que o manteve durante sua vida de estudante, agora preso a uma linha de produção e,
na concepção piagetiana, nada mais que um
[...] homem simples esmagado, diminuído e acomodado,
convertido em espectador, dirigido pelo poder dos mitos
que forças sociais poderosas criam para ele. Mitos que, voltando-se contra ele, o destroem e aniquilam. É o homem
tragicamente assustado, temendo a convivência autêntica
e até duvidando de sua possibilidade. (Piaget, 1967)

Esse homem, empurrado para o lugar comum, adormece suas possibilidades enquanto SD /AH; ele se manteve, durante toda a vida,
invisível aos olhos de um sistema que, ao invés de integrá-lo às suas
potencialidades, o transformou em mais uma peça, diminuída e intrincada a uma engrenagem que aniquila as individualidades.
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O terceiro eixo estruturador que define o perfil do AH/SD é o da
Criatividade. Dentro desse eixo, Arroyo, Martorell e Tarragó (2006)
postulam que os superdotados apresentam um enorme potencial
criativo, que pode ser notado pela habilidade para gerar ou inventar
algo novo e original, com espírito de invenção e produção de novas
ideias. Esse potencial criativo se traduz em originalidade (produção
de novas ideias), fluidez (capacidade de gerar diferentes alternativas), flexibilidade (capacidade de gerar soluções diferentes diante de
problemáticas diversas), pensamento independente (não se deixar
dominar pelo comum e estabelecido) e, por fim, são dotados de um
pensamento integrador que os torna capazes de conseguir fazer sínteses de reconhecido valor.
Na descrição desse terceiro eixo, nos debruçamos sobre Dirceu e
Giovanni e chegamos à constatação de como o sistema educacional
brasileiro vai pouco a pouco matando a criatividade tão marcante
nos SD/AH. Giovanni, que se mostrou um leitor aos três anos de
idade, ouviu da mãe, professora primária, o seguinte conselho: “não
colocar o carro à frente dos bois”, pois “querer saber mais do que
lhe ensinavam era sinal de desassossego” e “destacar-se era errado”.
(Revista Época, fevereiro de 2016).
Seguindo esse conselho, o menino escondeu todo o seu potencial
criativo, para se encaixar nos padrões estabelecidos pela escola.
Vestiu uma máscara que o tornava apenas mais um, sufocando sua
individualidade, seu pensamento independente, sua originalidade,
fluidez e flexibilidade.
Mas toda a energia de um menino de sete anos, aliada a uma mente
fervilhante de um indivíduo AH/SD acabaram por derrubar a máscara e destacar a individualidade de Giovanni em toda sua potência de
pensamento independente, que se fez presente quando o menino foi
chamado de “burro” pela professora e respondeu a essa ofensa fazendo a leitura de todos os cartazes que existiam em sua sala, mostrando
que não se deixava dominar por aquele método entediante de repetir
mecanicamente palavras que se iniciavam com determinadas letras.
Sua atitude libertadora, na concepção do menino de sete anos, foi
lida como indisciplina por parte da professora, causando vergonha
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aos seus pais e ao próprio Giovanni, que, na ingenuidade de um
menino, mas com a flexibilidade típica do pensamento criativo dos
indivíduos, buscou outro caminho, que dentro da originalidade dos
indivíduos SD/AH, mostrou-se totalmente coerente: ele seria aceito
dentro da lógica daquele sistema educacional em que estava inserido, se substituísse o que sua professora chamava de bagunça, por
questionamentos. Sua lógica estava correta, pois nada mais instigador do que os questionamentos de uma criança, que podem servir
de mote para aulas mais criativas e interessantes.
Mais uma vez, o menino Giovanni se enganara. Seus questionamentos
eram vistos pela professora como meras provocações e o processo ensino–aprendizagem se tornava uma luta pessoal pela manutenção da
autoridade, constituída por um saber que se firmava muito mais pelo
autoritarismo quase teocêntrico, na visão da professora, do que pela
riqueza de conhecimentos trazidos por ela. E esse engano trouxe consequências ainda mais marcantes: o menino foi retirado da escola e,
com a indicação da única psicóloga da cidadezinha onde morava, passou a estudar na Apae (Associação de Pais e Amigos do Excepcional).
Nessa instituição, mais uma vez, todas as características da mente criativa de Giovanni entraram em ação. O menino, agora convivendo com sua mãe, que ali atuava como professora, descobriu
que deveria adotar um comportamento capaz de mantê-lo na classe
de onde foi expulso: deveria “parar de fazer perguntas “descabidas”
para sua idade, ideia que era sustentada por todos os adultos com os
quais convivia. Porém, não tendo certeza de quais perguntas poderia
fazer e necessitando ser aceito na escola para agradar aos pais, viu-se
obrigado a camuflar toda a sua criatividade sob uma nova máscara
que o deixava quieto e obediente. Na avaliação do adulto Giovanni, a
partir daquele momento, o menino tornou-se um ator e um mestre
na arte da invisibilidade.
Liberado da Apae e de volta à escola que o excluíra, Giovanni encontra
um caminho capaz de manter sua máscara de menino comportado e
também sua invisibilidade. Começa a frequentar a biblioteca da escola, onde devora os livros de eletrônica, assunto para o qual demonstra enorme habilidade. Esse caminho, está à margem da sala de aula,
definida como microcélula de uma “educação” para a “domesticação”,
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para a alienação[...]. Educação para o homem-objeto.” (Freire, 1967) e
que se esvazia de sentido para as mentes criativas dos SD/AH.
Também Dirceu, oriundo de uma família muito humilde e numerosa,
foi rotulado por esse sistema como um “aluno-problema”, “exibido” e
“sabe-tudo”, tornando-se invisível para fugir de uma estrutura que o
repelia, empurrando-o para estar mais tempo junto de sua família.

O fantasma do preconceito
Todo o panorama descrito em relação a Giovanni e Dirceu aponta
para uma realidade que aponta o preconceito em relação aos indivíduos portadores de AH/SD oriundo não apenas da escola, mas da
sociedade em geral, fruto principalmente do desconhecimento que
se tem sobre o tema, trazendo questões emocionais significativas
para esses indivíduos. Um exemplo claro desse preconceito o menino Giovanni encontra desde cedo no seio de sua família através
da fala de sua mãe, que o considera diferente e o orienta a não se
destacar, pois isso era errado.
Mais tarde, esse preconceito se transfere para o Campus da USP,
quando o já adulto Giovanni, agora estudante de Pedagogia, cursando o 1º ano, começou a sentir na pele o preconceito por parte
de seus professores, logo que seu trabalho começou a se destacar. A
partir daí, outras situações trouxeram para o brilhante aluno, talvez
a lembrança dos bancos escolares em Campanha.
Agora, porém, consciente de suas habilidades e dotado de autoconhecimento muito aguçado, que lhe oportunizaram a plena compreensão de seus processos intelectuais, bem como de suas faculdades cognitivas, Giovanni, não vestiu a capa da invisibilidade. Antes,
blindou-se com esse traço da personalidade dos SD/AH e continuou
o seu curso, enfrentando não só a recusa dos professores em lhe dar
aula, como comentários recheados de intolerância por parte deles,
aos quais respondeu dentro dos ditames da lei, movendo um processo para que pudesse concluir a sua graduação.
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E Dirceu, agora adulto, onde estava nesse contexto de preconceito e
discriminação? Ele continuava invisível e sem a consciência de suas
extraordinárias habilidades, era mais um dentro de uma linha de
produção. Não se destacava, pois segundo Mahoney (1998, p.223),
não sentia sua superdotação como válida e, com isso, ganhava a “vantagem” de não sofrer a discriminação como seu amigo de ginasial.
De fato, o preconceito contra os SD /AH se constitui em uma forte
barreira para a formação de uma identidade própria, contribuindo
para uma representação negativa ou distorcida por parte desses indivíduos e isso se reflete na raridade de adultos que se reconhecem
como SD/AH, negando essa condição, como ilustra o recado dado
por Dirceu para o amigo Giovanni: “Disse que esse negócio de superdotação[...] não importa mais.” (Revista ÉPOCA - fevereiro, 2016)
Esse preconceito aliado a mitos e crenças populares que surgem em
torno do conceito que se tem dos indivíduos SD /AH também acabam acarretando a carência ou precariedade de atendimento para
esses indivíduos ou mesmo o próprio diagnóstico. Isso pode ser
constatado em relação aos meninos Dirceu e Giovanni que, ao longo
da infância não receberam qualquer diagnóstico, mesmo apresentando vários “sinais” indicativos da superdotação. Ao contrário, a
leitura feita em relação às patentes habilidades dos meninos esteve sempre relacionada a comentários negativos ou pejorativos que
em nada contribuíram para um diagnóstico e, por conseguinte, um
atendimento eficaz que desenvolvesse suas potencialidades.
Enquanto Dirceu passou toda a sua vida sem obter um diagnóstico,
Giovanni só foi identificado como SD/AH, ao ser descoberto por
uma multinacional que lhe abriu um caminho de oportunidades, explorando suas habilidades. Nesse aspecto, é importante ressaltar que
as diferenças socioeconômicas também foram decisivas. Dirceu, inserido num contexto socioeconômico desfavorecido, dividindo seu
dia entre uma escola que não o enxergava em suas potencialidades
e o contato com uma família ocupada em sobreviver de forma digna, cresceu e, empurrado pela necessidade premente de sobreviver,
trocou todas as possibilidades em relação ao seu potencial pela linha
de produção, de onde saiu para se entregar à degradação completa.
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Giovanni, ao contrário, inserido em um contexto mais favorável
ao desenvolvimento de suas habilidades, encontrou um caminho
que lhe permitiu desenvolver-se plenamente e escolher espaços de
autoria, autoconhecimento e crescimento profissional, levando-o
a seguir, a partir de sua experiência e do caminho percorrido pelo
único amigo que o enxergou de fato por trás de sua invisibilidade, o
caminho da pesquisa em Educação e a luta pelos direitos dos indivíduos SD/AH, participando da elaboração de projetos, leis e criando
uma Instituição voltada para o atendimento a esses indivíduos e
que, entre outros trabalhos, promove o treinamento de professores
e gestores para o trabalho com SD/AH, na tentativa de evitar que
outros alunos vivenciem as dores que ele, durante a infância, e seu
amigo por toda a vida experimentaram. Em suas palavras, seu trabalho busca impedir que as crianças sejam punidas pelo simples fato
de serem inteligentes.

Espantando o fantasma em busca da realidade
Não existe uma fórmula pronta para espantar o fantasma do preconceito que existe contra os indivíduos SD/AH, levando-os ao
caminho da visibilidade, É preciso antes de tudo que se aceitem as
diferenças, reconhecendo-as como potencialidades e, para isso, o
pontapé inicial está numa maior sensibilização sobre o tema e um
conhecimento consistente que se construirá a partir de uma revisão nos currículos dos cursos de Pedagogia/Educação tão carentes
de um enfoque do tema Altas Habilidades /Superdotação como é
mostrado na própria matéria que serve de tema a esse artigo quando
é mostrado o espanto de Giovanni ao se deparar com a ausência
completa de qualquer tema ligado aos superdotados no curso de Pedagogia da mais importante universidade do país.
Também se faz necessária uma formação continuada dos professores de todos os segmentos de ensino e em todas as esferas, pois é a
partir do olhar diferenciado deles que poderá se definir o caminho
de cada aluno. Esta formação deve se dar por intermédio do incentivo a pesquisas, publicações na área, além da implementação de po94

líticas públicas engajadas com as necessidades destes indivíduos e
de seus familiares, como caminho para erradicar a discriminação, o
esquecimento e a invisibilidade que os envolve.
Mas, para que tudo que for feito de concreto e efetivo pelos SD/AH
seja de fato verdadeiro, é determinante que se entendam e aceitem as
particularidades desses indivíduos: conhecer a si mesmo e ao outro,
despindo-se de quaisquer pré-conceitos, preconceitos, enxergando
as diferenças não como empecilhos, mas como elementos capazes
que possam restabelecer um espaço de construção, troca e interação
para esses indivíduos.
Sob essa ótica, o papel da escola, como espaço de convivência com o
plural, é de fundamental importância no sentido de entender a diversidade humana, apagando a ideia de normalidade e homogeneidade,
impossíveis de se concretizar nesse espaço. Isso porque, enquanto os
alunos SD/AH não saírem da invisibilidade e não forem identificadas
suas necessidades e potencialidades, enquanto não lhes for “permitido” se autorreconhecer e se aceitar como diferente sem qualquer sentido pejorativo que esse termo possa assumir, não se estará fazendo o
bastante para esses alunos, e outros Dirceus serão produzidos.
Visão global e individualizada, aliadas a políticas consistentes e reais de inclusão que se traduzam por pesquisa, produção científica,
formação continuada e mudanças de base na Educação, são os caminhos a serem seguidos em busca da visibilidade para os SD/AH.
Afinal, no mundo em que precisamos confirmar nossa humanidade
biológica, adquirida ao nascer, com a humanidade construída em
sociedade, a educação - função dos mais experientes para com os
menos (sejam eles mais velhos ou não), como um esforço oriundo da
constatação da ignorância, segundo Bruner (apud SAVATER, 2000,
p. 17), tem que ser capaz de “despertar em quem a recebeu o desejo
de fazer melhor com aqueles pelos quais depois será responsável.”
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Conclusão
Os indivíduos Superdotados ou Altas Habilidades estão desde os
primórdios da História inseridos nas diferentes sociedades. Nestas,
sempre se destacaram entre seus pares por suas extraordinárias habilidades que eram diferentemente valorizadas e direcionadas, permanecendo essas mentes privilegiadas envoltas em muitas dúvidas
que acabavam trazendo uma aura de mistério.
Essas mentes suscitaram diversos estudos acerca da Inteligência, que
buscavam identificar precocemente novos talentos, direcionando-os
no sentido de que trouxessem ideias inovadoras para a sociedade
em que estavam inseridos. Muitos foram os estudiosos que se debruçaram sobre os Superdotados/Altas Habilidades, antes definidos
apenas como portadores de uma inteligência superior.
A Inteligência, antes avaliada a partir de testes que buscavam quantificar o desempenho dos alunos nas áreas relacionadas à linguagem
e ao raciocínio lógico-matemático, foi sendo paulatinamente redefinida a partir da constatação de que uma quantificação simples era
insuficiente para medir as múltiplas habilidades demonstradas pelos
indivíduos Superdotados. Surgiram assim, novos estudos que propuseram uma visão multidimensional da Inteligência que ampliou de
forma significativa o campo de estudos relacionado à superdotação.
No entanto, apesar desta nova perspectiva de estudos e de uma nova
abordagem mais ampla em relação ao assunto, percebe-se que o sistema educacional brasileiro ainda está longe de oferecer condições
adequadas para que os alunos Superdotados possam ser estimulados
em todas as suas potencialidades. Ao contrário, esses alunos acabam
sendo considerados um entrave pelos professores que não enxergam
além da homogeneidade previsível que não rompe com o cotidiano
planejado minuciosamente para os iguais.
A escola precisa se reavaliar, promovendo a inclusão dos indivíduos
superdotados, a partir do estabelecimento de políticas sérias, contínuas e que busquem uma nova perspectiva que propiciará a esses
indivíduos a visibilidade que lhes é devida. Não pode continuar produzindo novos “Dirceus” e “Giovannis”, mas pessoas que consigam
96

encontrar um espaço de reconhecimento e expansão de habilidades
já dentro do espaço escolar, não precisando se tornar invisíveis, perdendo sua identidade e espontaneidade ou se escondendo atrás de
máscaras que sufocam todo o seu potencial.
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Resumo
Este artigo objetiva elaborar uma proposta de Sequência Didática
que fará uso de duas tecno-logias digitais, a qual será capaz de contribuir de forma positiva para a formação de alunos letrados cientificamente e que poderá ser adotada em espaços não formais de
aprendizagem. O artigo apresenta uma fundamentação teórica que
disserta sobre o Letramento Científico nos anos iniciais do ensino
fundamental, articulando esse conceito com o de espaços não formais de aprendizagem e Educação Ambiental. Como metodologia,
os autores deste artigo realiza-ram uma visita ao Sítio Roberto Burle
Marx para refletir sobre a elaboração de uma Sequência Didática
que proponha uma pesquisa de campo no local, com a utilização de
dois recursos tecnológicos. Foi realizada também uma descrição e
análise das duas tecnologias utilizadas e, por fim, uma reflexão sobre
as oportunidades oferecidas por esta atividade para a promoção do
letramento científico nas escolas. Concluiu-se, por meio dos resultados apontados, que a Sequência Didática elaborada poderia ser um
dos caminhos percorridos pela escola para contribuir no desenvolvimento de alunos letrados cientificamente, por meio de reflexões de
forma democrática e com uma postura crítica diante dos problemas
de seu tempo e de seu espaço.

Palavras-chave: Letramento Científico; Sequência Didática; Tecnologias Digitais; Espaços Não formais; Educação Ambiental.
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Abstract
This article aims to elaborate a proposal for a didactic sequence with
the use of two digital tech-nologies capable of contributing positively
to the formation of scientifically literate students to be adopted in
non-formal learning spaces. The article presents a theoretical foundation that talks about the Scientific Literacy in the initial years of
elementary education, articulating this concept with the Non-formal
Learning Spaces and Environmental Education. As a methodology,
the authors of this article made a visit to the Roberto Burle Marx Site
to reflect on the elaboration of a Didactic Sequence that proposes a
field research in the place, with the use of two technological resources. It was also carried out a description and analysis of the two technologies used and, finally, a reflection on the opportunities offered by
this activity for the promotion of scientific literacy in schools. It was
concluded, through the results pointed out, that the elaborated didactic sequence could be one of the ways the school went to contribute to
the development of scientifically literate students, through reflections
in a democratic way and with a critical posture to the problems of
Your time and your space.

Keywords: Scientific Literacy; Didactic Sequence; Digital Technologies; Non-formal spaces; Environmental Education.

Introdução
A presente pesquisa se propõe a apresentar uma proposta de prática pedagógica que contribua para o desenvolvimento do letramento
científico nos anos iniciais do ensino fundamental. Discorre sobre a
Educação Ambiental (EA) no contexto escolar, a partir de uma postura investigativa que favoreça a valorização do protagonismo infantil, do pensamento científico e que transcenda os muros da escola.
Importante é sinalizar que não se incluiu como procedimento metodológico desta pesquisa uma aplicação da referida atividade educativa com alunos dos anos iniciais, mas sim uma reflexão sobre suas
contribuições para a formação de alunos letrados cientificamente.
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Sua elaboração se justifica no fato de que, de acordo com Costa (2016,
p. 13), ainda temos uma educação formal pautada predominantemente em uma abordagem tradicional, com professores que desconsideram os recursos que existem fora dos livros didáticos, fora dos muros
escolares, e que podem possibilitar o desenvolvimento de uma ciência
real, que atenda às exigências da sociedade contemporânea.
Nesse sentido, desenvolver uma proposta de Sequência Didática
(SD) interdisciplinar (envolve várias esferas do conhecimento como
Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e Ciências) com abordagem investigativa e pautada no uso de duas tecnologias digitais — o
PlantNet (detalhado na subseção 6.1) e o Google Earth Pro (detalhado na subseção 6.2) — pode ser uma prática pedagógica eficaz para
o desenvolvimento de alunos letrados cientificamente? Acreditamos
que a referida SD poderia ser uma alternativa eficiente neste processo de desenvolvimento do letramento científico nos anos iniciais do
ensino fundamental e objetivamos neste artigo, portanto, elaborar
uma Sequência Didática baseada nesses princípios, que articule o
uso das duas tecnologias digitais supracitadas e que seja capaz de
contribuir de forma positiva para potencializar a ampliação de práticas sociais de leitura e escrita científica.
É importante deixar claro aos leitores que este artigo tem o propósito
de apresentar uma futura proposta de uma Sequência Didática interdisciplinar a ser usada, e não uma pesquisa de campo e aplicação
e análise com aprendizes. Existe sim uma sugestão de prática educativa diferenciada que possa vir a ser utilizada em ambientes em
diferentes espaços de aprendizagem.

Fundamentação teórica
A necessidade da conservação e da defesa do meio ambiente é indiscutível em nossa sociedade hoje. Todavia, ainda é comum que a
educação formal transmita aos educandos um olhar fatalista diante da degradação ambiental, a partir de condutas pedagógicas que
negligenciam a possibilidade da tomada de consciência coletiva em
pequenos grupos, que, quando unidas em um mesmo propósito,
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são capazes de alterar o rumo dos acontecimentos e transformar a
realidade (FREIRE, 1967). Assim, é urgente que essa visão fatalista
seja substituída pela formação de indivíduos livres, com posturas
críticas, capazes de vislumbrar os problemas, construir perguntas,
arquitetar hipóteses e propor soluções, intervindo de forma consciente em sua realidade.
Pensando nesses problemas, a presente pesquisa propõe uma prática
pedagógica pau-tada no letramento científico, haja vista seu caráter
investigativo diante de situações-problema da vida real, instigando o
aluno/pesquisador a refletir sobre possíveis soluções para os desafios
ambientais de seu cotidiano, com base no conhecimento fornecido
pela ciência e com o auxílio da tecnologia para o acesso e sistematização de informações.
A presença da tecnologia neste contexto se justifica porque sua
disseminação no cotidiano dos indivíduos exige reflexões da escola sobre suas possíveis contribuições para a dinâmica das práticas
docentes. Exige-nos, portanto, repensar constantemente o contexto
da edu-cação formal, que precisa estar em sintonia com essas novas
formas de circulação das infor-mações. Sobre as ferramentas digitais
na escola, Tezani (2011) aponta que elas
possibilitam ao professor e ao aluno o desenvolvimento de
competências e habilidades pessoais que abrangem desde
ações de comunicação, agilidades, busca de informações, até
a autonomia individual, ampliando suas possibilidades de
in-serções na sociedade da informação e do conhecimento
(Tezani, 2011, p.36).

Portanto, tendo em vista sua contribuição positiva para a educação
formal, buscamos aliar este recurso a uma proposta de prática pedagógica pautada no letramento científico na escola. No contexto deste
artigo, entenderemos por letramento científico a formação cidadã
de aprendentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental para dominarem com consciência a utilização dos conhecimentos científicos,
bem como seus possíveis desdobramentos em diferentes esferas de
sua realidade local (SASSERON; CARVALHO, 2011). Almejamos
que este indivíduo seja capaz de relacionar o conhecimento científico e tecnológico aprendido na escola ao seu cotidiano, fazendo
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relações entre ele e o seu contexto sócio-histórico. (MAMEDE;
ZIMMERMANN, 2005). Diante disso, optamos pela utilização do
termo letramento em detrimento do termo alfabetização, devido às
práticas efetivas de leitura e escrita no plano social a que ele remete.
Vale ressaltar, porém, que o nosso objetivo ao se utilizar do letramento científico como uma base teórica para práticas pedagógicas
no ensino fundamental não é o de formar cientistas, mas, sim, o
de levar os alunos a compreenderem como estes estudiosos veem,
falam e explicam os fenômenos naturais. Dessa forma, estaríamos
promovendo o acesso a esta forma de produzir conhecimentos, bem
como o entendimento do mundo sob um especial ponto de vista —
o científico (MOTOKANE, 2015).
Sobre esta temática, Lorenzetti e Delizoicov dissertam que as aulas
pautadas no letra-mento científico, que são desenvolvidas em espaços não formais, como museus e centros de ciências, planetários,
museus de história natural, zoológicos, jardins botânicos, parques
nacio-nais e outros (2001, p. 2), podem ampliar as possibilidades de
aprendizagem dos estudantes, pois despertam suas emoções e, consequentemente, sua motivação para a aprendizagem, além de terem
um impacto positivo na memória a longo prazo.
Nesse sentido, o caráter lúdico destes espaços de aprendizagem também o configuram como um importante elemento para a alfabetização científica de crianças pequenas (ZIMMER-MANN e MAMEDE,
2005) e, ainda, contribuem significativamente para o trabalho pedagógico relacionado à Educação Ambiental (EA).
Perante o exposto, vale destacar que as práticas educativas relacionadas à EA no Brasil seguem as orientações da Política Nacional de
Educação Ambiental, da qual podemos desta-car o Art. 1.°:
Entende-se por educação ambiental os processos por meio
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitud es e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade (LEI 9.795, 1999, art. 1º apud DIAS, 2015, p. 5)
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Ao analisar os demais artigos desta política educacional, notamos
que seu principal objetivo é, justamente, orientar possíveis práticas
educacionais para que levem o aluno a compreender a concepção do
meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, através de
um enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, incentivando a participação individual e coletiva dele na preservação
do equilíbrio do meio ambiente, entendendo esta prática como um
valor inseparável ao exercício da cidadania (LEI 9.795, 1999 apud
DIAS, 2015, p. 5). Propõe, ainda, uma prática educativa integrada às
diferentes áreas do conhecimento, excluindo a possibilidade de uma
disciplina específica para o ensino de EA.
Nesse contexto, verifica-se que a Educação Ambiental pode tornar-se potencialmente significativa quando abordada em espaços de
educação não formais, como exemplificados anteriormente, e que
pode ser trabalhada a partir de atividades investigativas, pautadas
no letramento científico.
Diante disso, constatamos que a abordagem destes conteúdos na escola não deveria ser realizada de forma descontextualizada à realidade dos alunos, por meio da memorização de conceitos e definições
presentes em livros didáticos, mas necessitariam de conexões com reais situações-problema. Tais atividades estariam subordinadas a um
objetivo geral de cunho norteador, que poderia instigar a busca por
respostas e a construção de conhecimentos científicos sobre EA pelos
alunos, possibilitando, assim, uma formação autônoma e crítica.
Com base no exposto, propomos um trabalho pautado no letramento científico que trabalhe conceitos relacionados à Educação Ambiental através de atividades sequenciais e progressivas, guiadas ou
por um tema ou por um objetivo geral (MACHADO; CRISTOVÃO,
2006), o qual denominamos Sequência Didática (SD). Entendemos
que este termo se remete ao planejamento de aula contínuo de forma gradual, que parte dos níveis de conhecimentos já dominados
pelos alunos para chegar àqueles que eles precisam compreender
(Id; 2010) e acreditamos que as ferramentas digitais podem ser um
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recurso auxiliador nesse processo. Assim, a SD proposta neste artigo tem seu ponto de partida nos conhecimentos prévios dos alunos
referentes à EA e busca ampliá-los gradativamente, através de pesquisas de campo, explorações de informações através de recursos
tecnológicos, sistematização de hipóteses e conclusões pelos alunos.
Segundo Machado e Cristovão (2006, p. 8), as Sequências Didáticas
têm uma aborda-gem que implicam uma lógica de descompartimentalização dos conteúdos, o que favorece a prática pedagógica interdisciplinar no planejamento do docente. Os autores afirmam ainda
que este procedimento didático é justificado pelo trabalho global e
integrado do qual favorece; pela integração das atividades de acordo
com uma ordem sequencial flexível pré-elaborada; e pela motivação
instigada aos alunos, uma vez que o permite vislumbrar diferentes
objetivos específicos dentro de um objetivo geral norteador.
Nesse sentido, é fundamental explicitar, ainda, o papel do professor
neste processo, ressaltando a importância de que ele domine o assunto pesquisado em toda sua complexidade, de modo que possíveis
apropriações de discursos alheios pelos alunos sejam evitados, bem
como a construção de ideias equivocadas. Uma vez internalizadas,
difícil será o processo de sua desconstrução. (MOTOKANE, 2015).

Metodologia
Durante as etapas de planejamento desta atividade de uma proposta
de prática pedagógica, visitamos o Centro Histórico Sítio Roberto
Burle Marx (Figura 1), situado na Barra de Guaratiba, em local bem
próximo às instituições de ensino do bairro. O intuito de tal experiência foi, justamente, conhecer o potencial exploratório e investigativo do referido espaço não formal de aprendizagem em possíveis
atividades pedagógicas para o letramento científico realizadas com
alunos do entorno do SRBM, bem como conhecer o acervo botânico
que ele oferece para tais explorações.
Após a visita guiada, foram realizadas discussões entre os três autores deste artigo acerca dos temas e conteúdos pertinentes a serem
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elencados na prática pedagógica. Os atores deste trabalho discutiram
e refletiram também sobre a relevância dessa seleção curricular para
os habitantes da região, sobre a necessidade de estímulos prévios,
realizados ainda no território das escolas, para despertar a curiosidade dos alunos para exploração do território do Sítio. Finalmente,
refletimos sobre estratégias lúdicas para que esta motivação inicial
fosse despertada e para que ela pudesse culminar em investigações
mais aprofundadas pelos alu-nos, envolvendo reflexões de caráter
socioambiental relacionadas com o bairro de Guaratiba.
Em um outro momento os autores fizeram um levantamento das
possibilidades de uso de algumas ferramentas tecnológicas como o
software PlantNET e o Google Hearth PRO para ser incorporada a
uma estratégia didática para o letramento científico.
Fundamentados por essas questões, observações e análises, foi elaborada uma proposta de Sequência Didática, apresentada no capítulo cinco deste artigo, com uso de tecnologias híbridas, para que seja
utilizada futuramente em atividades com uma proposta pedagógica
fundamentada para o letramento científico.

A Visita Guiada ao Sítio Roberto Burle Marx
Durante a visita guiada, os autores vivenciaram diferentes situações
de descoberta en-volvendo a construção de saberes científicos, relacionando-os a diversificados temas como, por exemplo, botânica, reflorestamento e educação ambiental. Descobrimos que o local recebe
diariamente turistas, pesquisadores e estudantes de todo o Brasil e que
possui enorme potencial para o desenvolvimento de práticas educativas que visam à formação de alunos letrados cientificamente. Além
disso, percebemos que o SRBM concentra coleções de arte sacra, pinturas e esculturas do próprio Burle Marx e de artistas contemporâneos, arte pré-colombiana, obras de arte popular brasileira em cerâmica
(principalmente do Vale do Jequitinhonha) e madeira, mobiliário e
objetos de decoração, bem como uma coleção de conchas (IPHAN,
2012). Tais artefatos artísticos e históricos são riquíssimos para serem
explorados em ocasiões futuras, em aulas pautadas em investigações
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históricas, a partir da exploração deste acervo artístico local.
Com base nessas experiências, discutimos, ao final da visita ao Sítio
e ainda imersos em seu ambiente, sobre possíveis estratégias pedagógicas significativas para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental dentro deste local e nos questionamos sobre a necessidade de
utilização de tecnologias durante a visitação, que pudessem auxiliar o
aluno/pesquisador na identificação das espécies vegetais ali presentes.
Discutimos também sobre a relevância do uso de tecnologias como

fontes de informação para a descoberta dos locais de origem delas.
Figura 1: Registro fotográfico realizado durante a visitação dos autores
deste artigo ao Sítio Roberto Burle Marx. Fonte: Monalisa Silva.

Uma proposta de Sequência Didática interdisciplinar
utilizando tecnologias híbridas para promover a Educação Ambiental
A Sequência Didática proposta tem como pano de fundo o cenário
ambiental na contemporaneidade. Sobre este cenário, é importante
citar que a preservação da Mata Atlântica foi indicada como uma
das prioridades dos órgãos públicos para a conservação da biodiversidade da Terra, entretanto, ainda sim, ela vem sendo destruída pela
107

ação antrópica (ALMEIDA, 2016).
Nesse contexto, torna-se válido considerar que a cidade do Rio de
Janeiro está inteira-mente inserida neste bioma, e que o bairro de
Barra de Guaratiba possui esta característica ainda mais evidente.
Caracterizado por abrigar a Mata Atlântica, o Manguezal e o ecossistema de Restinga, este bairro concentra uma riquíssima biodiversidade, encontrada tanto na Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, quanto nas duas unidades de conservação ambiental - PNM da
Prainha e PNM de Grumari - que formam parte do Parque Estadual
da Pedra Branca. Em vista disso, tem-se a importância de sua valorização pelos residentes locais, bem como a constante demanda por
estratégias para sua preservação.
Sendo as autoras deste artigo moradoras dessa região desde o nascimento e levando em consideração suas experiências de contato com
estes ecossistemas, muitas vezes sendo vistos poluídos ou explorados de forma insustentável, consideramos relevante, a partir da revisão de literatura realizada, desenvolver uma prática educativa que
auxilie o aluno inserido no contexto de Barra de Guaratiba a pensar
cientificamente, tecendo articulações entre o conhecimento científico e a realidade em que está inserido, para que este seja capaz de
pensar em estratégias de conservação e de proteção de seu bairro.
Priorizamos, para isso, contribuir para a formação de um indivíduo
dentro da perspectiva do letramento científico já que este lhe dá
subsídios para adotar um caráter investigativo diante de situações-problema como a supracitada no parágrafo anterior, instigando-o
a refletir sobre possíveis soluções para os desafios ambientais de seu
cotidiano, com base no conhecimento fornecido pela ciência e com
o auxílio da tecnologia para o acesso e sistematização de informações (MAMEDE; ZIMMERMANN, 2005).
A prática educativa elaborada pelos autores deste artigo tem como
propósito, portanto, contribuir para a formação de alunos letrados
cientificamente. Em um futuro próximo, pretende-se aplicá-la com
alunos do referido bairro, para avaliar suas contribuições à finalidade
supracitada.
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Portanto, diante dessas reflexões sobre as potencialidades pedagógicas que este espaço não formal dispõe, bem como de tecnologias que
poderiam auxiliar em práticas educativas ali realizadas, elaboramos
a proposta de uma Sequência Didática interdisciplinar, disposta no
Quadro 1. Além dessas reflexões, sua elaboração também levou em
consideração os princí-pios norteadores da fundamentação teórica.
A proposta para ser usada, em futuras pratica pedagógicas, inicia-se
com o levantamen-to de hipóteses provenientes da leitura de um conto
infantil intitulado A Viagem da Sementinha (SIGUEMOTO; MARTINEZ, 2012). É Importante destacar que esta proposta se funda-menta
no princípio da flexibilidade de caminhos e trajetórias investigativas
que podem ser percorridas pelos alunos, na valorização do protagonismo discente, na ludicidade e na curiosidade presente no cotidiano
infantil. Como já supracitado, seu principal objetivo é contribuir para
formação de alunos capazes de tecer articulações entre o conhecimento
científico e sua realidade local (MAMEDE; ZIMMERMANN, 2005),
mais especificamente, a realidade do bairro de Barra de Guaratiba.
Após a leitura do livro, a atividade se desdobrará em uma tempestade
de ideias a ser realizada coletivamente entre o professor mediador da
atividade e os alunos participantes. Com base nos questionamentos e
nas hipóteses levantadas a partir do texto, ela propõe uma pes-quisa
de campo dentro do Sítio Roberto Burle Marx, utilizando o aplicativo tecnológico PlantNet (detalhado na subseção 6.1) para exploração
das origens de espécies vegetais do local. Por fim, sugere a sistematização dos dados coletados na pesquisa de campo com o auxílio do
software Google Earth Pro (detalhado na subseção 6.2) e a retomada
das hipóteses iniciais para discussão e construção de novos problemas por meio de um debate em sala de aula (espaço formal).

1. Leitura coletiva do Livro A Viagem da Sementinha
(SIGUEMOTO; MARTINEZ, 2012).
O livro narra a viagem de uma sementinha aventureira
que é levada pelo vento e conhece diferentes ecossistemas, até cair em um viaduto e se transformar em uma
grande árvore. Na narrativa, a disseminação da semente
ocorreu pela ação da própria natureza, a partir do vento.
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Figura 2: Capa do Livro A Viagem da Sementinha (SIGUEMOTO, 2012). Fonte: SIGUEMOTO, R. A Viagem da Sementinha. São Paulo: Paulinas, 2012.

A partir da história...
Questionamentos iniciais sobre a disseminação de sementes na natureza e levantamento de hipóteses:
––

Como vocês acham que ocorre a disseminação de
sementes na natureza?
–– Quem são os agentes responsáveis por essa disseminação? Será que o homem também pode ser um
propagador de sementes?
–– Quais espécies vegetais existem ao nosso redor?
Vocês sabem de onde elas vieram?
–– Quem as trouxe até aqui e o quanto elas viajaram
para chegar onde estão?
Desenhos, esquemas e registros orais das hipóteses iniciais
dos alunos e, com base nesse material, construção de equipes
de investigação que possuam compatibilidade de hipóteses.
Com o objetivo de responder a esses questionamentos,
propor uma pesquisa de campo ao local do bairro considerado referência em diversidade biológica, para explorar
suas espécies vegetais.
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2. Pesquisa de campo no Sítio Roberto Burle Marx com a
utilização do aplicativo identificador de plantas PlantNet, para explorar as espécies vegetais do local e descobrir suas origens:
PlantNet: É um aplicativo de reconhecimento tanto de
folhas quanto de flores, frutos e caules, e permite identificar milhares de espécies da flora silvestre e metropolitana
(RIBEIRO, 2015). É possível encontrar mais detalhes sobre
o seu funcionamento mais adiante neste artigo.
A experiência objetiva favorecer inúmeras descobertas,
relacionadas com:
•
A origem das sementes do sítio;
•
Agentes disseminadores das sementes do Sítio (a
propagação de sementes foi realizada pela ação do
homem);
•
Transformações ocorridas no território do local após
as sementes chegarem de viagem, uma vez que no
passado era uma área degradada pela ação antrópica;
•
O conceito de reflorestamento e quais são os seus
pilares. O SRBM é um claro exemplo de um ambiente reflorestado, algo facilmente perceptível a partir
da observação de sua biodiversidade, da geografia
do seu terreno, da organização e do planejamento
do seu território, entre outros fatores.
3. Sistematização dos dados coletados com o auxílio do
Software Google Earth Pro:
Google Earth Pro: Em sua versão para desktop, é possível
descobrir de onde veio cada planta observada no Sítio e
o quanto ela viajou para chegar até ele, a partir do uso do
recurso de medição de distâncias entre diferentes pontos
da Terra. Mais detalhes sobre o funcionamento desse
software mais adiante neste artigo.
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Durante a utilização desse software, realizar a sistematização das origens das plantas encontradas através de uma
busca desses locais em seu globo terrestre virtual.
Construção coletiva de uma tabela de sistematização da
distância viajada por cada planta coletada.
4. Retomada das hipóteses iniciais e abertura para a construção de novos problemas:
Comparação das hipóteses iniciais com os conhecimentos
construídos até o momento.
A partir das conclusões, promover um debate entre as
equipes, envolvendo questões de caráter socioambiental,
como:
•

•
•

•

Como era a área do sítio antes da chegada das sementes trazidas por Roberto Burle Marx e como ela
está agora?
Qualquer pessoa poderia construir este tipo de
ambiente reflorestado?
Tendo em vista a complexidade que envolve essa
construção e a quantidade de recursos que se exige,
que postura nós deveríamos adotar diante de ecossistemas nativos?
Como a comunidade escolar poderia ajudar na preservação dos biomas naturais do nosso bairro, uma
vez que reflorestá-los seria algo significativamente
mais complexo?

A partir dessas questões, é possível que surjam novos
problemas e trajetórias investigativas, delineadas pelos
próprios alunos.
Quadro 1: Sistematização da proposta de Sequência Didática Interdisciplinar.
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Esquema dos Conteúdos envolvidos na Sequência Didática
A partir da supracitada proposta de SD, elencamos abaixo um esquema de alguns dos conteúdos curriculares envolvidos em suas
etapas investigativas. Por meio desta aclaração visual, se torna possível perceber o caráter interdisciplinar desta Sequência, uma vez
que, nela, os conteúdos se articulam a partir de uma visão global
do assunto investigado, ou seja, con-siderando todas as esferas de
conhecimento presentes em sua temática.

Figura 3: Esquema de sistematização dos conteúdos da Sequência Didática.

Apreciação das tecnologias Plantnet e Google earth
Pro Apreciação das tecnologias
O aplicativo PlantNet:
O PlantNet é um aplicativo gratuito para dispositivos Android e iOS,
que foi desenvolvi-do por cinco organizações francesas — French
Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), French National Institute for Agricultural Research (INRA),
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
(INRIA), Institut de Recherche pour le Développement (IRD) e Tela
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Botanica — em um projeto financiado por Agropolis Fondation.
Permite identificar plantas através de fotografias, realizadas a partir
de dispositivos mobile. Com relação aos seus prerrequisitos, é necessário que o aparelho seja equipado com câmera digital e GPS. Ao
fotografar uma espécie vegetal, o aplicativo realiza um escaneamento e faz associação entre as características da planta fotografada com
outras de seu banco de dados. Ao final, ele oferece alguns resultados
encontrados e o usuário escolhe qual deles seria a planta buscada.
O PlantNet se propõe a ser um aplicativo de reconhecimento tanto de folhas quanto de flores, frutos e caules, permitindo identificar
milhares de espécies da flora silvestre e metropolitana. Funciona integrado com a câmera e o GPS do dispositivo móvel, apresentando
vários comandos para melhorar a bases de dados das plantas já cadastradas. Também permite pesquisar informações mais complexas
e compartilhá-las em contas de Facebook e Twitter, além de possibilitar a visualização de redes de fotos compartilhadas, criação de
banco de dados com imagens e a criação de um perfil para interagir
com outros colaboradores (RIBEIRO, 2015).
Acredita-se que a utilização do PlantNet nas escolas e, mais especificamente, nesta SD poderia favorecer o acesso rápido a um grande número de informações relevantes para a investigação proposta,
possibilitando aos alunos experiências em que precisam dominar e
utilizar, com consciência, os conhecimentos científicos relacionados
com a botânica, bem como realizar articulações entre esses conhecimentos com a sua realidade local. O fato de o aplicativo posicionar
o usuário como colaborador de informações traz ao aluno a responsabilidade de atuar como pesquisador e avaliador das informações
com as quais está em contato, tomando decisões, acrescentando dados e compartilhando-os com uma rede de pessoas que fazem parte
do mesmo universo investigativo. Assim, acreditamos que a utilização deste aplicativo no contexto desta Sequência Didática tem grande potencial para favorecer o desenvolvimento de alunos letrados
cientificamente, uma vez que, de acordo com Mamede e Zimmermann (2005, p.2), estes são capazes de fazer uso do conhecimento
científico e tecnológico no cotidiano, no interior de um contexto
sócio-histórico específico, acessando com consciência informações
científicas, contribuindo em bancos de dados mundiais e interagindo com outros pesquisadores.
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Em razão das considerações feitas, avaliamos que o aplicativo se
mostra útil para a in-vestigação proposta, porém possui alguns aspectos deficientes. Sua base de dados, por exemplo, ainda é insuficiente e, por isso, não consegue identificar todas as plantas do Sítio
Roberto Burle Marx de forma eficaz. Nesse sentido, outros aplicativos como Garden Answers Plant Identifier apresentam melhores
resultados. Ademais, o PlantNet demanda uma grande quantidade
de cliques do usuário para se chegar até a informação desejada, prejudicando a objetividade e a localização das informações de forma
rápida. O aplicativo necessita de internet e, portanto, só é possível
identificar espécies vegetais no Sítio Roberto Burle Marx através da
rede de dados móveis disponível no dispositivo do próprio usuário,
dada a inexistência de rede WiFi no local.
.

Figura 4: Captura de tela da interface inicial do Aplicativo PlantNet.
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O software Google Earth Pro
Desenvolvido pela Google Inc., o Google Earth Pro pode ser considerado uma geotec-nologia que permite uma visão em três dimensões do globo terrestre, possibilitando uma exploração virtual
do planeta Terra (SILVA; CARNEIRO, 2012). Está disponível gratuitamente para diversos sistemas operacionais e traz integração
com o Street View e o Google Maps, podendo ser utilizado tanto
online quanto offline. Dentre os inúmeros recursos que oferece, o
mais relevante para esta proposta seria a medição precisa de distâncias entre dois pontos do globo, a partir de diferentes unidades de
medida. Além deste, a possibilidade de impressão de imagens e de
exploração mais aprofundada dos locais mais remotos do planeta
também são mecanis-mos disponíveis que se mostram interessantes
e de grande potencial de uso nesta situação investigativa.
Acredita-se que este software no contexto escolar e, mais especificamente, nesta SD poderia oferecer ao aluno uma poderosa ferramenta com informações sobre os espaços geo-gráficos percorridos pelas
sementes, além de potencializar vivências de exploração, orientação
e localização de diferentes regiões do planeta, algo que pode ser útil
nesta e nas mais diversas pesquisas exploratórias e investigações
científicas. Isso porque o Google Earth Pro permite ao aluno acesso fácil e rápido a informações relevantes para descobrir a distância
percorrida pelas diferentes espécies vegetais investigadas, auxiliando
os alunos a vivenciarem situações que lhes exige dominar e a utilizar
com consciência a tecnologia em favor da construção de conhecimentos científicos, bem como realizar articulações entre esses conhecimentos com a sua realidade local.
Nesse sentido, Mamede e Zimmermann (2005) versam que o ensino pautado no letra-mento científico não é centrado unicamente
no conteúdo em si, mas nas suas relações com a vida do indivíduo
em seu cotidiano e da sociedade de uma maneira mais ampla (p.
2). Acredi-tamos, portanto, que esta ferramenta digital propicia uma
visão dos alunos sobre o planeta de forma ampla, favorecendo o seu
entendimento sobre a origem das sementes encontradas no Sítio e
o local de onde vieram. Além disso, acreditamos que, assim como o
PlantNet, a utiliza-ção deste software no contexto desta Sequência
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Didática tem grande potencial para favorecer o desenvolvimento de
alunos letrados cientificamente, que sabem filtrar e acessar informações científicas, tecendo relações com seu contexto sócio-histórico.
No entanto, apontamos como uma limitação desse software a ausência do recurso de medição de distâncias na sua versão mobile, algo
que demanda uma maior infraestrutura da escola, já que é necessário disponibilizar computadores para as equipes fazerem uso da
ver-são para desktop do software, quando, na verdade, seria mais
fácil acessar essas informações pelo próprio dispositivo móvel, sem
sair da sala de aula ou do ambiente em que se realiza a pesquisa.
Entretanto, ainda sim, a partir da supracitada análise de suas potencialidades, concluímos que o Google Earth Pro se mostra uma
ferramenta relevante para a promoção do letramento científico no
contexto da Sequência Didática elaborada.

Figura 5: Captura de tela da função de medição de distâncias do software
Google Earth Pro.

Considerações finais
Na visita ao referido espaço não formal de aprendizagem, o Sítio
Burle Max, os autores vivenciaram uma experiência enriquecedora
para despertar o olhar, enquanto educadores, ao potencial pedagógico que ambientes como este oferecem e que nem sempre são explorados em atividades escolares, mesmo estando bem próximos à
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instituição. Assim sendo, quando as instituições de ensino ampliam
suas atividades em outros locais, como aqueles abertos às experimentações reais, a curiosidade, a exploração e investigação autônoma dos alunos podem ser instigadas pelo professor, visando a construção coletiva de saberes.
Entretanto, a realização dessas atividades educativas depende de
um olhar atento e sensível da equipe escolar para buscar museus,
parques, exposições, sítios, entre outros, conhecê-los e investigá-los,
analisando o potencial que possuem para aprendizagens significativas. Nesse sentido, implementar situações de investigação fora dos
muros da escola demanda professores que, habitualmente, visitam e
exploram locais ao seu redor, ou seja, que se interessam por esses
espaços e que reconhecem suas contribuições às práticas escolares.
A visita ao Sítio Burle Marx possibilitou experienciar sensações, manusear tecnologias, conhecer previamente o ambiente a ser explorado pelos alunos e pensar sobre estratégias que oportunizem práticas
significativas. Com base nisso, percebeu-se que esses espaços, quando conhecidos previamente pelo professor, podem ser utilizados de
forma mais proveitosa, transcendendo uma simples proposta de visita guiada no local e possibilitando investigações mais autônomas
pelos alunos.
Sobre a SD elaborada, é possível perceber que o desenvolvimento da
proposta está pautado na utilização de tecnologias digitais dentro e
fora do referido espaço não formal de aprendizagem, bem como em
uma abordagem de caráter investigativo pelos alunos para o uso desses recursos, algo que estimula a busca e sistematização de informações. Ela busca favorecer a valorização do protagonismo infantil e
do pensamento científico, transcendendo os muros das escolas localizadas na região da Barra de Guaratiba em direção a uma educação
que desperte a importância dos ecossistemas presentes no bairro.
Acredita-se que somente essa qualidade (entre muitas outras) já será
uma razão para introduzir esta Sequência Didática em uma prática
educativa relevante para a formação de alunos/pesquisadores com
senso crítico, capazes de vislumbrar problemas, construir perguntas,
arquitetar hipóteses e propor soluções, intervindo de forma consciente em sua realidade.
118

É possível perceber, ainda, que tal prática tem potencial para auxiliar
de forma eficaz em experiências significativas de construção do pensamento científico e na ampliação do repertório de conhecimentos
dos alunos da região, entre outros aspectos, todos fundamentais na
formação de um indivíduo capaz de relacionar o conhecimento científico e tecnológico aprendido com o seu dia a dia, compreendendo
como os estudiosos veem, falam e explicam os fenômenos naturais.
Vale ainda ressaltar que observamos em cada tecnologia selecionada para esta SD uma infinidade de informações, mas que utilização
dos recursos como favorecedores do desenvolvimento do letramento científico só será possível se tais recursos estiverem pautados em
uma utilização crítica, consciente e proficiente, capazes de motivar
uma mudança de postura dos alunos em relação à ciência (MAMEDE; ZIMMERMANN, 2005). Neste sentido, durante a Se-quência
Didática, o aluno necessitará de orientações do professor sobre estratégias de locali-zação das informações pertinentes de forma objetiva, desenvolvendo um olhar crítico e seletivo diante dos conteúdos
com os quais se depara. Este educador, portanto, deve estar atento
tanto para as potencialidades que elas oferecem quanto para as limitações e desvantagens que envolvem seu uso na escola, tendo claro
seu papel de mediador durante as atividades, no sentido direcioná-las à produção de argumentos válidos pelos alunos, baseados em
conhecimentos científicos (MOTOKANE, 2015).
A análise realizada sobre o aplicativo PlantNet mostrou que, apesar
de ser o mais ade-quado para esta pesquisa de campo, em comparação com outros similares disponíveis, como o Smart’Flore , Herbarium , GreenSnap , Flore de Poche e o Que Flor é esta? , ele ainda
possui inúmeras limitações, o que nos levou a avaliar a necessidade
de criação de um aplicativo sobre o Sítio Roberto Burle Marx, com
detalhes de sua história e as informações específicas sobre as espécies
vegetais que ele abriga. Torna-se relevante para o futuro uma investigação sobre a aplicação deste recurso, no sentido de avaliar se ele
teria potencial, tanto para enriquecer ainda mais a experiência do
aluno/pesquisador durante a visita ao Sítio, quanto para contribuir
de forma positiva nas aulas de EA para o desenvolvimento do letramento científico dos alunos.

119

Assim, uma proposta de SD com abordagem interdisciplinar baseada
nos conceitos supracitados, que trabalhe a Educação Ambiental, pode
ser considerada, neste procedimento didático, não só o fator motivacional favorecido pelos recursos digitais, mas também seu potencial
educativo para busca e sistematização de informações, em detrimento da leitura superficial comumente realizada na web. Busca-se, desta
forma, possibilitar futuramente ao aluno uma utilização consciente e
proficiente da tecnologia, extraindo deste recurso as informações pertinentes das quais necessita, em dada situação, para tecer um olhar
crítico e seletivo diante delas.
A partir dessas características e princípios nas quais a referida SD está
pautada, consideramos, portanto, que ela pode potencializar a ampliação de práticas sociais de leitura e escrita científica de alunos dos anos
iniciais do ensino fundamental, potencializando a participação individual e coletiva dele na resolução de problemas contemporâneos. A
possibilidade de se expressar, de deliberar estratégias e caminhos e de
criar teorias e conclusões em que ela se sustenta propicia a valorização
da pluralidade presente na escola e é um dos meios possíveis para ajudar os professores a desenvolver em sala de aula uma educação para a
tomada de decisão e para a responsabilidade social e política (FREIRE, 1967), objetivos indispensáveis à educação escolar.

Notas
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1.

O Sítio Roberto Burle Marx (SRBM), foi construído em 1973, em um terreno
antes profunda-mente degradado pela ação humana em Barra de Guaratiba. Seu idealizador foi o artista plás-tico e arquiteto-paisagista Roberto Burle
Marx. O local foi sua residência por 21 anos e, durante esse tempo, viajou inúmeros locais do planeta, trazendo para ele novas plantas e obras de arte pelo
mundo. Hoje, o Sítio abriga uma das mais importantes coleções de plantas
vivas do planeta e é uma unidade especial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão do Ministério da Cultura do Brasil (IPHAN,
2012). Mais informações disponíveis em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/
detalhes/399/>.

2.

Plant Net: Disponível para download em: <https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.plantnet&hl=pt_BR> ou <https://itunes.apple.com/br/
app/plantnet> Acesso em: 20 jul 2017.

3.

Garden Answers Plant Identifier: Apesar de se apresentar como o melhor de

sua categoria para identificação de espécies vegetais, sua utilização neste
caso se torna inviável, já que possui a interface no idioma inglês, dificultando seu uso por crianças dos anos iniciais do ensino fundamental que ainda
não dominam o idioma. (Garden Answers Plant Identifier está disponível para
download em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamsoa.gardenanswers&hl=pt_BR ou https://itunes.apple.com/br/app/garden-answers-plant-identification/id605855033?mt=8)
4.

Google Earth Pro: Disponível para download em: <https://www.google.com.
br/earth/download/gep/agree.html> Acesso em: 19 jul 2017.

5.

Smart’Flore: Disponível para download através do endereço eletrônico: <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.flore.smart.smartflore&hl=fr>

6.

Herbarium: Disponível apenas para dispositivos Android, através do endereço
eletrônico: <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.altervista.paologianfelici.herbarium&hl=pt_BR>.

7.

GreenSnap: Disponível para download através do endereço eletrônico: <https://
play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.aainc.greensnap&hl=pt_BR>.

8.

Flore de Poche: Disponível para download através do endereço eletrônico: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.flore&hl=pt_BR>.

9.

Que Flor é esta?: Disponível para download através do endereço eletrônico:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.ab.herbs&hl=pt_BR>.
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Resumo
O presente artigo tem por propósito relatar a estratégia de marketing
social adotada pela UniCarioca, IES (Instituição de Ensino Superior) situada no Rio de Janeiro, para desenvolvimento e implementação do projeto Contadores de Histórias, ocorrido durante o ano
de 2015. Este projeto, uma iniciativa do EPM/ UniCarioca (Escritório de pratica de Marketing/ UniCarioca) e do NASA/UniCarioca
(Núcleo de Ação Socioambiental/ UniCarioca) em parceria com o
Programa Rio Mais Social, perpassou pela área da educação, pois
procurou estimular o hábito de leitura em aproximadamente 2.550
pessoas de todas as idades, pertencentes a 14 comunidades do Rio de
Janeiro. Ao propiciar o contato destas diferentes pessoas com a leitura, o projeto atuou com letramento literário (clássicos da literatura
brasileira), em prol da ampliação de suas bagagens culturais e, com
isso, buscou viabilizar o desenvolvimento de suas autoestimas e, por
conseguinte, a ampliação de seus horizontes de vida. Impactos deste
projeto foram sentidos rapidamente na postura dos participantes,
mas certamente os maiores impactos só serão percebidos com o
tempo. Afinal, o conhecimento adquiridos pelos participantes deste
projeto ampliou o nível de desenvolvimento real e, por conseguinte,
o nível de desenvolvimento potencial destes. Trabalhou-se aqui com
modelo metodológico polissêmico, pois se conjugou, neste trabalho,
modelo de Trabalho Social Comunitário, modelo de narrativa autobiográfica e modelo ecológico. Impactos deste projeto também foram
percebidos nos estudantes da UniCarioca, bem como na Instituição.
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Ao integrarem este projeto social – assumindo responsabilidades diversas ao longo do processo – os alunos reforçaram empiricamente
aspectos explícitos do aprendizado acadêmico, desenvolveram aspectos diversos associados à sociabilidade e amadureceram como
cidadãos. Já a Instituição acabou por reforçar seu compromisso com
a inclusão social e com uma educação transformadora.
Palavras-Chave: Educação; Marketing Social; Leitura; Contação de
histórias; Letramento.

Abstract
This article ́s purpose is to report the social marketing strategy adopted by Unicarioca, IES (Higher Education Institution) located in Rio
de Janeiro, for the development and implementation of a Storytelling
Project, occurred during the year of 2015. This Project is an initiative by EPM/UniCarioca (Marketing Practice Office/UniCarioca) and
NASA/UniCarioca (Socio-Environmental Action Nucleus /UniCarioca) in partnership with the Program Rio Mais Social (Rio More Social), encompassing the area of education insofar as it sought to encourage the habit of reading in approximately 2,550 people of all ages
from 14 communities in Rio de Janeiro. By providing reading contact
to different profiles of people, the project worked with a literature literacy strategy (using Brazilian literature classics), thus favoring the
extension of their cultural background and seeking to facilitate the
development of their self-esteem and, consequently, the expansion of
their lives horizon. This project ́s impact was felt quickly in the participants’ attitude, but certainly the biggest impacts will only be perceived over time, after all, the knowledge acquired by the participants
of this project expanded their real and potential development levels.
A polysemic methodological model was used, given its multifaceted
Social Community Work conjugated with a self-biographical narrative
and ecological model. This project ́s impacts were also perceived by
Unicarioca students as well as by the institution itself. By integrating
this social project – incorporating several responsibilities throughout
the process – students have empirically strengthened explicit aspects
of their academic learning, developing various aspects associated with
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sociability and maturity as citizens. Conversely, the institution eventually strengthened its commitment to social inclusion and to transformative education.
Keywords: Education; Social Marketing; Reading; Story Telling; Literacy.

Introdução
Tendo em mente que aprendemos não apenas para nos adaptar, mas,
sobretudo, para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a (FREIRE, 1988, p.76), esta pesquisa procurou, com sensibilidade, transformar a realidade imediata a partir das ações realizadas.
A ideia de estruturar e executar este projeto de marketing social - intitulado Projeto Contadores de Histórias - surgiu em abril de 2015.
A motivação partiu de um grupo de alunos de Marketing da UniCarioca e encontrou receptividade no EPM/ UniCarioca (Escritório de
pratica de Marketing/ UniCarioca) e no NASA/UniCarioca (Núcleo
de Ação Socioambiental/ UniCarioca).
Inicialmente, definiram-se contornos para o projeto, a saber: (1) o
projeto teria como pilares quatro áreas - logística, finanças, marketing/comunicações e leitura/operações (“contação” de histórias); (2)
para dar conta da complexidade imaginada, seria necessário conseguir a adesão de outros estudantes universitários voluntários de diversas áreas (não apenas oriundos do curso de marketing); (3) para
dar conta da complexidade imaginada, seria necessário conseguir a
adesão também de pessoa jurídica ligada à área social e (4) o projeto – idealmente – deveria percorrer diversas comunidades cariocas.
Ezequiel Theodoro da Silva (SILVA, 2012) afirma que (...) a leitura é
o principal instrumento, se não o único que nos resta, para sustentar
uma educação emancipada, combater o besteirol institucionalizado
e apontar para outras formas de convivência social. Foi com este
norte que o projeto aqui relatado foi desenhado e implementado.
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O Projeto
A estruturação
Edital interno – na UniCarioca – para promover a adesão de alunos
interessados foi elaborado e posteriormente divulgado (em maio de
2015). Foram 15 dias de árduo trabalho para que o documento fosse escrito e divulgado. Durante esse período, o escopo do material
literário a ser utilizado nas “contações” de história foi definido – o
corte utilizado foi o seguinte: (1) o material deveria obrigatoriamente pertencer à literatura brasileira; (2) as histórias precisavam traduzir lições de moral ou histórias inspiradoras e (3) o material a ser
utilizado deveria ser angariado a partir de doações espontâneas dos
alunos de graduação da UniCarioca.
Certificado de horas por realização de atividade complementar,
ajuda de custo para transporte e alimentação e treinamento e capacitação foram alguns dos benefícios oferecidos em edital aos que
se voluntariassem e fossem aprovados. O número de inscrições –
via formulário – foi expressivo, e a tarefa de seleção dos voluntários foi árdua. Um dos fatores que auxiliou o processo de seleção
dos mais aptos foi a resposta dada pelos inscritos a um dos itens
do formulário: “explique o porquê de você querer participar deste
projeto”. Destacaram-se as respostas que revelassem preocupação
com o bem comum ou traduzissem a preocupação para com comportamento ético/moral.
As inscrições superaram as expectativas – foram mais de 500 inscritos. Voluntários para as diversas áreas previstas foram selecionados
e capacitados, totalizando 70, dez a mais do que havia sido estimado
no início do projeto. Previa-se uma possível desistência de 10% dos
selecionados ao longo do processo por conta de questões pessoais
diversas, visto que trabalhar de maneira voluntária, mesmo que em
projeto temporário e de maneira parcial, não é fácil ou possível para
qualquer pessoa.
Para além, fechou-se parceria com o Rio Mais Social, um órgão público municipal responsável por mapear áreas da cidade com o intuito de
viabilizar/consolidar práticas/ações sociais com demandas necessárias.
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Com a adesão do Rio Mais Social, o projeto ganhou a injeção de ânimo necessária para projetar-se por diversas comunidades (14 ao todo),
como desejado. Esta parceria foi estratégica, pois foi graças a ela que se
pôde – em segurança e também com todo o respeito das peculiaridades
de cada comunidade – elaborar lista das que seriam beneficiadas pelo
projeto, estruturar cronograma de visitações e determinar os espaços
que receberiam cada grupo de alunos dentro de cada comunidade.
Mas, ainda havia um problema: onde conseguir os livros para o projeto? Tinha-se em mente que o ideal seria doá-los à comunidade
onde cada leitura foi realizada, para que as crianças pudessem reler
o material após o fim do projeto, que representaria assim apenas a
semente para despertar do interesse pelo mundo mágico da leitura.
Este problema foi solucionado da seguinte maneira: decidiu-se organizar uma grande arrecadação de livros, via doação, na UniCarioca.
O treinamento dos voluntários foi realizado na primeira semana de
junho de 2015 dentro da Instituição. Foram seis horas de reunião.
Durante o treinamento por mim estruturado e ministrado, abordei
questões éticas, técnicas e estéticas – associadas à impostação de voz,
à postura ao ler/declamar (originárias do teatro), à dança, à leitura, à
maquiagem, à improvisação, à música, ao modo de se colocar diante
das mais diversas pessoas ou diante de hostilidades, etc.
Durante o treinamento, os voluntários destacaram-se em diferentes
aspectos. Tendo em mente as potencialidades e o perfil de cada aluno
(ao final do curso, permaneceram 48), foram então criados grupos de
5 a 7 discentes em equipes de produção, de “contação” de histórias.
Destaca-se que uma equipe de suporte/monitoramento foi montada para auxiliar os voluntários a lidarem com problemas diversos
– esclarecimento de dúvidas dos voluntários relacionadas a questões
éticas, técnicas, de logística, etc. A ciência de tal equipe de apoio
– por mim coordenada – foi fundamental para que os voluntários
pudessem se sentir seguros tecnicamente falando.
Na segunda semana de junho, após o treinamento dos voluntários,
foi realizada uma grande arrecadação (durante duas semanas) de livros nas diversas unidades da UniCarioca (Méier I, Méier II, Rio
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Comprido e Bento Ribeiro). O NASA ofereceu espaço físico para
receber os livros arrecadados (foram arrecadados mais de 5.000),
e os voluntários treinados (já a caráter – com figurino apropriado)
ficaram responsáveis pelos postos de arrecadação. Por vezes, tais
voluntários realizaram leituras de poemas, de trechos de livros, no
intuito de incentivar a arrecadação

O desenvolvimento/empoderamento

Figura 1: projeto sendo implementado

Em parceria com o Rio Mais Social, que nos informava semanalmente o nível de segurança nas comunidades, os quatro finais de semana (de julho de 2015) selecionados para desenvolvimento do projeto transcorreram sem grandes problemas. Das
14 visitas programadas, apenas duas foram reagendadas – uma
por conta de confronto, outra por conta de deslizamentos em
razão de fortes chuvas.
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Cada comunidade visitada recebeu, horas antes, uma equipe de produção para realizar a preparação do ambiente – leia-se cenografia
e produção. Músicas, instrumentos musicais, decorações e espaços
para que as pessoas pudessem se sentar foram produzidos antes da
chegada das equipes de contadores de histórias, que se apresentaram
a caráter – fantasiados para encarnar personagens diversos das histórias selecionadas a serem contadas.
As histórias, como já mencionado, tinham sempre cunho educativo e
transmitiam lições de moral ou de motivação/inspiração. Pouco mais
de 2.550 pessoas – entre idosos, adultos, jovens e crianças – participaram como ouvintes das “contações”, que, longe de serem passivas,
eram interativas, pois a produção sempre organizava os espaços com
instrumentos de música. Pessoas de todas as idades interagiram para
reforçar musicalmente momentos de suspense, de revelação, momentos lúdicos ou mágicos associados às histórias contadas.
Todo este trabalho de produção, figurino e cenografia teve como
propósito a desconstrução do ambiente imediato, ou seja, todos os
que estavam presentes à “contação” de história eram transportados
para outro lugar, um lugar lúdico, distante do cotidiano. Durante
todo o tempo, o trabalho foi monitorado/acompanhado pelo grupo
de suporte/monitoramento (por mim coordenado). Tal grupo chegou a visitar três comunidades em apenas um dia, por conta do fato
de que havia, naquele dia, eventos em três comunidades diferentes.

A metodologia utilizada
Cosson (2009, p. 65), disserta acerca das quatro etapas associadas à
preparação do aluno/ouvinte para que ele possa de fato “entrar” na
historia contada: (1) motivação (normalmente, essa etapa se dá de
forma lúdica, com uma temática relacionada ao texto literário que
será lido e tem como objetivo principal incitar a leitura proposta);(2)
introdução (momento em que é feita a apresentação do autor e da
obra); (3) leitura do texto em si (que deve ter um acompanhamento
do professor. Esta etapa possui intervalos e, durante estes intervalos,
há a possibilidade de aferição da leitura, esclarecimento de dificulda129

des relacionadas à compreensão de vocabulário ou mesmo de partes
do texto) e (4) interpretação (que acontece em dois momentos - um
interior e outro exterior. O momento interior compreende a decifração e é chamado de “encontro do leitor com a obra”; não pode,
de forma alguma, ser substituído por algum tipo de intermediação,
como resumo do livro, filmes ou minisséries. Já o momento exterior
é a “materialização da interpretação como ato de construção de sentido em uma determinada comunidade”).
A despeito das dificuldades práticas vivenciadas, os contadores de
histórias deste projeto buscaram, em campo, trabalhar com estas
etapas propostas por Cosson.
Outra peculiaridade acerca do campo desta pesquisa relaciona-se
ao fato de que se baseou em modelo metodológico polissêmico, pois
se conjugaram (1) modelo do Trabalho Social Comunitário (com o
propósito de sensibilizar), (2) modelo de narrativa autobiográfica (e
estas narrativas a posteriori alimentaram o desenvolvimento deste
artigo) e (3) modelo ecológico, com vista a estimular mudança comunitária, através do lúdico proposto pela “contação” de histórias.
O projeto aqui apresentado foi dividido em duas etapas, assim chamadas: a estruturação e o desenvolvimento/empoderamento.
Para além, destaca-se que este projeto valeu-se de pesquisa bibliográfica secundária (consultas em livros diversos que se encontram
registrados na bibliografia).

Fundamentação teórica
O marketing social x marketing societal
O homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. Estas palavras são de Jacinto, protagonista da obra ‘As cidades e
as serras’ de Eça de Queiroz. A analogia que Queiroz faz sobre a felicidade e a civilidade nos faz refletir a respeito do fato de que para se
viver em sociedade de maneira harmônica e feliz, necessita-se civi130

lidade, que é o respeito pelas normas de convívio entre os membros
de uma sociedade organizada.
Todavia, uma empresa que trabalha apenas com respeito às leis, pratica a ética mínima. Para uma empresa ser considerada ética de verdade ela precisa ir além do respeito apenas às normas.
Marketing social foi um termo que surgiu em 1971, para descrever o uso de princípios e técnica de marketing para a promoção de
uma causa, ideia ou comportamento social [por fatores que não se
relacionam a questões legais, mas sim a questões identitárias]. “O
marketing social reúne os melhores elementos das abordagens tradicionais da mudança social num esquema integrado de planejamento e ação e aproveita os avanços na tecnologia das comunicações
e na capacidade de marketing” (KOTLER e ROBERTO, 1992, p.25).
Tal conceito acabou sendo absorvido por instituições diversas para
que estas pudessem promover imagens perante a sociedade em consonância com os valores éticos e morais.
Massó (1998, p.7) reflete a respeito do termo marketing social e
afirma que tal termo engloba as atividades que este desenvolve para
obter o compromisso dos consumidores com um determinado comportamento de interesse social, favorecendo, ao mesmo tempo e de
forma direta, tanto os interesses da empresa, quanto a sua posição
no mercado. Zenone corrobora a afirmação de Massó ao afirmar:
O conceito de marketing social sustenta que a organização
deve determinar as necessidades, desejos e interesses dos
mercados-alvo e então proporcionar aos clientes um valor
superior, de forma a manter ou melhorar o bem-estar do
cliente e da sociedade. A administração de marketing concentra-se em equilibrar três fatores ao definir sua política de
mercado: os lucros da empresa, os desejos do consumidor e
os interesses da sociedade.(ZENONE, 2006, p. 65-67)

Zenone reflete sobre o laço entre instituições e a sociedade na qual
estas se encontram inseridas. Faz-se necessário deixar de priorizar
a mídia convencional de marketing, para investir em algo que possa dar mais consistência à imagem que a empresa deseja passar e
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perpetuar ao longo dos anos, tendo em vista que esse processo se
caracteriza por ser de longo prazo.
[...] O marketing social tem as seguintes características: (a)
o marketing social é focado em pessoas, seus desejos e necessidades, aspirações, estilos de vida, liberdade de escolha;
(b) o marketing social busca mudanças comportamentais
agregadas, com prioridade para segmentos da população
ou mercados, não indivíduos, como foco dos programas.
(GORDON, 2011 apud MORAES et al, 2012 )

Por conta destas características, entender esse processo como parte integrante da estratégia geral da empresa é de suma importância
para sua efetivação e bom resultado. O marketing com causa pode
ser considerado uma alternativa operacional social ao marketing
tradicional e, se for corretamente integrado à personalidade da empresa, conferirá vantagens diversas, interna e externamente.
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Nível externo

Nível interno

Posicionamento diferenciado da
marca

Cumprir com a função
social da empresa

Apoio ao lançamento
de novos produtos

Proporcionar valor agregado aos
acionistas

Captação de 'novos clientes

Afiançar a lealdade e compromisso dos parceiros

Aumento da influência da
empresa na sociedade

Desenvolver estratégias de mercado inovadoras

Melhores contratos
publicitários

Melhora na comunicação e no
clima de trabalho

Melhora da imagem da marca

Fomentar a cultura corporativa

Melhora na imagem corporativa

Melhor posição competitiva

Contribuição à
identidade corporativa

Incrementar a motivação
dos parceiros

Melhorar a relação com o mercado

Apresentar balanços positivos

Aumento da base de dados

Obtenção de incentivos fiscais

Melhora das relações com sindicatos e associações

Criação de valores
mais abrangentes

Fidelidade do cliente atual

Maior retorno interno

Acesso forte aos formadores
de opinião

Satisfação e autoestima
dos parceiros

Tamanho de notoriedade

Fortalecimento da marca

Abertura a novos segmentos de
mercado

Desenvolvimento estratégico e
pessoal

Fonte: IZQUIERDO, 2000, p. 43 a 52.

Uma instituição, ao valer-se de estratégias de marketing social, precisa estar ciente de que ações desta envergadura não podem ser isoladas – devem estar em consonância com seus valores, sua cultura,
sua missão e sua visão.
Para Drucker (1997, p.70-71), não é mais possível pensar
que uma empresa tem somente a responsabilidade do desempenho econômico. Os novos questionamentos e exigências dos consumidores caminham para a prática do consumo solidário e o consumidor tem consciência de que o
ato do consumo é a etapa final do processo produtivo, pois,
ao consumir, conforme argumenta Guedes (2000, p.11), as
pessoas contribuem para preservar ou destruir os ecossistemas, manter empregos ou gerar desempregos; colaborar
com a manutenção da exploração dos trabalhadores em
uma sociedade capitalista e injusta ou colaborar para a eliminação de toda a forma de exploração dos seres humanos
e para a construção de uma nova sociedade colaborativa e
solidária.(MORAES et al., 2012)

Assim, ações de responsabilidade social geram benefícios não só
para as instituições que a adotam, mas para seus consumidores, que
acabam por desenvolver atitude positiva em relação à instituição e
a seus produtos/serviços. Essa postura, segundo Meira (2004, p.1,
apud MORAES, 2012), é por vezes chamada de marketing societal
(com preocupação social e ambiental), outras vezes de marketing
de causa, ou simplesmente, marketing com responsabilidade social.
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A contação de histórias como estratégia de marketing
social ou societal
A contação de histórias é uma arte milenar e foi essa arte a estratégia
de marketing social (ou societal) adotada pela IES aqui mencionada
para atuar de maneira ecológica, respeitando aspectos sociais, culturais e relacionais das comunidades abraçadas pelo presente projeto.
Povos valem-se, há séculos, deste tipo de arte para rituais, festas.
Contadores procuram representar, enfatizar vivências pessoais, grupais, culturais. Ao longo da história, essa arte foi sofrendo alterações,
graças ao advento das novas tecnologias. Donato (2005) afirma que
as novas mídias, como a televisão, o cinema e a internet, praticamente baniram a “contação” de histórias dos encontros sociais. Isso
porque, com a força da imprensa, os livros e os jornais tornaram-se
os grandes agentes culturais dos povos, graças ao alcance maior e
mais eficaz que apresentam, porém perderam-se, com isso, questões
associadas à regionalidade.
A arte continua viva em pequenos círculos, mas precisou ser reestruturada para que pudesse se manter presente nos grandes centros
urbanos. Uma das estratégias utilizadas pelos contadores de histórias foi a adoção de técnicas de teatro e leitura e também a utilização
de vivências de grandes autores em detrimento do uso das experiências pessoais. Esta mudança gerou dois rápidos resultados: aumento da socialização presencial entre pessoas diversas em ambientes
direcionados à prática da arte e o empoderamento dos contadores.
Segundo BAUMAN (2003, p. 9), a imaginação, diferente da dura realidade da vida, é produto da liberdade desenfreada. Podemos “soltar” a imaginação, e o fazemos com total impunidade — porque não
teremos grandes chances de submeter o que imaginamos ao teste da
realidade. Essa frase pode ser usada para ilustrar a sensação que a
“contação” de histórias procura levar a sua plateia, por vezes restrita
a uma difícil realidade imposta pelas duras condições da vida.
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Letramento e poder via contação de histórias
Segundo Street (2003), letramento responde pelos conhecimentos
que veiculamos via escrita, pelos modos como usamos a escrita para
nos comunicarmos e nos relacionarmos com as outras pessoas, pela
maneira como a escrita é usada para dizer e dar forma ao mundo.
De fato, a leitura e a escrita atravessam a existência das mais variadas
maneiras e são de vital importância para o desenvolvimento cognitivo dos seres humanos.
O conceito de letramento destaca-se, está imbricado ao conceito de
aprendizagem. Enquanto o último relaciona-se à didática, ao ensino,
ao ato de ler e escrever, o primeiro está associado à vivência, à leitura
e à escrita dentro do contexto social, ao envolvimento dos indivíduos com a sociedade.
Francis Bacon (1561-1626), influenciado pelo espírito do empirismo, procurava não um saber contemplativo ou desinteressado; ele
buscava um saber que não tivesse um fim em si, ou seja, buscava
saberes instrumentais, pois compreendia o conhecimento como instrumento ou ferramenta de poder. Pode-se dizer que o letramento,
na medida em que se relaciona à capacidade de ler, aprender e apreender através da leitura, propõe saberes instrumentais e pode ser
compreendido, também, como instrumento de poder.
A ação ecológica e social aqui narrada valeu-se da “contação” de
histórias para viabilizar letramento literário aos jovens das comunidades que sediaram este projeto, para empoderar. Isto porque, conforme já mencionado, o termo letramento pode ser utilizado para
designar, dentro do contexto social, absorção de conhecimentos, via
leitura, via processos de interação.
Assim, a “contação” de histórias – elemento fundante deste projeto – ao propiciar o contato de jovens e adultos de comunidades de
baixa renda com a leitura, atuou com letramento literário (clássicos
da literatura brasileira), em prol da ampliação de suas bagagens culturais e, com isso, buscou viabilizar o desenvolvimento de suas autoestimas e, por conseguinte, a ampliação de seus horizontes de vida.
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A noção de letramento mostra-se bastante pertinente dentro do contexto educacional brasileiro para a compreensão da dimensão política das
praticas de alfabetização, tanto na perspectiva de quem ensina como na
de quem aprende (SOARES, 1998; GOULART, 2003), haja vista que, de
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), o
analfabetismo entre jovens e adultos caiu de 11,5% em 2004 para 8,7%
em 2012. Essa redução revelou-se mais intensa no Norte e Nordeste,
onde estão localizados os maiores índices de analfabetismo do país.

O desenvolvimento cognitivo propiciado pela
contação de histórias à luz das teorias de Vygotsky
Lev Semenovitch Vygotsky, mais conhecido como Vygotsky, psicólogo bielo-russo, que nasceu na cidade de Orsha em 17 de novembro
de 1896 e morreu aos 61 anos na cidade de Moscou, em 11 de junho
de 1934, postulou sobre o desenvolvimento cognitivo do ser humano a partir dos vieses social, cultural e ambiental.
Vygotsky nos faz refletir a respeito do processo de aprendizado das
crianças, bem como da importância do contexto histórico no qual o
aprendizado está inserido.
Cada criança tem sua bagagem e seu repertório de conhecimentos
adquiridos na vivência (através de experiências tácitas e explícitas
em um contexto histórico e cultural particular) e, conforme recebe
mais dados e informações, absorve-os e trabalha para apreendê-los;
chamamos a este processo de sociointeracionista.
É por meio de outros, por intermédio do adulto que a criança se envolve em suas atividades. Absolutamente, tudo no
comportamento da criança está fundido, enraizado no social. Assim, as relações da criança com a realidade são, desde o início, relações sociais. (VYGOTSKY, 1984, p. 281)

Para Vygotsky, a diferença entre o conhecimento já sedimentado e o conhecimento em processo de sedimentação revela o potencial daquela
criança para se desenvolver. Para além, Vygotsky afirma que não há como
transpor expedientes de aprendizagem; portanto, cada etapa de aprendi136

zado e de apreensão do conhecimento precisa ser vivida pelo indivíduo
– tem-se, desta maneira, um processo dinâmico e linear.
Assim, segundo Vygotsky, poder-se-ia dizer que o desenvolvimento
cognitivo do indivíduo se dá por meio da interação social – vivências tácitas e explícitas – leia-se aqui interação com os outros e a
leitura. Neste sentido, a “contação” de histórias propiciada por este
projeto pretende auxiliar no desenvolvimento cognitivo dos jovens e
adultos das comunidades que sediaram este projeto.

O campo: a comunidade
O artigo 147 do Plano Diretor do documento que sistematiza o projeto Favela-Bairro afirma que, para fins de entendimento,
favela pode ser definida como área predominantemente
habitacional, caracterizada por ocupação da terra por população de baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e de alinhamento
irregular, lotes de forma e tamanho irregulares e construções não licenciadas, em desconformidade com os padrões
legais.(BRASIL, 1992, p. 67)

Essa definição traduz espaços carregados de tensões estruturais.
De certo que as favelas possuem suas tensões latentes e manifestas oriundas, entre outras coisas, de limitações e deficiências
estruturais, mas estão carregadas também de solidariedade, de
humanidade e de indivíduos impregnados por sensação de pertencimento ao todo, de pertencimento a favela, ou melhor – ao
termo utilizado por muitos moradores para se referirem às favelas nas quais vivem – comunidade.
[Comunidade], o que essa palavra evoca é tudo aquilo de
que sentimos falta e de que precisamos para viver seguros
e confiantes. [...] Na comunidade, podemos relaxar, pois nos
sentimos seguros, não há perigos ocultos em cantos escuros – aliás, com certeza, dificilmente há “canto escuro” na comunidade. Bauman afirma que o conceito de comunidade
é repleto de idealismo e, exatamente por isso, torna-se inal-
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cançável. A comunidade estaria, então, situada no campo
do eterno devir (BAUMAN, 2003, p. 07- 08).

Mas, apesar da advertência de Bauman, dar-se-á realmente preferência ao termo comunidade, que possui uma conotação mais humana,
mais segura, mais familiar. Isto porque notou-se, nas 14 comunidades visitadas, o orgulho dos locais pelos espaços que habitam – alta
percepção de segurança e de pertencimento a um espaço protegido,
familiar. Assim, ao invés de favela, dar-se-á preferência, aqui, pelo
uso da palavra comunidade.

Conclusões

Figura 2: Projeto sendo implementado.

Identificaram-se diferenças significativas entre as comunidades visitadas que se situam na Zona Sul e na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Eis algumas: assistência da prefeitura nessas localidades, hábitos e
comportamentos dos moradores para com os turistas ou visitantes,
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vulto e quantidade de projetos sociais, reflexos dos conflitos derivados do tráfico. Nas comunidades da Zona Sul nota-se maior presença
da prefeitura e de visitantes (ou turistas), percebe-se projetos sociais
mais bem estruturados, provenientes também da iniciativa privada,
mas em contrapartida, também se percebe maior presença do tráfico.
Todavia, apesar das peculiaridades associadas a cada comunidade,
percebeu-se que a interação entre voluntários do projeto e ouvintes
promoveu impactos positivos nos dois grupos (que integraram os
14 eventos). Contadores voluntários e produtores voluntários, ao se
engajarem neste projeto, trabalharam de forma tácita aspectos interacionais, éticos e morais. Já entre os ouvintes, percebeu-se que
crianças (acompanhadas de seus responsáveis) inicialmente se mostravam ariscas, amuadas, recebiam as equipes de “contação” do circuito com olhar desconfiado, mas, ao final das atividades, revelavam
largo sorriso. Idosos, adultos e jovens também revelaram grandes
mudanças comportamentais após os eventos.
Envolvimento
Alunos

Comunidade

70 alunos participaram
do treinamento

2.550 crianças participaram dos
ambientes de contação em escolas,
creches e praças das comunidades

43 alunos participaram dos
eventos de contação
de histórias

450 casas foram visitadas pelos
contadores em homenagem aos
450 anos do Rio de Janeiro

Observou-se que – de maneira geral – as crianças das diversas comunidades envolvidas no projeto (praticamente 80% do público
que compareceu aos eventos de contação de histórias) tinham perfis muito parecidos: revelavam amadurecimento precoce, possivelmente proveniente da rotina do dia a qual são submetidas. Elas não
apenas precisavam estudar, mas muitas delas precisavam também
cuidar das suas casas e de seus irmãos menores para que seus pais
pudessem trabalhar. Esta realidade gerou reflexos no operacional do
projeto, uma vez que após uma ou duas histórias, diversas crianças
verbalizavam: Eu não posso ficar aqui, tio (sic), porque tenho muitas
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coisas para arrumar em casa. Durante as leituras, diversas crianças
entravam e saiam, mas, de fato, poucas permaneceram por tempo
prolongado. Assim, mesmo que por tempo limitado, este projeto
somou esforços para propiciar às crianças das comunidades envolvidas momentos leves, divertidos, lúdicos.
Pico della Mirandola (BAUMAN, 2003, p.23) afirma que sua vontade determina seus limites. Ou seja, como artífices livres e soberanos,
podemos construir nossas próprias histórias e, ao participarmos
deste projeto como contadores, produtores, ou ouvintes, todos nós
pudemos deixar de lado, por algumas horas, a realidade imediata,
para nos concentrarmos em aprendizado lúdico, para nos concentrarmos na expansão dos nossos limites sonhados.
Observou-se, em cada uma das 14 favelas visitadas, o orgulho que
cada morador possui de sua comunidade, mas também a descrença
que possuem em relação a ações externas, uma vez que, geralmente, as ações sociais implantadas nesses lugares são iniciativas dos
próprios moradores. Todavia, estas ações locais são voltadas – na
maioria das vezes – para sanar questões estruturais emergenciais locais – questões socioambientais relativas à coexistência destes em
equilíbrio com o meio ambiente no qual habitam.
Este projeto de marketing social, ou marketing societal, gestado pelo
EPM/ UniCarioca e pelo NASA/UniCarioca operou em consonância com seus valores éticos e morais – e.g.: inclusão social (ao propor
letramento literário aos moradores de baixa renda de comunidades
cariocas, visando à ampliação de suas potencialidades), educação
transformadora (a todos os envolvidos no projeto, cada qual de
maneira peculiar) – e fundamentou-se no letramento, uma vez que
procurou, via interação social dinamizar as relações de poder locais
a partir de estímulos lúdicos e realizou tudo isso considerando Vigotsky, pois partiu do expediente de conhecimento dos locais para
propor novos aprendizados relacionados a aspectos morais, éticos,
recreacionais, lúdicos.
Cada um dos envolvidos no projeto (contadores de histórias, alunos
e profissionais da UniCarioca) colocou na ação o que podia, pois
o mediador só pode dar o que ele tem (PETIT, 2009, p. 239). Não
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se teve aqui a intenção de narrar um projeto que pretendia reparar
desordens ou desigualdades do mundo. Cada mediador envolvido
no processo procurou atuar com uma esperança crítica para transcender fatalismos, desesperanças e pessimismos, rumo a horizontes
de expectativas esperançosas, mas não ingênuas (FREIRE, 2005). No
fundo, desejou-se, aqui, com este projeto, a abertura de um espaço
de possibilidades e de esperança para que os jovens das 14 comunidades que atenderam ao evento não acabem por percorrer fatidicamente o caminho que vai da pobreza aos grupos armados e depois
à delinquência, e desta à morte precoce ou à prisão (PETIT, 2009,
p. 239). Acredita-se ou, pelo menos, espera-se que este projeto tenha contribuído para somar esforços a um trabalho de redesenho de
fronteiras e possibilidades.
Destaca-se, por fim, que este projeto não tem a intenção em apresentar conclusões ou encerrar discussões acerca dos assuntos aqui
tratados, antes, pretende adensar discussões a respeito dos assuntos
que abordou. Para além, a simplicidade do projeto permite que ele
seja replicado por entusiastas.
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Eletrocardiógrafo digital portátil
Marcelo A. Duarte (UniCarioca)
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Resumo
Este trabalho teve como objetivo inicial desenvolver uma interface digital, microprocessada, para o projeto “Eletrocardiógrafo
de Baixo Custo”, desenvolvido por Madureira & Mendes (2007).
O trabalho iniciou-se com o estudo do sistema circulatório, com
atenção especial para o coração e seu sistema de condução. Foi realizado um estudo teórico sobre o eletrocardiograma e as principais disfunções cardíacas. Os amplificadores operacionais, principais componentes de todos os estágios analógicos do projeto, e os
microcontroladores, cerne do estágio de processamento, também
foram estudados e brevemente descritos nesse trabalho. O projeto
foi desenvolvido em duas fases distintas: a primeira apresenta algumas melhorias para os circuitos do módulo analógico para detecção, amplificação e condicionamento do sinal elétrico captado
diretamente da superfície do corpo humano, em relação ao projeto original de Madureira & Mendes (2007). Na segunda parte, foi
desenvolvido um circuito microprocessado para o tratamento do
sinal e para prover uma interface interativa para a visualização do
eletrocardiograma. Ao final, os valores teóricos foram sistematicamente comparados com os alcançados pelo protótipo, sendo a
viabilidade do projeto discutida, em seguida.
Palavras-chave: Eletrocardiógrafo, Eletrocardiograma, Microcontroladores, Filtros

Abstract
This work aimed to develop a microprocessed digital interface for the
project "Low Cost ECG", developed by Madureira & Mendes (2007).
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The work began by studying the circulatory system, paying special attention to the heart and its conduction system. A theoretical study on
the electrocardiogram and the main cardiac dysfunctions was carried out. The operational amplifiers, the main components of all the
analog stages of the design, and the microcontrollers, an important
part of the processing stage, were also studied and briefly described
in this work. The project was developed in two distinct phases: the
first presents some improvements to the circuits of the analog module for the detection, amplification and conditioning the electrical
signal captured directly from the human body surface, in relation
to the Madureira & Mendes (2007) original project. In the second
part, a microprocessed circuit was developed for the signal treatment,
and for providing an interactive interface for the electrocardiogram
visualization. In the end, the theoretical values were systematically
compared with those achieved by the prototype. The feasibility of the
project was discussed after this.
Keywords: Electrocardiograph, Electrocardiogram, Microcontrollers, Filters

Introdução
O sistema cardiovascular é composto pelo sangue, pelas artérias, veias,
capilares e pelo coração, órgão principal deste sistema. Diversas doenças podem afetar o sistema circulatório, como a fibrilação ventricular
e o flutter atrial. A maior parte delas pode ser detectada por um exame
simples: o eletrocardiograma (Whittemore, 2009, Parker, 2014).
O eletrocardiograma é uma importante ferramenta para ajudar no
diagnostico de problemas cardiovasculares, pois suas formas de
onda contêm informações sobre a natureza das doenças que podem
afetar o coração. As formas de onda de um eletrocardiograma são
obtidas por intermédio de um equipamento chamado eletrocardiógrafo (Acharya et al., 2007).
Um eletrocardiógrafo, portanto, é um equipamento projetado para
coletar a diferença de potenciais corpóreos, em função da atividade
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cardíaca, apresentando os resultados dessa coleta, geralmente, de
forma gráfica (TEB, 2017).
O processo envolvido na captação, amplificação e apresentação gráfica de um sinal cardíaco não é uma tarefa simples. Os potenciais gerados pela atividade cardíaca encontram-se sujeitos ao ruído ambiente e
misturados com outros potenciais que emanam da atividade do próprio corpo humano, como por exemplo, o ruído eletromuscular. Além
disso, o sinal coletado é de baixa amplitude (da ordem de milivolts) e
necessitará de amplificação e filtragem corretas, para que o sinal apresentado ao final do exame esteja de acordo com o que realmente está
ocorrendo no coração em análise (TEB, 2017).
Deve-se atentar também para a segurança elétrica atrelada ao uso
de um eletrocardiógrafo. Assim, tanto o paciente quanto o médico
envolvidos em um exame com esse equipamento devem estar seguros de que nada ocorrerá de diferente, além da coleta dos sinais
de interesse. Nesse caso, o equipamento deve garantir, também, que
o sinal coletado esteja livre de qualquer ruído e que todo o sinal
cardíaco esteja presente no resultado do exame, sem perdas parciais
ou totais nas formas de onda necessárias ao estabelecimento de um
diagnóstico correto (TEB, 2017).
Com o objetivo de se construir um eletrocardiógrafo preciso e de
baixo custo, Madureira & Mendes (2007) propuseram um modelo analógico, apresentado como trabalho de conclusão de curso na
Universidade Gama Filho, em 2007. Tal projeto obteve êxito em diversos aspectos (baixo custo e apresentação de todos os aspectos do
sinal cardíaco, por exemplo), ficando aquém do esperado quanto à
qualidade do sinal (ainda apresentava ruído na saída) e na apresentação, uma vez que necessitava de equipamento externo para a observação do sinal, não sendo portátil.
O objetivo principal deste novo trabalho foi desenvolver uma interface digital, microprocessada, proposta para o projeto “Eletrocardiógrafo de Baixo Custo”, desenvolvido por Madureira & Mendes
(2007), de forma a torná-lo portátil e livre de ruídos. Para isso, o
circuito original sofreu alterações, descritas ao longo deste trabalho,
para possibilitar um melhor condicionamento do sinal analógico,
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antes de sua conversão para digital. Além disso, o novo projeto, além
de portátil, também garante baixo custo.
Este trabalho, inicialmente, descreve, de maneira sucinta, um estudo
sobre o funcionamento e anatomia do sistema circulatório. Logo em
seguida, é apresentado um embasamento teórico sobre as principais
cardiopatias e distúrbios deste sistema, além do estudo conciso do
eletrocardiógrafo. O projeto do eletrocardiógrafo, apresentado mais
adiante, foi desenvolvido em duas fases distintas: a primeira apresenta um módulo analógico para detecção, amplificação e condicionamento do sinal elétrico captado diretamente da superfície do
corpo humano. Na segunda parte do projeto, foi desenvolvido um
circuito microprocessado para o tratamento do sinal, e uma interface interativa para a visualização do eletrocardiograma. Resultados e
conclusões são apresentados ao final deste artigo.

Fundamentos teóricos
Sistema circulatório
O sistema circulatório é constituído pelo coração, pelo sangue e por
um sistema fechado de vasos, que incluem artérias, veias e capilares.
Esse sistema carrega oxigênio e nutrientes para todas as células do
corpo e capta os resíduos para a degradação e eliminação pelo fígado, pelos rins e pelos pulmões. O bom funcionamento de todos os
outros sistemas do corpo humano depende de um sistema circulatório saudável (Whittemore, 2009, Parker, 2014).
No corpo humano, o sistema circulatório é composto por dois circuitos: o pulmonar e o sistêmico. O pulmonar é suprido pelo lado
direito do coração, recebendo o sangue que retorna do corpo, a fim
de proceder com a reoxigenação do mesmo. O circuito sistêmico é
abastecido pelo lado esquerdo do coração, entregando oxigênio para
todas as demais partes do corpo. Em ambos os circuitos, o sangue é
pressurizado no coração, trafegando pelos vasos sanguíneos até os
capilares, onde realiza as trocas de materiais com as células (Whittemore, 2009, Parker, 2014).
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Anatomia do sistema circulatório
O coração está localizado do lado esquerdo do corpo, na cavidade
torácica, entre os pulmões (Figura 1). Como consequência de o coração ocupar um espaço maior do lado esquerdo, o pulmão esquerdo é menor que o direito, possuindo apenas dois lóbulos, enquanto o
pulmão direito possui três (Whittemore, 2009, Parker, 2014).
O coração humano possui quatro cavidades. As duas superiores são
denominadas átrios e as duas inferiores, denominadas ventrículos. Os
lados esquerdo e direito do coração batem como se fossem uma unidade, porém, são separados pelo septo e contêm sangues com características diferentes. Os átrios são separados dos respectivos ventrículos
pelas válvulas atrioventriculares (Whittemore, 2009, Parker, 2014).
A função das válvulas é assegurar que o sangue trafegue apenas em
uma direção, bloqueando o fluxo reverso. Quando as válvulas falham, seja por estreitamento ou por permitir refluxo, o coração precisa trabalhar mais, o que pode ocasionar um aumento da espessura
de sua parede. Essa hipertrofia do coração pode levar ao falecimento
do órgão (Acharya et al., 2007).

Figura 1 – Localização do Coração no Corpo Humano (SOBOTTA, 2006).
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O eletrocardiograma
O eletrocardiograma é um sinal representativo, que contém informações a respeito da condição do coração. Ele é frequentemente utilizado para avaliar pacientes com problemas cardíacos e é uma importante ferramenta de diagnóstico. A forma e o tamanho das ondas
mostradas em um eletrocardiograma (P-QRS-T), vistas na Figura
2, podem conter informações importantes acerca da natureza das
doenças que afetam o coração (Acharya et al., 2007).
A presença de anormalidades no sistema circulatório é normalmente refletida no ritmo cardíaco e, portanto, na forma de onda mostrada no eletrocardiógrafo. As características do eletrocardiograma
são sempre consideradas para possibilitar um diagnóstico rápido e
simples das condições cardíacas (Acharya et al., 2007).
O eletrocardiograma é produzido a partir de eletrodos conectados
em diferentes pontos do corpo. Dependendo da posição destes eletrodos, é encontrado o "ponto de vista" em que o coração é enxergado. Os eletrocardiogramas convencionais apresentam doze "pontos de vista" diferentes, chamados de derivações, obtidos a partir de
dez eletrodos. Uma derivação única pode ser produzida a partir de
três eletrodos: positivo, negativo e neutro (terra), que fica localizado na perna direita, e que servirá de referência para o equipamento
(Acharya et al., 2007).

Figura 2 – Ilustração das Ondas P-QRS-T (Macfarlane et al., 2011).
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Amplificadores operacionais
Os amplificadores operacionais estão entre os circuitos mais utilizados na eletrônica. Tais componentes possuem ganho em malha
aberta muito alto, normalmente da ordem de 106, impedância de
entrada muito alta (alguns MΩ) e impedância de saída muito baixa
(poucos Ω) (Clayton & Winder, 2003).
Entre as diversas aplicações executadas pelos amplificadores operacionais, os filtros ativos merecem destaque. Filtros são circuitos
eletrônicos capazes de fazer a seleção de frequências, ou seja, eles
são capazes de atenuar sinais com frequências indesejáveis e permitir a passagem de sinais com frequências desejadas, com o mínimo
de atenuação. Os filtros possuem diversas aplicações no campo da
instrumentação, onde a atenuação dos sinais indesejados, como o
ruído, é essencial para o funcionamento adequado dos dispositivos
(Clayton & Winder, 2003).

Microcontroladores
De acordo com Huang (2005), um microcontrolador (µC) é um
computador implementado em tecnologia VLSI (Very Large Scale
of Integration), que possui, em um único encapsulamento, todos
os componentes de um microprocessador, como os registradores,
a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética (ULA). Além
desses, possuem periféricos, como, por exemplo: memórias, timers,
conversores Analógico/Digital (A/D) e Digital/Analógico (D/A),
comunicação serial assíncrona e síncrona, e comunicação paralela.
Apesar de um µC não apresentar uma ULA muito densa, ele possui
todos os componentes necessários para um controle de processo, em
um único circuito integrado (Souza, 2003).
Os µCs executam as instruções que são gravadas em sua memória.
Essas instruções são, na verdade, números binários chamados de
código de máquina. Escrever um programa em código de máquina
é uma tarefa pouco eficiente, uma vez que o programador precisa
consultar tabelas constantemente. O assembly foi criado para sim149

plificar o trabalho do programador. As instruções em assembly são
representações do código de máquina. Ele revolucionou a tarefa do
programador, uma vez que este não mais precisava se basear em códigos binários, mas em uma linguagem um pouco mais próxima da
sua realidade (Huang, 2005).
O uso do assembly apresenta algumas desvantagens: o programador necessita de um amplo conhecimento do hardware do µC, e a
produtividade é baixa, sobretudo para programas extensos, já que o
programador necessita trabalhar com lógica de baixo nível. Com o
intuito de facilitar o programador, foram desenvolvidas linguagens
que trabalham com lógica de alto nível, como por exemplo, as linguagens C e o Basic. As linguagens de alto nível são bem próximas
da língua inglesa e, portanto, muito mais fáceis de serem compreendidas. Uma instrução em linguagem de alto nível pode conter até
centenas de instruções de baixo nível. O uso de compiladores específicos permitirá a tradução de um programa projetado em linguagem
de alto nível, para uma linguagem de baixo nível e/ou para o código
de máquina correspondente.

Materiais e Métodos
O objetivo inicial deste trabalho era apenas desenvolver uma interface digital, microprocessada, para o projeto “Eletrocardiógrafo de
Baixo Custo”, desenvolvido por Madureira & Mendes (2007). Porém,
foram realizadas, no circuito original, algumas alterações para possibilitar um melhor condicionamento do sinal analógico, antes da
sua conversão para digital. Estas mudanças foram realizadas com
o intuito de diminuir o ruído apresentado no circuito original. A
Figura 3 apresenta o diagrama de blocos do projeto atual. Por questões de confidencialidade, os circuitos elétricos do projeto não serão
apresentados neste trabalho.
No desenvolvimento do projeto, inicialmente foi feita uma avaliação
nos circuitos e sensores utilizados no projeto de Madureira & Mendes (2007), para verificar quais deles poderiam ser aproveitados neste
novo projeto. Concluiu-se que os sensores utilizados e o pré-ampli150

ficador presentes no projeto anterior poderiam ser utilizados neste
novo projeto, com pequenas alterações no circuito pré-amplificador.
Seguindo a linha do diagrama de blocos apresentado na Figura 3, após
a análise inicial descrita, foram projetados e testados os filtros, amplificador e conversor A/D. Em seguida, pelas características necessárias
ao projeto, foram escolhidos o PIC e o display utilizados. Por fim, foi
realizada a programação do microcontrolador em questão. Tais circuitos e sensor encontram-se, brevemente, descritos a seguir.

Figura 3 – Diagrama de Blocos do Projeto

Sensor
Sensores são dispositivos que transformam variáveis físicas de um
processo (temperatura ou pressão, por exemplo), em variáveis convenientes à utilização em outro processo, como as variáveis elétricas
(tensão, corrente, etc.) (Moraes & Castricci, 2007). De acordo com
Madureira & Mendes (2007), os eletrodos de um eletrocardiógrafo
são especiais para acoplar uma parte não metálica (corpo humano) a
um circuito elétrico. Estes são muito utilizados em aplicações médicas, sendo responsáveis por realizar a interface entre um dispositivo
eletrônico e a pele, podendo captar ou transmitir corrente elétrica.
Os eletrodos utilizados neste trabalho (do fabricante 3M) são do
tipo adesivo. Este modelo foi escolhido por estar entre os mais utilizados, mundialmente, em eletrocardiografia. Além disso, ele dispensa o uso de gel para acoplamento e possui baixo custo, sendo fixado
diretamente na pele do paciente.
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Pré-amplificação
O amplificador de instrumentação é o amplificador mais indicado
para aplicações envolvendo sensores, pois este apresenta alta imunidade ao ruído de modo comum e, portanto, é a escolha natural
para receber o sinal do sensor e fazer a primeira amplificação (ou
pré-amplificação).
O amplificador de instrumentação escolhido para o projeto foi o
mesmo utilizado por Madureira & Mendes (2007): o INA114AP.
O circuito utilizado foi implementado de acordo com o manual do
seu fabricante. Este circuito difere do apresentado por Madureira &
Mendes (2007), pois foi acrescentado um circuito drive para a blindagem do cabo de interface, ligado diretamente ao eletrodo de referência, posicionado na perna direita: o right leg drive. Esse circuito
atua realimentando o corpo com o sinal de modo comum com fase
invertida, o que resulta na diminuição desse sinal, na entrada do
amplificador de instrumentação (Macfarlane et al., 2011).

Filtros
A frequência dos sinais elétricos gerados pelo coração, de acordo com
Macfarlane et al. (2011), não ultrapassa 250 Hz. Logo, qualquer sinal
com frequência superior a 250 Hz não faz parte do escopo do projeto
e deve ser atenuado. Madureira & Mendes (2007) utilizaram uma associação de dois filtros passa-baixa de segunda ordem para gerar um
filtro de quarta ordem. Neste projeto foi utilizada a aproximação de
Butterworth para gerar um filtro passa-baixa de quarta ordem.
Após o filtro passa-baixa, um filtro rejeita-faixa foi utilizado com o
objetivo de minimizar os efeitos do ruído da rede elétrica (60 Hz).

Amplificação
Este estágio tem a função de adequar o sinal para a conversão A/D. Ao
circuito amplificador, foi acoplado um circuito grampeador, responsá152

vel por adicionar um nível DC ao sinal amplificado, visando compatibilizá-lo com a entrada do conversor A/D (Malvino, 1995). A etapa de
amplificação foi projetada para um ganho arbitrado em 10.

Conversão Analógica/Digital
Apesar de o µC adotado no projeto possuir 13 canais disponíveis
para a conversão A/D, com resolução de 10 bits, o que garante 1024
níveis de conversão, esta resolução foi considerada insuficiente para
garantir a performance gráfica ideal para o sinal. Assim, optou-se
por utilizar um conversor de 12 bits do fabricante Microchip, modelo MCP3201.
O conversor A/D MCP3201 realiza até 100.000 amostras por segundo, quando operando com alimentação de 5 V, mantendo um consumo máximo, quando ativo, de 400 µA. A grande vantagem deste CI é
que ele se comunica com o µC através de protocolo serial SPI, ou seja,
utilizando apenas três terminais. Devido a esta característica, o tamanho do circuito final é minimizado e economizam-se portas do µC.

Processamento do sinal
O µC escolhido para o cerne do projeto foi PIC18F4620. Os µCs PIC
são baseados na arquitetura Harvard, com instruções do tipo RISC.
Do total de 40 pinos, 35 podem ser configurados como entrada/saída (Miyadaira, 2009).
Este estágio do projeto recebe o sinal convertido em digital e gera
um arquivo com os dados armazenados, referentes aos exames e
ao cadastro dos clientes. Estes arquivos serão exibidos em um display TFT: thin-film transistor (transistor de película fina) e ainda poderão ser impressos, com auxílio de um software dedicado.
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Display
Para a criação de uma interface microprocessada mais amigável, foi
escolhido um módulo display LCD (display de cristal líquido) tipo
TFT, com touch screen modelo SLCD43, do fabricante Reach Tech.
Este módulo display possui uma placa controladora que embute o
controle do painel LCD, um drive para o backlight e o touch screen.
O display possui 4,3 polegadas, considerado adequado para a visualização e manipulação de um equipamento portátil. A resolução do
display é de 480 por 272 pixels e o touch screen é resistivo.
A comunicação entre o display e o µC é realizada pela porta serial
através do protocolo RS232. A placa controladora conta ainda com
memória de 4 Mega bytes para gravação de imagens e macros.

Filtros Digitais
Mesmo com todas as precauções tomadas para diminuir a influência
dos ruídos externos, a resposta na saída da placa analógica ainda apresentou ruídos, que poderiam prejudicar a interpretação do exame.
Para resolver esse problema, foram implementados filtros digitais do tipo Resposta de Impulso Infinita (IIR), diretamente no
programa do µC, logo após a conversão do sinal analógico para
digital, realizada pelo MCP3201. Inicialmente, foram utilizados
um filtro passa-baixa com frequência de corte de 200 Hz e três
filtros notch com frequências centrais de 60, 120 e 180 Hz, que
correspondem, respectivamente, à frequência da rede elétrica e
seus segundo e terceiro harmônicos. Os resultados práticos mostraram que os melhores resultados foram obtidos utilizando-se
apenas o filtro passa-baixa.
O filtro passa-baixa dessa etapa foi calculado utilizando-se um polinômio de Butterworth de segundo grau. A frequência de corte utilizada foi de 200 Hz e a frequência de amostragem foi de 500 Hz. Os
coeficientes do filtro analógico foram calculados com o auxílio do
software Matlab. A função de transferência do filtro digital é mostra154

da na equação (1) (Tan & Jiang, 2007), sendo a curva de resposta do
filtro e a tela de comando do Matlab mostrados na Figura 4.

Figura 4 – Resposta em Frequência do Filtro Passa-Baixa e a Tela de Comando do Matlab.

Impressão
Para que um médico efetue o laudo a partir de um eletrocardiograma, ele necessita receber um relatório adequado, que mostre, corretamente, a atividade elétrica do coração. Além da monitorização, o
eletrocardiógrafo deve ser capaz de promover o registro, a impressão
e o arquivamento dos exames realizados.
O eletrocardiógrafo desenvolvido armazena os dados do exame em
arquivos de texto. Esses arquivos, na verdade, estão em formato
XML, para facilitar a geração dos relatórios. Os dados do exame são
gravados em um cartão de memória do tipo SD.
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Para permitir a impressão e a visualização dos dados do exame, foi
implementado um software escrito em Visual Basic, no compilador
Visual Studio 2010 da Microsoft. O programa funciona gerenciando um banco de dados com informações, não apenas dos pacientes,
mas também dos usuários envolvidos. Este banco de dados foi montado em formato Access, também da Microsoft. O Access foi escolhido pela sua interface visual, que o torna mais intuitivo e requer
menor conhecimento específico.

Resultados
Os protótipos para cada estágio analógico foram montados, inicialmente, em placas separadas. Porém, em virtude da forte interferência na frequência de 60 Hz, o protótipo foi alterado, implementando
em uma única placa de circuito impresso, todos os circuitos analógicos do projeto (Figura 5). Foi adicionada uma blindagem metálica,
cobrindo todo o circuito, para a prevenção contra interferências eletromagnéticas. Cada um dos cabos dos eletrodos possui uma malha
de blindagem, também com o intuito de prevenir ruídos. Com isso,
garantiu-se a diminuição dos ruídos em níveis aceitáveis.
O projeto dos filtros foi realizado com alto nível de criticidade e empregou amplificadores operacionais de baixo ruído. A Figura 6 mostra a resposta em frequência obtida na saída do filtro passa-baixa. A
frequência de corte (ganho de -3 dB) está em torno de 220 Hz.
Houve um problema de compatibilidade com o microcontrolador escolhido inicialmente. Nele, as portas de comunicação
via USART e a porta de comunicação Serial SPI possuem um
pino em comum. Tentou-se, sem sucesso, utilizar uma das duas
portas via implementação por software, mas, a memória RAM
do microcontrolador não era suficientemente grande para gerenciar o processo, e o componente entrava constantemente em
reset. Não foi possível gerir a multiplexação deste pino. Para
solucionar o problema, o PIC18F4550 foi substituído pelo PIC18F4620. Este último possui características similares ao adotado inicialmente, sem o problema verificado no componente
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anterior, não sendo necessário realizar mudanças significativas
no código fonte desenvolvido.

Figura 5 – Placa do circuito analógico

Figura 6 – Curva de Resposta Real do Filtro Passa-Baixa implementado
no circuito.

Após as adaptações de cada etapa, o protótipo funcionou a contento. O custo total do projeto, incluindo mão de obra (prevista para a
montagem de 200 peças) foi de aproximadamente R$ 529,00.
Um exemplo de forma de onda, obtido nos testes finais do eletrocardiógrafo projetado, é mostrado na Figura 7, em tela de LCD. A Figura 8 mostra um sinal coletado ao final dos testes do equipamento
projetado por Madureira & Mendes (2007), em tela de osciloscópio.
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Pode-se observar uma melhoria significativa na qualidade do sinal
digital obtido nesse projeto (Figura 7), se comparado ao resultado de
Madureira & Mendes (Figura 8).

Figura 7 – Exemplo de um Eletrocardiograma em Tela de Display LCD.

Figura 8 – Resultado Apresentado por Madureira & Mendes (2007).
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Discussões e Conclusões
Este trabalho apresentou o projeto de um eletrocardiógrafo digital,
desenvolvido a partir do eletrocardiógrafo analógico projetado por
Madureira & Mendes (2007). Trata-se de um eletrocardiógrafo portátil, construído com baixo custo e que possui apresentação em display LCD, com tecnologia touch screen, e que é capaz de gravar e ler
exames em cartão SD.
Em teste práticos, constatou-se que o eletrocardiógrafo produziu
resultados satisfatórios, sendo o seu funcionamento adequado,
de acordo com a expectativa da área médica. Todos os circuitos
implementados, após ajustes, funcionaram a contento. A utilização do filtro digital recursivo foi fundamental para assegurar que
os ruídos da fonte de alimentação e do ambiente fossem minimizados, dando condições para que o sinal seja interpretado de
maneira correta.
As Figuras 7 e 8 evidenciam uma melhoria significativa na qualidade
do sinal digital obtido neste projeto, em relação às formas de onda
obtidas por Madureira & Mendes (2007).
Em relação aos equipamentos disponíveis no mercado, como o ECG
PC e o Cardiocare 2000, por exemplo, o eletrocardiógrafo desenvolvido, além do custo mais baixo (os citados estão na faixa de R$
3.000,00), possui a vantagem de possuir interface em touch screen, o
que possibilita maior facilidade de interação com o usuário.
O desenvolvimento de uma plataforma intuitiva possibilita a gravação do exame sem exigir conhecimentos avançados sobre o equipamento. Outra vantagem do sistema é que ele faz a gravação dos
arquivos em cartão de memória do tipo SD, que atualmente é um
formato largamente difundido.
O instrumento projetado pode ser construído com custo financeiro
relativamente baixo (em torno de R$ 500,00), atingindo a meta do
trabalho, mesmo com a utilização de amplificadores operacionais de
baixo ruído e com um módulo display microprocessado.
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Pode-se concluir, portanto, que o projeto desenvolvido alcançou os
objetivos propostos, pois permitiu adquirir o sinal elétrico do coração, apresentando-o em formato digital, em um display de cristal
líquido com tela sensível ao toque. O eletrocardiógrafo desenvolvido possui baixo custo e, além de possibilitar a visualização do sinal
digital, permite que o exame seja gravado em um cartão do tipo SD,
para posterior análise. O software computacional, também implementado neste projeto, permite que o exame realizado seja impresso. O equipamento desenvolvido também pode ser alimentado por
baterias, o que possibilita a portabilidade do produto.
Para que o projeto apresentado se torne um produto final, alguns
aperfeiçoamentos devem ser realizados, tais como, a miniaturização do circuito, utilizando componentes de tecnologia de montagem
superficial (Surface-Mount Technology - SMD), a utilização de um
isolador galvânico, para aumentar a segurança do paciente e algumas melhorias no software para o computador, como aperfeiçoar
o design do programa, facilitar, ainda mais, o acesso ao arquivo do
exame e permitir a geração do relatório do exame, sem a necessidade
de conexão com a internet.
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