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RESUMO 

Considerando que o trabalho se reveste de suma importância por enobrecer o homem, se 

constituir um direito de todos, possibilitar a inserção social, auto realização e promoção 

humana, sendo um instrumento de efetivação da justiça social, este trabalho tem por objetivo 

geral apresentar, discutir e pontuar as inovações e a eficácia da aplicabilidade da Lei 

13.419/2017, ratificada pela MP 808/2017, no que se tange às normas da gorjeta estabelecidas 

pela Lei 13.467/2017, que alterou a CLT. Para tanto, aborda questões, conceitos e diferenças 

entre salário e remuneração, faz breve retrospectiva histórica sobre a gorjeta conceituando-a à 

luz da legislação nacional. Sequencialmente, tece considerações sobre o trabalho, realiza análise 

Lei 13.419/2017 e seus desafios e discorre acerca da MP 808/2017 em relação às normas da Lei 

13.467)2017 no que diz respeito às gorjetas. Conclui que uma das consequências do surgimento 

da chamada Lei da Gorjeta foi gerar insegurança em relação às normas da reforma trabalhista 

– Lei 13.467/2017 – que alijou do ordenamento jurídico nacional a maioria dos seus parágrafos 

concernentes à gorjeta, insegurança essa agravada pela edição da MP 808 que ratificou o teor 

dos referidos parágrafos os quais foram mantidos até 23 de abril/2018 pelo Conselho Nacional. 

Dessa forma, se pode considerar como infrutíferas as colocações acerca da Lei das Gorjetas 

cujas disposições poderão sofrer mudança após a referida data perdendo a eficácia jurídica se a 

MP 808 que as ratificaram não for convertida em lei pelo Congresso Nacional. Contudo, se 

espera ter contribuído de alguma forma para elucidação das questões referentes à gorjeta. 

Palavras-chave: Trabalho; Salário; Remuneração; Lei 13.419/2017; Eficácia. 
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ABSTRACT 

Considering that work is of the utmost importance because it ennobles man, if it constitutes a 

right of all, makes possible the social insertion, self-realization and human promotion, being an 

instrument of effecting social justice, this work has the general objective to present, discuss and 

to point out the innovations and the effectiveness of the applicability of Law 13,419 / 2017, 

ratified by MP 808/2017, regarding the norms of the tip established by Law 13.467 / 2017, 

which amended the CLT. To do so, it addresses issues, concepts and differences between salary 

and remuneration, makes a brief historical retrospective on the tip conceptualizing it in the light 

of national legislation. Sequentially, it makes considerations about the work, performs Law 

13,419 / 2017 analysis and its challenges and discusses MP 808/2017 in relation to the norms 

of Law 13467) 2017 with regard to tips. It concludes that one of the consequences of the 

emergence of the so-called Tip Law was to generate insecurity in relation to the norms of the 

labor reform – Law 13467/2017 - that left most of its paragraphs concerning the tip of the 

national legal system, 808, which ratified the contents of these paragraphs, which were 

maintained until April 23, 2018 by the National Council. Thus, it is possible to consider as 

unsuccessful the provisions on the Law of Tips whose provisions may change after said date, 

losing legal effectiveness if the MP 808 that ratified them is not converted into law by the 

National Congress. However, it is hoped to have contributed somehow to elucidating tip issues.  

Keywords: Work; Salary; Remuneration; Law 13,419 / 2017; Efficiency. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As doutrinas atuais dissertam acerca de salário e gorjeta como sendo valores recebidos 

pelos colaboradores e que fazem parte da remuneração destes. Entretanto, se deve salientar que 

gorjeta possui uma natureza jurídica diferente de salário, tendo em vista que pode ser paga 

espontaneamente pelos clientes do estabelecimento como gratificação pelo atendimento 

prestado pelo colaborador, assim como a porcentagem que a empresa cobra como serviço ou 

adicional na conta. 

O advento da Lei Nº 13.419/2017, que entrou em vigor a 12 de maio do mesmo ano, ao 

alterar o art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), trouxe uma nova proposta de 

regulamentação da gorjeta, tirando das mãos dos empregadores o critério de custeio e rateio e 

transferindo aos sindicados, que os estabelecerão através de convenção e acordos trabalhistas, 

dentre outras modificações. 

Diante das mudanças concernentes às gorjetas, tais como as da Lei Nº 13.467/2017 

vigente a partir de 11 de novembro e a edição da Medida Provisória (MP) nº 808/2017 – 

ratificando as normas da Lei da Gorjeta – prorrogada por Ato do Presidente da Mesa do 

Congresso Nacional até 23 de abril do corrente ano, surgiram/surgem dúvidas e discussões 

sobre os prós e contras da aplicação das novas regras. Entre elas as que alcançam o bolso do 
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empregador que passará a arcar com alguns tributos que são impostos pela nova lei, assim como 

o bolso do empregado que não receberá a gorjeta em sua totalidade. 

Por outro lado, os empresários irão enfrentar desafios com a aplicação das novas 

normas, porque terão que reajustar seus sistemas para que os valores que fazem parte da 

contraprestação dos empregados sejam apurados e contabilizados de acordo com as exigências 

legais em vigência que, na realidade, podem ser modificadas após o final de abril. 

Nesse contexto, questiona-se: A aplicabilidade da lei em lide – Lei 13.419/2017 – terá 

eficácia considerando, além da insegurança gerada pelo impasse legislativo, o fato de a gorjeta 

poder ser paga diretamente ao colaborador e a lei em pauta determinar que o critério de rateio 

e custeio será definido pelos sindicados através de acordo ou convenção trabalhista? A Lei 

13.419/2017 ao determinar a incorporação das gorjetas ao salário dos colaboradores contribuirá 

para o aumento do poder aquisitivo dos mesmos? 

Visando buscar respostas a esses questionamentos, esta pesquisa tem por objetivo geral 

apresentar, discutir e pontuar as inovações e a eficácia da aplicabilidade da Lei 13.419/2017, 

ratificadas pela MP 808/2017 em vigor até 23 de abril/2018. Para tanto, especificamente, busca: 

Estabelecer o conceito de salário e remuneração à luz da legislação nacional; Reconhecer as 

espécies de formalização da gorjeta; Apontar desafios à eficácia da Lei Nº 13.419/2017 e a MP 

808 e discorrer acerca da insegurança gerada pelo impasse em relação às normas que estabelece 

e as da reforma trabalhista. 

Evidencia-se que considerando ser o Direito do Trabalho um dos instrumentos mais 

importantes na efetivação dos direitos sociais e garantia de subsistência e dignidade da pessoa 

humana. Este trabalho nasceu da necessidade de se repensar, discutir e refletir sobre as normas 

estatuídas voltadas para a efetivação dos direitos humanos. 

Assim, o estudo justifica-se pela importância de se refletir sobre questões relacionadas 

aos trabalhadores e na perspectiva de que favoreça o entendimento dos direitos dessa classe, 

como também oportunize fecundar e instrumentalizar a ação do profissional de Direito que 

volta a sua atenção para a intervenção junto a todo e qualquer trabalhador. 

Por outro lado, se considera que a preocupação metodológica é um aspecto importante 

da pesquisa, pois é impossível criar análises sem discutir o como fazer. Nesse sentido, Marconi 

e Lakatos (2007, p.16) ensinam que “a pesquisa tem importância fundamental no campo das 

ciências sociais, principalmente da obtenção de soluções para problemas coletivos”. 

Dessa forma, toda pesquisa implica levantamento de dados de fontes diversas. Para esse 

levantamento elegeu-se a pesquisa bibliográfica de fontes secundárias, de forma a fundamentar 
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o trabalho cientificamente a partir de estudos realizados por pesquisadores, doutrinadores, 

juristas cujas publicações abordam o tema em questão em seus diversos aspectos. 

Nesse sentido, serão examinados livros, artigos, teses, revistas, sites da internet – entre 

outros – objetivando a coleta de subsídios necessários a um trabalho de qualidade. Assim, a 

fundamentação teórica é essencialmente doutrinária, sendo que o método de abordagem eleito 

foi o hipotético-dedutivo, ou seja, aquele que parte de teorias e leis gerais para a ocorrência de 

fenômenos particulares. 

 

2. SALÁRIO E REMUNERAÇÃO 

Antes de se entrar na questão que constitui o eixo deste trabalho – considerações acerca 

da Lei 13.419/2017 no que tange às obrigações patronais extra salariais, especificamente, as 

gorjetas – é preciso conceituar remuneração e salário haja vista que de forma geral são 

percebidos como termos sinônimos independentemente de possuírem natureza jurídica diversa. 

Quanto à natureza jurídica, Leite (2017) salienta a existência de três principais teorias: 

a primeira defendendo o ponto de vista de que o trabalhador percebe o salário como uma 

indenização em contrapartida aos danos, que sejam físicos, psíquicos ou emocionais, o desgaste 

das energias e usufruto de sua força causados pelo empregador - daí a percepção de o trabalho 

requerer indenização. 

A segunda teoria considera o trabalho como prestação conferindo-lhe a natureza jurídica 

de contraprestação. Essa tese decorre das características do contrato de trabalho: cumutativo e 

oneroso. “Assim, cabe ao empregado prestar seus serviços e ao empregador remunerá-lo 

(contraprestação) ” (LEITE, 2017, p. 428). 

Martins (2017) salienta que a teoria de contraprestação é alvo de críticas em virtude de 

que nem tudo que é pago ou prestado pelo empregador é salário, como, por exemplo, a 

indenização por dispensa. Nesse sentido, entende-se que a indenização por dispensa, na 

verdade, não constitui salário, haja vista que pode ultrapassar a quantia normalmente recebida 

pelo trabalhador mediante os serviços prestados. 

A terceira teoria, segundo Leite (2017) o salário detém natureza jurídica de direito do 

empregado, considerando o vínculo empregatício, haja vista que a prestação de serviço não é 

necessária para que haja o dever do empregador de pagá-lo, seja pelo tempo à disposição 

despendido ou por uma das hipóteses de interrupção do contrato de trabalho.  

Entre as teorias conceituais de salário, Martins (2017) acrescenta a que considera o 

salário como o conjunto de percepções econômicas do trabalhador, salientando que essa teoria 

desconsidera as interrupções do contrato de trabalho. Sequencialmente, o ilustre doutrinador, 
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salienta que, considerando que a natureza do salário não corresponde à existência da prestação 

de serviço, como também os períodos de interrupção do contrato de trabalho. Assim, ensina 

que: 

 

Salário é a prestação fornecida diretamente ao trabalhador pelo empregador, em 

decorrência do contrato de trabalho, seja em razão da contraprestação do trabalho, da 

disponibilidade do trabalhador, das interrupções contratuais ou demais hipóteses 

previstas em lei. (MARTINS, 2017, p. 354). 

 

Martins (2017) explicita, ainda, que o salário integra a remuneração e não o oposto. Em 

contraposição, Leite (2017, p. 435) ao conceitua remuneração como “o gênero do qual o salário 

é uma espécie - dentre outras - que irá compor a totalidade dos ganhos do empregado”. Entende-

se que para dirimir tais posicionamentos, deve-se considerar o caput do art.457 da CLT, 

transcrito logo após ao próximo um parágrafo, no qual define remuneração. 

 

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos 

legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como 

contraprestação do serviço, as gorjetas que receber (BRASIL, CLT). 

Art. 76 - Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo 

empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, 

por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do 

País, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e 

transporte. 

(BRASIL, CLT). 

 

 

Esclarece, ainda, o doutrinador ora referido, que remuneração seria o gênero de parcelas 

contraprestativas devidas e pagas ao obreiro em função da prestação de serviços ou de uma 

relação contratual existente entre as partes, já o salário corresponderia à parcela contraprestativa 

principal paga ao obreiro no contexto do contrato (DELGADO, 2016). 

Dessa forma, salário é o valor pago como contraprestação dos serviços prestados pelo 

empregado, enquanto remuneração abrange, além do salário, outras vantagens tais como 

gratificação, adicionais e gorjetas. Delgado (2016) observa que para doutrina a intenção do 

legislador era incluir as gorjetas ao salário para incorporação de base de cálculo do trabalhador, 

sem que a definição de salário perdesse sua consistência, mas devido o pagamento das gorjetas 

serem efetuados por terceiros e não pelo empregador, não era possível incluí-la à definição de 

salário sem mudar a natureza jurídica. Sendo assim, se entende que o conceito de salário e 

remuneração paga ao empregado são distintos. 
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Saraiva (2009) explicita que o salário possui características próprias a partir das quais 

se pode definir o que é salário e, para tanto relaciona suas características, entre as quais, em 

síntese: 

 Caráter alimentar: objetivando a prover o alimento do trabalhador e sua família; 

 Comutatividade: configurando equivalência simbólica entre o serviço que se presta e o 

valor que se recebe; 

 Sinalagmático: obrigação recíprocas das partes - quem trabalha se obriga a prestar 

serviços e detém o direito a receber salário por eles: o empregador possui o direito de 

exigir do trabalhador a prestação do serviço e a obtigação de remunerá-lo; 

 Duração e continuidade; 

 Irredutabilidade, embora o art. 7º, VI, da CF/88 permita sua redução temporária havendo 

acordo coletivo ou convenção; 

 Possibilidade de natureza composta: pagamento em dinheiro e, parte em pecúnia ou em 

utilidades; 

 Impenhorabilidade; 

 Heterônoma: o Estado fixa o salário mínimo (art. 7º, IV, CF/88) deixando livre a 

estipulação das cláusulas contratuais desde que sejam observadas as normas de proteção 

ao trabalhador ou mesmo o piso salarial determinado por lei ou convenção coletiva. A 

determinação heterônoma se denomina intervencionismo básico do Estado. 

 

Vale lembrar que o já mencionado art.457 da CLT, em seu § 1º estabelece que integram 

o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, 

gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Leite (2017, p. 

436) “salienta que o preceito ora transcrito não é números clausus, ou seja, número restrito”. 

É importante ressaltar que sobre o salário incidem alguns encargos sociais e trabalhistas, 

ou seja, custos indiretos do trabalho, que são de responsabilidade do empregador e que, por sua 

vez, influenciam na sustentabilidade de sua organização jurídica patronal. Nesse sentido, assim 

se manifestam Rodrigues e Oliveira (2014): 

 

Os encargos podem ser entendidos como taxas e contribuições pagas pelo empregador 

para financiamento das políticas públicas que beneficiam de forma indireta o 

trabalhador. As obrigações que incidem sobre a folha de pagamento dos empregados 

são os tributos e as despesas com previdência e seguridade social arcadas pelo 

empregador (Rodrigues e Oliveira, 2011, p. 10).  
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Integrada ao salário, constituindo dessa forma a remuneração, encontra-se a figura da 

gorjeta, disciplinada no art. 457, §3º da CLT, a ser abordada no próximo tópico, como uma 

importância dada pelo cliente por terceiros ao empregado de forma facultativa, bem como 

aquele valor cobrado ao cliente como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada à 

distribuição para os empregados. 

 

3. GORJETA 

3.1 A gorjeta  

Quando se acompanha a evolução da humanidade, se pode perceber que a gorjeta passa 

sob diferentes prismas e percepções. Nesse sentido, Martins (2017) remete à Bíblia Sagrada ao 

registrar que Tobias se envergonhava da sua esposa, Ana, pelo fato de que ela teria recebido, 

além do salário, um acréscimo de um cabrito como gorjeta. 

O doutrinador ora referido lembra que entre os gregos era prática comum dar vinho aos 

cantores como forma de gorjeta e que tanto na Grécia quanto em Roma, os escravos constituíam 

uma forma de pecúlio com o recebimento de gorjetas. “Na Idade Média, as pessoas que se 

hospedavam em mosteiros e nos castelos feudais davam gorjetas aos domésticos pelos serviços 

prestados” (MARTINS, 2017, p.412). 

Sequencialmente, Martins (2017) discorre acerca da gorjeta em ordenamentos jurídicos 

internacionais referindo-se – entre outros – à lei espanhola de 1932 que proibia a propina; à lei 

francesa de 1933 que impôs à empresa a obrigação de pagar a totalidade da gorjeta quando 

incluída na fatura do cliente; à lei argentina de 1934 que dispôs constituir o salário as 

percentagens de proteção aos empregados. 

Em nível da legislação nacional, Martins (2017) referencia, primeiramente, o art. 7º do 

Decreto-Lei 65/1937 que: 

 

Previa a arbitramento pelas partes do montante das gorjetas para todos os efeitos 

legais, como também dispunha ser obrigatório ser lançado nas carteiras profissionais, 

sob pena de ser suprido por ato da autoridade competente ou pronunciamento do 

Instituto ou Caixa interessado (MARTINS, 2017, p. 413). 

 

Como, apropriadamente, observa o doutrinador ora referido a determinação sobre o 

arbitramento das gorjetas e o suprimento pela autoridade competente não foram repetidas na 

CLT. Lembrando, ainda, que o Decreto nº 7.036, 1944, previa no § 2º que, para fins de acidente 

no trabalho, no caso do empregado que perceba gorjetas, a indenização será calculada tendo 

por base a remuneração declarada ao Instituto de Aposentadoria e Pensões a que for filiado. 
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Registra Martins (2017) que a redação atual do art. 457 da CLT é decorrente da Lei 

1999/1953 que normatizava: Compreende-se na remuneração do empregado, para todos efeitos 

legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do 

serviço, as gorjetas que receber. Salienta ainda ser a mesma redação da CLT em 1943. 

 

3.2 Conceituação 

O termo gorjeta origina-se gorja, de garganta, no sentido de dar de beber. Gorja deriva 

do latim gurges, que significa vasto ajuntamento de águas, abismo. “Seria um pagamento para 

molhar a garganta, para um gole ou para a cerveja” (MARTINS, 2017, p. 413). Dessa forma, a 

gorjeta seria uma das maneiras de retribuição do cliente ao empregado que o serviu, mostrando 

seu reconhecimento pelo serviço prestado. 

Os correspondentes do termo gorjeta em outras línguas, são: “propina”, no espanhol; 

“pourboire”, no francês; “mancia”, no italiano; “tip”, no inglês; “trinkgeld”, no alemão” 

(SALVIANO, 2017). Importa lembrar que na língua portuguesa, propina detém um sentido bem 

diverso do espanhol, se referindo ao pagamento feito em razão de negócio ilícito, constituindo 

crime na legislação nacional. 

Atualmente, em nível de Brasil, a gorjeta encontra-se assim definida no § 3º do art. 457 

da CLT, de acordo com a nova redação dada pela Lei 13.419/2017: § 3° Considera-se gorjeta 

não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor 

cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição 

aos empregados. 

Salienta-se que a gorjeta se constitui no pagamento feito por terceiros ao empregado – 

não pelo empregador – independendo de ser espontânea ou cobrada na nota de serviço. 

Leite (2017) ensina que as gorjetas podem ser classificadas em compulsória, espontânea 

e proibida, registrando que: 

A gorjeta compulsória é aquela estipulada pelo próprio empregador na nota. A 

espontânea é a quantia espontaneamente entregue pelo próprio cliente. E a proibida é 

aquela recebida pelo empregado, ainda que o empregador tenha proibido o 

recebimento de gorjetas no estabelecimento. (LEITE, 2017, p. 472). 

 

No que diz respeito à gorjeta proibida Leite (2017) ensina que quando o cliente, 

conhecedor da proibição de gorjetas pela empresa, quiser retribuir o serviço prestado, poderá 

fazê-lo. Contudo, o valor da gorjeta proibida e recebida pelo empregado não integrará a 

remuneração do mesmo. 
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Por outro lado, ressalta Martins (2017) que a gorjeta difere do salário, compondo, 

entretanto a remuneração, contudo, não é contraprestação do trabalho, mas pagamento feito por 

terceiro, pelo cliente, sendo proveniente do contrato de trabalho. 

A gorjeta ensina Martins (2017) não difere somente do salário, como também da 

gratificação (paga pelo empregador e não pelo cliente), da participação nos lucros (também 

paga pelo empregador considerando a existência de lucro no exercício) e da comissão que, de 

acordo com o § 1º do art. 457 da CLT, possui natureza de salário. 

Entretanto, Salviano (2017) chama atenção para o fato de as alterações no art. 457 da 

CLT ainda não esclarecem na totalidade a natureza salarial da gorjeta quando for recebida sem 

habitualidade pelos empregados, caso em que poderia ter uma natureza indenizatória. Buscando 

dar uma resposta a esse questionamento, registra: 

 

A relação de causa e efeito revela o caráter remuneratório ou não da importância 

percebida. Se a causa é permanente (trabalho), o efeito também deve ser permanente 

(gratificação remuneratória e normal). Se, ao contrário, o efeito é atípico e não usual 

(gratificação excepcional), a causa também deve ter sido atípica ou não usual. Com 

isso, permanece a evidência de que não se trata de trabalho. A importância percebida 

nesse caso não é remuneratória e, portanto, não é salarial. (RODRIGUES, 1983, apud 

SALVIANO, 2017, p. 167). 

 

 

A gorjeta é paga sempre em espécie e por aquele que usufruiu dos serviços e não pelo 

próprio empregador. Corroborando essa afirmação se pode citar: 

 

O pagamento da gorjeta é feito, assim, sempre em dinheiro e por um terceiro, o cliente, 

e não pelo próprio empregador. Logo, não integra o salário do obreiro, o qual é pago 

diretamente pelo empregador, apenas integrando a remuneração do trabalhador. 

(SARAIVA, 2009, p. 176). 

 

 

“Vale lembrar, quanto à gorjeta, que o Brasil adota o sistema facultativo, sendo que o 

cliente não é obrigado a pagar a gorjeta, mesmo que ela venha incluída na conta” (SARAIVA, 

2009, p. 172). 

Salienta-se que a gorjeta, independentemente do fato de integrar a remuneração do 

trabalhador, sobre seu valor não incidem descontos de verbas trabalhistas e, de acordo com o 

entendimento substanciado através da Súmula 354 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que 

trata da gorjeta, natureza jurídica e repercussões: 

 

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas 

espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo 

de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e 

repouso semanal remunerado (Súm. 354 do TST). 
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Cabe mencionar, tal como Martins (2017) que a gorjeta envolve uma relação triangular 

entre empregado, empregador e cliente. Contudo, o cliente e o empregado não têm uma relação 

jurídica, sendo essa exclusiva da relação entre empregado e empregador. 

Martins (2017) esclarece que a relação entre empregado e empregador é de emprego. O 

empregador tem um do contrato de prestação de serviços ou de venda e compra com o cliente. 

Já a relação entre cliente e empregado seria decorrente de o primeiro ser bem servido pelo 

segundo. “A gorjeta seria o elemento de ligação, uma ponte, entre os dois contratos distintos” 

(MARTINS, 2017, p. 415). 

Importa registrar que: 

 

A gorjeta agrega à remuneração do obreiro, para efeito de cálculo: das contribuições 

previdenciárias (Lei nº 8.212/91, art. 214, I); do Imposto de Renda (Lei n.º4.504/64, 

art. 14, art. 16, II); e do FGTS (Instrução Normativa n.º 25, da Secretaria de Inspeção 

do Trabalho, de 25.12.2001, art. 12, XIII) (CAIRO JR, 2011, apud SALVIANO, 2017, 

p. 166). 

 

 

Dessa forma, esclarece Salviano (2017), o valor recebido como gorjeta incidirá no 

cálculo de 13º salário, férias, adicional de periculosidade do eletricitário e da indenização 

prevista no art. 477 da CLT, pois todos são calculados sobre a remuneração, e não sobre o 

salário. 

A partir da publicação da lei 13.419/2017, que deu nova redação ao artigo 457 da CLT, 

alterou-se de forma diversa o que diz respeito à gorjeta. A nova redação não altera a essência e 

conceito de gorjeta, entretanto, acrescenta oito parágrafos (comentados no capítulo 4) ao artigo 

457, passando este a conter onze parágrafos, que visam uma nova forma de administrar e 

fiscalizar a gorjeta, ou seja, essas alterações trouxeram novas perspectivas complexas sobre 

gorjeta e salário, existindo a partir de então uma confusão entre as duas. Isso porque a lei ora 

em lide, estabelece que a gorjeta deve ser anotada na carteira de trabalho, previdência social e 

contracheque. 

 

4. A LEI 13.419/2017 

4.1 Considerações iniciais do trabalho 

O reconhecimento de que o trabalho enobrece o homem é universal e, em toda e 

qualquer sociedade, independente da forma de trabalho exercida, os que trabalham usufruem 

consideração junto seus pares.  
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O trabalho é um direito, reconhecido, inclusive, solenemente na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. Assim, todo homem detém o direito inalienável de procurar pelo 

trabalho, os meios de se realizar como homem, e de prover a sua subsistência e daqueles por 

quem é responsável. 

Além de se constituir numa das formas de inserção social, de auto realização e promoção 

humana, o trabalho é um instrumento de efetivação da justiça social, por ser fator distributivo 

de renda. Entretanto, como evidencia Amauri Mascaro Nascimento: 

 

O significado mais importante do trabalho é a dignidade que confere ao ser humano, 

constituindo-se em equívoco vislumbrá-lo apenas em sua dimensão econômica, 

desumanizada. Até na questão do desenvolvimento de um país, o fator mais relevante, 

dentro de uma lógica humanística, é a qualidade de vida dos cidadãos e não apenas 

percentuais de crescimento e localização topográfica em lista numérica de países mais 

pujantes economicamente. (ALMEIDA, 2005). 

 

 

Entende-se que a dimensão humanística do trabalho vai ao encontro dos princípios 

constitucionais de valorização do trabalho e do trabalhador, assim como o fato de na fala do 

ínclito doutrinador transparecer a outorga através do trabalho da dignidade da pessoa humana, 

viabilizada não simplesmente pela autoestima e autor realização promovida pelo trabalho, como 

também por assegurar o atendimento de suas necessidades. 

Na realidade, o valor social do trabalho não se mede pela categoria a que pertence, mas 

pela perfeição com que é executado, sendo o trabalho fundamento basilar insculpido na 

Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88), enunciado no art. 1°, IV como um de 

seus fundamentos “os valores sociais do trabalho”, no caput do art. 170 dispondo que a ordem 

econômica é “fundada na valorização do trabalho humano”, e no caput art. 193 ao estabelecer 

que  a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a 

justiça sociais (BRASIL, CF/88). 

Observa-se, claramente, que a carta magna elege o trabalho como base da ordem social 

e, como bem expressam Spitzcovsky e Mota (2008, p. 303), “a vontade constitucional é que, 

no Brasil, a ordem social, fundada no trabalho, possibilite ao ser humano alcançar o bem-estar 

e a justiça social”. 

Em linha de pensamento semelhante é a fala de Lemos (2015) ao afirmar que se deve 

atentar à dimensão humana do trabalho, relacionada à dignidade e à subsistência da pessoa, 

assim como à dimensão patrimonial do trabalho que tem por finalidade a produção e circulação 

de riquezas. De forma análoga: 
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A conquista e afirmação da dignidade da pessoa humana não mais podem se restringir 

a sua liberdade e intangibilidade física e psíquica, envolvendo, naturalmente, também 

a conquista e afirmação de sua individualidade no meio econômico e social, com 

repercussões positivas conexas no plano cultural —, o que se faz, de maneira geral, 

considerado o conjunto mais amplo e diversificado das pessoas, mediante o trabalho 

e, particularmente, o emprego, normatizado pelo Direito do Trabalho (DELGADO, 

2016, p. 81). 

 

 

Desses pressupostos se pode inferir – indubitavelmente – que tudo o que afeta os direitos 

do trabalhador e seu empregador, afeta a ordem social e econômica embasada no primado do 

trabalho. 

O estabelecimento de norma que interfira no poder aquisitivo do trabalhador, tem de ser 

instituída, percebida e analisada com prudência e cautela. É o caso do preconizado no art.1º de 

a Lei 13.419/2017 ao declarar que as alterações que estão sendo feitas na CLT é para 

“disciplinar o rateio, entre empregados, da cobrança adicional sobre as despesas em bares, 

restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares”. Como bem coloca Salviano (2017, 

p.164): 

 

Com efeito, o aplicador da lei, no caso o Juiz do Trabalho, deverá ter muita 

sensibilidade ao julgar determinados casos – doravante – principalmente quando 

estiver em jogo o confronte entre a Lei e as normas coletivas, pois há que se ter em 

mente o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, 

insculpido no §3º do artigo 8º da CLT.  

 

 

Por outro lado, salienta-se que a aplicabilidade e a eficácia da nova legislação dependerá 

não somente do Juiz do Trabalho no exercício de suas funções ao julgar casos nos quais incidem 

os ditames da Lei 13.419/2017, como também do acompanhamento e fiscalização da 

regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta, sua devida incorporação nos casos previstos 

na lei em pauta, da honorabilidade do empregador e empregado, entre outros fatores.  

Ao abordar a eficácia da aplicabilidade de qualquer lei é importante estabelecer o 

significado do termo eficácia por ser notório que toda e qualquer norma jurídica depende, para 

ser aplicada, de interpretação. Nesse sentido: 

 

Para o Direito Constitucional a interpretação é fundamental. Tendo em vista seu 

caráter amplo e aberto, os problemas de interpretação surgem com maior frequência 

que em outros ramos do Direito cujas normas têm um grau maior de concretude. 

(SPITZCOVSKY; MOTA, 2008, p. 51). 

 

 

A interpretação faz parte do procedimento de aplicação da norma, porque mesmo clara, 

a norma não dispensa a interpretação, simplesmente pelo fato de que conhecer o significado da 
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norma é requisito básico para sua aplicação. Portanto, nenhuma norma é aplicada sem seu 

prévio conhecimento. 

Tradicionalmente, no âmbito do Direito, interpretação é atividade lógica pela qual se 

determina o significado de uma norma jurídica. Ao interpretar, o jurista não cria e se limita a 

considerar o mandamento legal em toda a sua plenitude, declarando-lhe o significado e o 

alcance. Cabe ao intérprete, extrair o real conteúdo da norma jurídica expressa no texto da lei 

que a vincula. 

Na apreensão das significações que a palavra adquire é que reside a chave para o 

verdadeiro entendimento, pois a palavra detém um caráter transigível: o polissêmico, ou seja, a 

propriedade de aquisição de significações diversas. Assim, é importante buscar o real 

significado de um termo por ser condição precípua para a eficácia na operacionalização do 

Direito. 

Nesse contexto, cabe relembrar o significado dos termos eficiência e eficácia, haja vista 

a percepção quase que geral de serem termos sinônimos em virtude de seus significados serem 

próximos. 

No campo do direito, a palavra eficácia significa que algo alcançou plenamente seu 

objetivo; assim, determinada norma é eficaz quando atinge o objetivo nela proposto. Sob outros 

termos, produziu o resultado ou efeito esperado. Em se referindo à eficácia, Sarlet (2010) 

leciona que: 

 

[...] para o cidadão, a possibilidade de confiar na eficácia e, acima de tudo, na 

efetividade dos direitos que lhe são assegurados pela ordem jurídica, já integra de 

certo modo, um direito à segurança. 

  

 

Dessa afirmação se pode inferir que a segurança do cidadão depende da eficácia das 

normas estabelecidas.  A palavra eficiência designa a qualidade de fazer com excelência, sem 

perdas ou desperdícios. A CF/88 traz em seu bojo o princípio da eficiência (art. 37, caput) assim 

como em seu art. 71, ao tratar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, prevê um 

sistema de controle para a comprovação da eficiência da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos públicos. 

Ao sintetizar os princípios constitucionais da administração pública, Spitzcovsky e Mota 

(2008, p. 251) registram que o princípio da eficiência atribui ao Poder Público a necessidade de 

manter ou ampliar a qualidade de seus serviços e dos seus servidores, com economia de 

despesas. Entretanto, como bem preleciona Aragão (2004, p. 1): 
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A eficiência não pode ser entendida apenas como maximização do lucro, mas sim 

como um melhor exercício das missões de interesse coletivo que incumbe ao Estado, 

que deve obter a maior realização prática possível das finalidades do ordenamento 

jurídico, com os menores ônus possíveis, tanto para o próprio Estado, especialmente 

de índole financeira, como para as liberdades dos cidadãos. 

 

 

Percebe-se que eficiência e eficácia detêm sentidos diversos e, após esse entendimento, 

se pode abordar com mais clareza a eficácia da lei eixo deste trabalho. 

 

4.2. Breve análise e desafios à eficácia da lei 13.419/2017 

A Lei 13.419/2017, constituída por três artigos, em seu art. 1º explicita que altera a CLT, 

promulgada pelo Decreto-Lei n⁰  5.452/1943,  para disciplinar o rateio, entre empregados, da 

cobrança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos 

similares (BRASIL, Lei 13.419). 

O caput do artigo 2º da lei em pauta mantém na íntegra o do art. 457 da CLT, e o 

estabelecido em seus § lº e 2º, modificando seu § 3º que passa a ter a seguinte redação: 

 

Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao 

empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, 

a qualquer título, e destinado à distribuição aos empregados (BRASIL,CLT. art.457,§ 

3º). 

 

Assim, se pode observar que pouco alterou o § 3º da CLT, haja vista que se limitou a 

substituir os termos aquela que por o valor, assim como acrescentou o termo serviço. 

A Lei 13.419/2017, acresce ao art. 457 da CLT, mais oito parágrafos, comentados a 

seguir. 

“§ 4º  A gorjeta mencionada no § 3 o não constitui receita própria dos empregadores, 

destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos 

em convenção ou acordo coletivo de trabalho”. Dessa forma, determina que a porcentagem 

cobrada pela empresa sobre o valor do serviço prestado ao consumidor, além do que este dá ao 

empregado, não integra a receita da empresa e, sim a remuneração do trabalhador, beneficiando-

o ao acrescer sua remuneração e, consequentemente, aumentando o poder aquisitivo do mesmo. 

Em relação a esse parágrafo, tal como Salviano (2017), salienta-se que: 

 

Fato interessante foi a norma não colocar a expressão “empregados”, mas sim 

“trabalhadores”, o que nos leva a entender que os trabalhadores terceirizados também 

terão direito às gorjetas, não sendo um benefício exclusivo dos empregados. 

(SALVIANO, 2017, p. 168). 
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O § 5º da Lei 13.419/2017 preconiza que, não havendo previsão em convenção ou 

acordo coletivo de trabalho, os critérios de rateio e distribuição da gorjeta e os percentuais de 

retenção nela previstos em parágrafos posteriores, especificamente o 6º e o 7º, deverão ser 

definidos em assembleia geral dos trabalhadores, de acordo com o art. 612 da CLT: 

 

Art. 612. Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de 

Trabalho, por deliberação de Assembleia Geral especialmente convocada para esse 

fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma 

do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) dos 

associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no caso de 

Acordo e, em segunda, de 1/3 (um terço) dos membros. Parágrafo único - O quórum 

de comparecimento e votação será de 1/8 (um oitavo) dos associados em segunda 

convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 (cinco mil) associados. 

(BRASIL-CLT, 1943). 

 

 

Dessa forma inexiste a possibilidade de que regras sejam estabelecidas através de acordo 

individual entre empregadores e trabalhadores. 

“Salienta-se em relação aos parágrafos seguintes, utilizando a fala de Salviano (2017), 

que a lei em lide, acresceu novos descontos que o empregador poderá fazer nas verbas 

trabalhistas, sem que com isso seja transgredido o princípio da intangibilidade salarial” 

(SALVIANO, 2017, p. 164). Isso porque, o que a Lei das Gorjetas estabelece nos parágrafos 

6º, 7º e 8º são regras inter-relacionadas e dizem respeito à retenção que as empresas poderão 

fazer sobre o total arrecadado pelas gorjetas. Contudo, entende-se que o estabelecido nos §§ 6º, 

7º e 8º apresentarão inúmeros desafios à aplicabilidade e eficácia, entre eles o mencionado na 

introdução deste trabalho referente às empresas com a aplicação das novas normas, por se 

verem na contingência de reajustar seus sistemas para que os valores que fazem parte da 

contraprestação dos empregados sejam apurados e contabilizados de acordo com as exigências 

legais em vigência. Reajuste este que, na realidade, podem ser modificados após o final de abril, 

como se verá mais adiante na abordagem da MP 808/2017. 

Isso posto, observe o estabelecido no § 6º da Lei das Gorjetas, in literes: 

 

§ 6º As empresas que cobrarem a gorjeta de que trata o § 3 O deverão:  

I - para as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-la 

na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 20% (vinte por cento) da 

arrecadação correspondente, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de 

trabalho, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da 

sua integração à remuneração dos empregados, devendo o valor remanescente ser 

revertido integralmente em favor do trabalhador; 

II - para as empresas não inscritas em regime de tributação federal diferenciado, lançá-

la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 33% (trinta e três por 

cento) da arrecadação correspondente, mediante previsão em convenção ou acordo 

coletivo de trabalho, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas 
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derivados da sua integração à remuneração dos empregados, devendo o valor 

remanescente ser revertido integralmente em favor do trabalhador; 

III - anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no contracheque de seus 

empregados o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjeta. 

 

Observa-se que esse parágrafo exclui as gorjetas pagas diretamente pelo consumidor ao 

trabalhador, referindo-se somente à porcentagem que a empresa cobra pelos serviços prestados 

a título de gorjeta. 

Anteriormente, o empregado recebia a totalidade da porcentagem cobrada, a partir da 

Lei 13.419/2017 as empresas que optaram pelo regime tributário do Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(SIMPLES), poderão descontar 20% do valor arrecado para custear reflexos trabalhistas e 

previdenciários. No que tange às empresas que cujo regime tributário não é o SIMPLES em 

virtude de sua receita bruta ser superior à receita de empresas de menor porte, poderão descontar 

até 33% do valor arrecadado, para os mesmos fins. 

Salienta-se que, de acordo com a lei em pauta e independentemente do regime tributário 

da empresa, o valor remanescente deverá ser integralmente revertido ao trabalhador, de acordo 

com o previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

O § 7º da determina que a gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao 

empregado, terá seus critérios definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, sendo 

facultada a retenção de acordo com o estabelecido no §6º. Entende-se que a eficácia desse 

parágrafo se sujeita à probidade do empregado. 

Quanto ao § 8º determina que as empresas deverão anotar na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) de seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas 

referente aos últimos doze meses. Cabendo lembrar que: 

 

Atualizou-se também o disposto o §1º do art. 29 da CLT, que estabelecia que deveria 

ser anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado uma 

estimativa de gorjetas, sendo que agora – por força do §8º supra referido – deve ser 

apontado, além do salário fixo, a “média dos valores das gorjetas referente aos últimos 

doze meses”. (SALVIANO, 2017, p. 170. Grifo do autor). 

 

 

Em relação à eficácia desse parágrafo, é preciso observar que a vigência da lei em pauta 

teve início a 14 de maio/2017, assim, considerando que a MP 808 estendeu essa vigência até 

23 de abril/2018, não haverá possibilidade de a empresa anotar a média das gorjetas na CTPS, 

pois os 12 meses somente se completarão a 14 de maio/2018. 

A lei supracitada preconiza em seu § 9º que caso a empresa cesse a cobrança da gorjeta 

de que trata o § 3 o de seu art. 2º, desde que a porcentagem sobre o serviço tenha sido cobrada 
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por mais de doze meses, passará a incorporar o salário do empregado, baseando-se na média 

dos últimos doze meses, com exceção do estabelecido em convenção ou acordo coletivo de 

trabalho. Assim, a mesma observação feita em relação ao § 8º se aplica ao § 9º. 

Salviano (2017) observa que, entretanto, essa norma não define o prazo da garantia de 

emprego dos que constituírem a comissão a que se refere como também o número de membros, 

acrescentando que: 

 

Aparentemente, seria possível uma analogia à Diretoria do Sindicato, onde só 7 

(sete) pessoas teriam direito à estabilidade, e a garantia teria a duração de até 12 

meses após o término do mandato junto à comissão que fiscalizará o recolhimento 

das gorjetas, bem como sua distribuição aos trabalhadores (SALVIANO, 2017, p. 

171). 

 

 

No parágrafo 11, a Lei das Gorjetas preconiza que: 

 
§ 11.  Comprovado o descumprimento do disposto nos §§ 4º, 6º, 7º e 9º deste artigo, 

o empregador pagará ao trabalhador prejudicado, a título de multa, o valor 

correspondente a 1/30 (uns trinta avos) da média da gorjeta por dia de atraso, limitada 

ao piso da categoria, assegurados em qualquer hipótese o contraditório e a ampla 

defesa, observadas as seguintes regras: 

I - a limitação prevista neste parágrafo será triplicada caso o empregador seja 

reincidente; 

II - considera-se reincidente o empregador que, durante o período de doze meses, 

descumpre o disposto nos §§ 4º, 6º, 7º e 9º deste artigo por mais de sessenta dias. ” 

(NR). 

 

 

O disposto nesse parágrafo não deixa margem a dúvidas e interpretações diversas, 

cabendo somente lembrar a dificuldade em determinar a média das gorjetas em virtude de a 

gorjetas estarem sujeitas a fatores mencionados alhures e à impossibilidade de se completar 12 

meses devido ao término da vigência – já prorrogada uma vez – pela MP 808/2017. 

O terceiro e último artigo da Lei das Gorjetas estabelece sua entrada em vigor após 

decorridos sessenta dias de sua publicação oficial. Assim, passou a vigorar a partir de 14 de 

março/2017. 

No dia 11 de novembro/2017, em virtude do término do prazo de sua vigência, entrou 

em vigor da Lei Nº 13.467/2017, que alterou a CLT a fim de adequar a legislação às novas 

relações de trabalho e, entre tantas alterações, modificou o disposto na Lei 13.419/2017 dando 

nova redação aos §§ 1º, 2º e 4º da Lei das Gorjetas e reduzindo os parágrafos de onze para 

quatro. 

Salienta-se que, contudo, a 14 de novembro de 2017, três dias após a Lei nº 13.467/2017 

entrar em vigor, foi publicada a MP 808 que, na realidade se constitui uma reforma da Reforma 
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Trabalhista por alterar inúmeros dispositivos da Nova Lei da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

4.3. MP 808/2017 em relação às normas da lei 13.467/2017 no que tange às gorjetas 

Como mencionado, no tópico anterior, logo após entrar em vigor a Lei 13.467/2017, foi 

editada a MP 808, de 14 de novembro de 2017, alterando diversos dispositivos da Nova Lei da 

Consolidação das Leis do Trabalho, tais como a jornada de trabalho, as indenizações por danos 

morais, afastamento de gestantes e lactantes de atividades insalubres, vínculo empregatício de 

autônomo – dentre outros – e ratificando os dispositivos da Lei da Gorjeta ao colocar 23 (vinte 

e três) parágrafos referentes ao art. 547 da CLT. 

É sabido que 60 (sessenta) dias constitui o prazo inicial de vigência uma MP, sendo que 

o mesmo é prorrogado automaticamente por igual período, se sua votação não tenha sido levada 

a efeito no Congresso Nacional em suas duas –Senado Federal e a Câmara dos Deputados, de 

acordo com o disposto na CF/88, in verbis: 

 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 

medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 

Nacional. 

[...] 

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória 

que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação 

encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.  

[...] 

 

 

De acordo com a CF/88 até o término do prazo de prorrogação, no caso da MP 

808/2017dia 13 de março/2018, ela deverá ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, pois 

caso não o seja perderá a eficácia jurídica.  

Vale mencionar que “MP 808 foi a proposta que recebeu o maior número de emendas 

no Parlamento até o momento: 947” (PERES, 2018, p. 1), informação publicada a 7 de 

março/2018, devendo-se acrescentar ainda que vigência da MP 808 foi prorrogada por mais 60 

(sessenta) dias Pelo Conselho Nacional através do Ato CN 5/2018. 

As modificações contidas na MP 808/2017 trouxeram insegurança em relação às normas 

da reforma trabalhista – Lei 13.467/2017 – e não apenas insegurança jurídica, mas insegurança 

a todo cidadão, particularmente ao empresário e ao trabalhador. 

 

5. CONSIDEAÇÕES FINAIS 
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A concretização de ideias e a percepção maior dos problemas no contexto em que se 

está engajado constitui, indiscutivelmente, um dos resultados de estudos que se realiza. Ao 

discorrer acerca do trabalho, salário, remuneração e a Lei 13.419/2017 abordando sua eficácia 

e desafios, teve-se maximizada a conscientização de que o trabalho se constitui um dos maiores 

instrumentos para a subsistência, a segurança socioeconômica e autor realização do ser humano, 

além de sua valorização configurar a base da ordem econômica de uma nação e ter, tal como 

dispõe a Carta Magna, como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 

Considerando a importância do trabalho para o ser humano, anteriormente discutida, 

cujo aspecto primordial é o fato de o trabalho enobrecer, assim como ser um direito de todos 

indivíduos, o trabalho se reveste de suma importância pela inserção social, auto realização e 

promoção humana que possibilita, sendo, ainda, um instrumento de efetivação da justiça social. 

Daí se infere que toda norma que incida sobre o trabalho enseja estudo e discussão meticulosa 

de forma a buscar assegurar ao homem o bem-estar e a justiça social. 

Entretanto, ao apresentar, discorrer e tecer considerações acerca da Lei da Gorjeta, se 

pode constatar que uma das consequências de seu surgimento foi gerar insegurança em relação 

às normas da reforma trabalhista – Lei 13.467/2017 – que alijou do ordenamento jurídico 

nacional a maioria de seus parágrafos. Insegurança essa agravada pela edição da MP 808 que 

ratificou o teor dos referidos parágrafos os quais foram mantidos até 23 de abril/2018 pelo 

Conselho Nacional. 

Dessa forma, se pode considerar como infrutíferas as colocações acerca da Lei das 

Gorjetas cujas disposições poderão sofrer mudança drástica após a referida data perdendo a 

eficácia jurídica se a MP 808 que as ratificaram não for convertida em lei pelo Congresso 

Nacional. 

O que se pode concluir é a inexistência de segurança jurídica, de empresas e de 

trabalhadores haja vista a reforma trabalhista – Lei 13.467/2017 – ter sido objeto de reforma 

três dias após suas disposições entrarem em vigor. Considere-se que segurança é uma das 

necessidades básicas do ser humano e a falta de segurança quanto aos direitos trabalhistas gera 

ansiedade e instabilidade nas empresas e trabalhadores podendo, até, conduzir ao caos social. 

Cabe registrar que disposições de qualquer reforma trabalhista constituem instrumento 

jurídico na construção de um novo panorama/paradigma gerador de trabalho e assegurador do 

crescimento socioeconômico do País. 
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RESUMO 

 

A ergonomia é uma ciência que surgiu durante a II Guerra Mundial e desenvolveu diversos 

estudos no decorrer do tempo. O seu principal objetivo é estabelecer parâmetros que permitam 

a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 

modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Esta pesquisa 

de caráter quantitativo e bibliográfico tem como objetivo realizar uma busca na base de dados 

da Scopus sobre os estudos que abordam a ergonomia, visando subsidiar futuras pesquisas 

acerca do tema.  Para tanto, realizou-se um levantamento de dados na base Scopus, com a 

seguinte pesquisa: “ergonomia AND erogonomic” aparecendo o título, resumo ou palavra-

chave. Como resultado, obteve-se 2.453 resultados entre artigos publicados em periódicos, 

eventos, livros, capítulos de livros, entre outros. O Brasil é o país que mais desenvolveu estudos 

sobre a ergonomia, sendo a medicina e a engenharia as áreas que mais contribuíram com o 

estudo. A ergonomia é uma ciência que irá desenvolver inúmeras pesquisas conforme for 

surgindo novos meios de produção e trabalho. A bibliometria demonstrou ser um método eficaz 

para o levantamento de dados e pode ser facilmente replicada para a coleta de dados de trabalhos 

futuros sobre este ou qualquer outro tema. 

 

Palavras chave: Ergonomia. Bibliometria. Segurança no Trabalho.  

 

ABSTRACT 

 

Ergonomics is a science that emerged during World War II and has developed several studies 

over time. Its main objective is to establish parameters that allow the adaptation of the working 

conditions to the psychophysiological characteristics of the workers, so as to provide maximum 

comfort, safety and efficient performance. This quantitative and bibliographical research aims 

mailto:lcapitaiv@gmail.com
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to carry out a search in the Scopus database on the studies that approach the ergonomics, aiming 

to support future research on the theme. To do so, a survey of data was performed in the Scopus 

database, with the following search: "ergonomics AND erogonomic" appearing the title, 

abstract or keyword. As a result, 2,453 results were obtained between articles published in 

journals, events, books, book chapters, among others. Brazil is the country that most developed 

studies on ergonomics, with medicine and engineering being the areas that contributed most to 

the study. Ergonomics is a science that will develop countless researches as new means of 

production and work arise. Bibliometrics has proven to be an effective method for data 

collection and can be easily replicated for future data collection on this or any other topic. 

 

Keywords: Ergonomics. Bibliometria. Safety at work. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A ergonomia é uma ciência que surgiu durante a II Guerra Mundial como consequência 

de um trabalho realizado por engenheiros e psicólogos (IIDA, 2005). O estudo dos esforço 

realizado durante a guerra tornaram a ergonomia uma área de conhecimento socialmente 

necessária. O termo ergonomia possui origem grega, onde ergon e nomos significam “trabalho” 

e “normas”, respectivamente. Na Grécia, segundo Tavares (2012), o trabalho possuía dos 

sentidos: o trabalho escravo (nomos) que se caracterizava pela for e sofrimento e o trabalho 

criativo (ergon).  

De acordo com a Normal Regulamentadora 17, a ergonomia tem como objetivo 

estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança 

e desempenho eficiente (BRASIL, 1978). 

A ergonomia busca adaptar o ambiente laboral ao colaborador, considerando os aspectos 

de cada indivíduo presente naquele ambiente. Essa ciência estuda a relação das pessoas com o 

ambiente laboral, auxiliando na melhora contínua da forma que o funcionário executa sua tarefa 

dentro da organização, considerando os aspectos físicos, organizacionais e cognitivos.  

Conforme o trabalho vai tomando novas proporções, faz-se necessário desenvolver 

novos estudos que busquem manter a integridade da saúde física e mental do colaborador em 

seu ambiente de trabalho. Com isso, a todo momento novas publicações científicas sobre a 

ergonomia são produzidas, assim, torna-se possível atualizar os estudos ergonômicos com o 

decorrer do tempo. 

Diante deste cenário, surge o questionamento da pesquisa que é verificar quais os 

autores, os anos, as instituições, os países e as áreas que estão relacionados ao tema ergonomia. 

Para responder esse questionamento, esta pesquisa de caráter quantitativo e bibliográfico tem 
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como objetivo realizar uma busca na base de dados da Scopus sobre os estudos que abordam a 

ergonomia, visando subsidiar futuras pesquisas acerca do tema.   

Morais et al. (2015), explica que a análise de bibliometria é um mecanismo de busca 

on-line que usa uma técnica quantitativa e estatística para mensurar os índices de produções de 

determinadas áreas científicas, fornecendo dados que quantificam a contribuição do 

conhecimento científico. 

Esta pesquisa está dividida nas seguintes seções de desenvolvimento: introdução, 

revisão bibliográfica (ergonomia), metodologia, resultados e, finalmente, as considerações 

finais em que concentram nossas reflexões e as contribuições deste trabalho. A pesquisa 

apresenta como limitação ter sido realizada baseando-se apenas nos dados contidos na base 

Scopus.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Ergonomia 

Desde a idade antiga, o homem busca maneiras de adaptar o trabalho às suas 

individualidades, em busca de um maior conforte e segurança. De acordo com Iida (2005), 

existem diversas maneiras de conceituar a ergonomia. Ainda segundo o autor, esses conceitos 

apresentam a interação do homem com o seu ambiente de trabalho no sistema homem-máquina-

ambiente como principal objetivo do estudo. 

“Entende-se por ergonomia o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a 

organização e o ambiente, objetivando intervenções e projetos que visem melhorar, de forma 

integrada e não-dissociada, a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades 

humanas” (ABERGO, 2018). 

Segundo Tavares (2012, p. 8): “A ergonomia tem sido fator de aumento de 

produtividade das empresas e da qualidade do produto, bem como da qualidade de vida dos 

trabalhadores, na medida em que a mesma é aplicada com a finalidade de melhorar as condições 

ambientais, visando a interação com o ser humano”. 

A ergonomia tem como domínio a ergonomia física, cognitiva e organizacional, Figura 

1. A ergonomia física diz respeito aos esforços físicos realizados durante a execução de uma 

determinada atividade; a ergonomia organizacional engloba o gerenciamento de recursos de 

pessoas, projetos de trabalho e a cultura organizacional de uma forma geral; a ergonomia 

cognitiva se relaciona ao esforço mental exigido para a execução de uma tarefa (QUEIROS et 

al., 2015). 
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          Figura 1 – Representação dos campos de atuação da ergonomia 

 

 
           Fonte: Adaptado Almeida e Vidal (2000) 

 

 

Conforme Tavares (2012, p. 8): “A ergonomia tem sido fator de aumento de 

produtividade das empresas e da qualidade do produto, bem como da qualidade de vida dos 

trabalhadores, na medida em que a mesma é aplicada com a finalidade de melhorar as condições 

ambientais, visando a interação com o ser humano”.  

 

2.1.1 Ergonomia física 

Para caracterizar a Ergonomia física, Moraes e Mont’Alvão (2003) apresentam os 

fatores: o ritmo intenso das atividades; a repetitividade e monotonia inerente ao processo 

produtivo; bem como a pressão por prazos de produção e de controle.  

De acordo com Iida (2005), a ergonomia física relaciona-se com as características da 

anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação à atividade física. 

Ela busca estudar a postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, 

distúrbios músculo-esqueletais relacionados ao trabalho, projeto de posto de trabalho, 

segurança e saúde. Ou seja, lida com a interação do corpo humano com a carga física e 
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psicológica (arranjo físico de estações trabalho, fatores relacionados à repetição, vibração, força 

e postura estática, dentre outros). 

A ergonomia física, de acordo com Falzon (2012), busca adequar o ambiente de laboral 

aos limites e capacidades do corpo, por meio do projeto de interfaces adequadas para o 

relacionamento físico homem-máquina: as interfaces de informação (displays) as interfaces de 

acionamentos (controles).  

 

2.1.2 Ergonomia cognitiva  

 Devido a globalização, o mundo do trabalho passou por inúmeras mudanças, desde os 

métodos de produção ao perfil dos trabalhadores. Atualmente, o mercado exige que os seus 

colaboradores sejam cada vez mais ágeis, responsáveis e dinâmicos, os sobrecarregando com 

uma extensa demanda de informações.  

O esforço cognitivo em excesso tem causado danos à saúde do trabalhador, como o 

estresse e depressão, ocasionando um alto índice de afastamentos pertinentes a doenças mentais 

(FALZON, 2012). Frente a essa realidade, surge a necessidade de uma análise ergonômica 

direcionada a cognição, ou seja, a ergonomia cognitiva. 

Também conhecida como engenharia psicológica, a ergonomia cognitiva se refere aos 

processos mentais – percepção, atenção, cognição, controle motor, armazenamento e 

recuperação de memória – e como eles interferem na forma como o ser humano interage com 

os demais elementos presentes no sistema (QUEIROS et al., 2015).    

A organização de trabalho pode gerar grande sofrimento ao trabalhador, por isso o bem-

estar e a satisfação do colaborador com o ambiente de trabalho são resultados da descarga 

psíquica pertinente a tarefa que o mesmo executa (DEJOURS, 2015). De acordo com Martins 

et al. (2017), a ergonomia cognitiva é um dos focos do estudo ergonômico num posto de 

trabalho e preocupa-se com o esforço mental necessário para que um trabalhador execute uma 

tarefa, em que além dos fatores físicos e químicos, a forma como ele relaciona-se com as 

cobranças e responsabilidades presente no ambiente em que está inserido possa vir a influenciar 

na eficiência e cumprimento de sua função. 

 

2.1.3 Ergonomia organizacional  

A ergonomia organizacional visa à otimização dos sistemas sócio-técnicos, incluindo as 

estruturas organizacionais, políticas ou regras, e processos. A ergonomia organizacional, ou 
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macroergonomia, engloba o gerenciamento de pessoas, projetos, a cultura organizacional e as 

relações interpessoais dentro da organização.  

Um clima organizacional conflituoso pode gear estresse e acarretar um alto índice 

doenças, acidentes e insatisfação pessoal. Assim, a ergonomia organizacional surge como um 

método de prevenção destes acasos. Sendo necessário que esta venha ao encontro da ergonomia 

física (IIDA, 2005).   

A ergonomia organizacional é um fator determinante no ambiente empresarial, uma vez 

que ela visa redução de problemas internos causados pela existência de um ambiente de trabalho 

não tão favorável. Se o trabalho é fator de motivação dos funcionários, e o clima e a cultura da 

empresa impactam diretamente neste sentimento, então deve-se dar maiores cuidados nestes 

aspectos. 

 

3. METODOLOGIA  

A primeira parte da pesquisa diz respeito a uma revisão de literatura. As pesquisas 

bibliográficas, também conhecidas como revisão de literatura, são realizadas por intermédio de 

consulta em materiais científicos publicados, escritos por autores especialistas dentro do 

assunto pesquisado. Após a revisão de literatura, realizou-se um levantamento de dados na base 

Scopus, com a seguinte pesquisa: “ergonomia AND erogonomic” aparecendo o título, resumo 

ou palavra-chave. 

 Em sequência, foi realizado um refinamento da busca, selecionando os autores, os anos, 

as instituições, os países e as áreas que estão relacionados ao tema ergonomia. O resultado foi 

tratado e os artigos analisados. O resultado da pesquisa apresentou 2.453 publicações acerca do 

assunto em todo mundo e 880 publicações no Brasil. A bibliometria auxilia a descrever aspectos 

da literatura e de outros meios de comunicação, a partir da aplicação de técnicas estatísticas e 

matemáticas (ARAÚJO, 2006). 

 

3.1 Bibliometria 

A bibliometria é um termo originário da junção das palavras “metria” e bibliografia, que 

é definido por Pinheiro et al. (2017), como uma técnica matemática estatística de levantamento 

e análise de uma grande quantidade de dados e informações que permite o mapeamento de 

pesquisas e resultados referentes a um determinado assunto de uma forma mais prática.  

Os conceitos que surgiram a partir da bibliometria ultrapassaram o campo da pesquisa 

bibliográfica e expandiram sua aplicação para a prospecção de inovações tecnológicas 
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(COSTA, 2010). Ainda segundo o autor, durante a evolução da bibliometria, desenvolveram-

se novas métricas bibliométricas, entre estas, destacam-se: a avaliação da obsolência de 

periódicos; um índice que mensura a produtividade de cada autor e o fator de impacto de cada 

periódico. Os passos para a realização de uma pesquisa bibliometrica estão descritos na Figura 

2. 

             Figura 2 – Os passos de um estudo bibliométrico 

 

 
                 Fonte: Silva et al. (2016) 

 

De acordo com Soares et al. (2016), a escolha da pesquisa bibliométrica, como 

ferramenta de refinamento de dados, é um recurso essencial para a transmissão das produções 

científica. Se a finalidade da pesquisa bibliográfica for alcançada, ela permita a aplicação de 

uma técnica capaz de mensurar a influência dos pesquisadores ou periódicos, permitindo assim 

traçar o perfil e suas tendências, evidenciando as áreas temáticas.   

 

4. RESULTADOS 

Em uma análise quantitativa dos trabalhos publicados em todo o mundo referente ao 

tema ergonomia, encontra-se 2.453 resultados entre artigos publicados em periódicos, eventos, 

livros, capítulos de livros, entre outros. O primeiro resultado apontado na pesquisa é no ano de 

1964. Observa-se que o tema passa a ter uma quantidade maior de pesquisa a partir do ano de 

2003. O gráfico da Figura 3 apresenta a evolução deste estudo no decorrer do tempo. 
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                          Figura 3 – A evolução da pesquisa no decorrer do tempo 

 
                              Fonte: Scopus (2018) 

 

Segundo Romero e Pastor (2012), a alta intensidade de publicações e a disseminação de 

novos conhecimentos são umas das características mais relevantes da sociedade moderna. Essa 

nova fase de desenvolvimento é definida por Santos (2015), como a “sociedade do 

conhecimento”. As produções científicas permitem o esclarecimento sobre diversas áreas de 

estudo e pesquisa.  

A Figura 4, apresenta os autores que mais publicaram sobre o tema. Entre estes, 

destacam-se Minette com 31 publicações, Gontijo e Magnativa, ambos com 25 publicações, e 

Martins e Sznelwar com 23 publicações cada.  
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                      Figura 4 – Os autores que mais publicaram sobre o assunto 

 
                               Fonte: Scopus (2018) 

Os rankings que apresentam as universidades que possuem mais publicações sobre um 

determinado tema estão transformando a forma como as instituições de ensino colaboram entre 

si (SANTOS, 2015). Estes rankings destacam os pontos fortes e fracos das instituições, 

fortalecendo o sistema do ensino superior. A Figura 5, apresenta as instituições de ensino 

superior que mais desenvolveram estudos sobre a Ergonomia.  

 

                   Figura 5 – As instituições que mais publicaram sobre o tema 

 
                         Fonte: Scopus (2018) 
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 Nota-se que as cinco instituições de ensino que mais publicaram sobre o tema são 

instituições brasileiras. Sendo a Universidade Federal de Santa Catarina a universidade que 

mais desenvolveu estudos. De acordo com Santos (2015), as universidades são responsáveis 

por 90% das produções brasileiras.  

 

                        Figura 6 – Os países que mais publicaram sobre o tema 

 
                               Fonte: Scopus (2018) 

 

 Conforme apresenta a Figura 6, o Brasil é o país que mais desenvolveu pesquisas sobre 

a ergonomia. Seguido da Italia, Espanha e Estados Unidos. O conhecimento gerado por essas 

instituições auxiliam no desenvolvimento econômico e científico do país. No que diz respeito 

as áreas que possuem mais estudos sobre a ergonomia, destacam-se a Medicina e a Engenharia, 

Figura 7. 
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                       Figura 7 – Documentos por área de estudo 

 
                               Fonte: Scopus (2018) 

 

 A medicina é responsável por 32.7% das publicações mundiais sobre a ergonomia, 

seguida da Engenharia com 18.6%. Diante do contexto contemporâneo, em que o conhecimento 

se tornou um eixo para os poderes econômicos, político e social, o estudo do tema “excelência 

científica” assumiu suma importância no desenvolvimento de políticas de pesquisa científica 

em diversos países. 

 

5. CONCLUSÃO 

A partir dos dados obtidos por meio da bibliometria realizada na base Scopus, conclui-

se que houve um aumento significativo no aumento das publicações sobre a ergonomia a partir 

do ano de 2003 sendo o Brasil o país que mais contribuiu com os estudos acerca do assunto. 

Assim, o Brasil demonstra ser um país que se preocupa com o bem-estar dentro do ambiente 

laboral.  

Diante dos resultados obtidos pela bibliometria, conclui-se que o método de pesquisa é 

eficaz para o levantamento de dados e pode ser facilmente replicada para a coleta de dados de 

trabalhos futuros sobre este ou qualquer outro tema. No que tange ao assunto processos 

ergonômicos é mister ressaltar que não é o ser humano que deve adaptar-se ao trabalho, mas o 

trabalho que necessita de adaptações para com cada ser humano. Mesmo sendo uma ferramenta 

de gestão muito eficiente. 
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Concluímos, então, que as práticas e conhecimentos ergonômicos possibilitam que o 

trabalho seja melhor dimensionado, favorecendo e contribuindo para sua eficácia, ao mesmo 

tempo em que permite que as pessoas desenvolvam suas atividades em condições muito mais 

favoráveis à sua saúde e bem-estar. A ergonomia é uma ciência que irá desenvolver inúmeras 

pesquisas conforme for surgindo novos meios de produção e trabalho. 
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RESUMO 

 

A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta de gestão que auxilia na identificação de 

fatores determinantes da satisfação e motivação dos indivíduos presentes em uma organização. 

O clima organizacional diz respeito a percepção das práticas e comportamentos dos 

colaboradores dentro da organização. Com isso, esta pesquisa descritiva de caráter exploratório 

tem como objetivo analisar o clima organizacional de uma fábrica de laticínios localizada no 

Estado do Rio de Janeiro, por meio da percepção dos seus colaboradores. A partir dos 

resultados, notou-se que, em geral, os funcionários demonstram estar satisfeitos com a 

organização e com os aspectos apresentados para análise. As menores médias obtidas na 

pesquisa estão relacionadas com os salários e benefícios oferecidos pela empresa. A maior 

média diz respeito a sentir-se confortável em trabalhar na empresa. Diante desse cenário, pode-

se considerar satisfatório o clima organizacional da fábrica de laticínios objeto de estudo. No 

entanto, a empresa precisa estudar novas políticas de benefícios e remunerações, visto que estas 

variáveis obtiveram um baixo grau de avaliação. A pesquisa de clima organizacional é 

necessária em organizações de grande, médio e pequeno porte, independentemente do 

seguimento, mesmo que estas não apresentem sintomas que indiquem problemas com o clima. 

Perante o exposto, conclui-se que a atmosfera psicológica de uma organização envolve a 

satisfação e motivação dos funcionários em relação aos valores e atitudes que afetam o 

comportamento de todos. 

 

Palavras-chave: Clima organizacional. Motivação. Laticínios. 

  

 

ABSTRACT 

 
Organizational climate research is a management tool that assists in the identification of factors 
determining the satisfaction and motivation of the individuals present in an organization. The 

mailto:jcapitaiv@gmail.com
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organizational climate refers to the perception of employees' practices and behaviors within the 
organization. With this, this exploratory descriptive research has the objective of analyzing the 
organizational climate of a dairy factory located in the state of Rio de Janeiro, through the 
perception of its collaborators. From the results, it was noted that, in general, employees 
demonstrate satisfaction with the organization and aspects presented for analysis. The lowest 
averages obtained in the research are related to the salaries and benefits offered by the company. 
The highest average is to feel comfortable working in the company. Given this scenario, the 
organizational climate of the dairy factory under study can be considered satisfactory. However, 
the company needs to study new benefits and remuneration policies, since these variables 
obtained a low degree of evaluation. Organizational climate research is necessary in large, 
medium and small organizations, regardless of the follow-up, even if they do not present 
symptoms that indicate problems with the climate. Given the above, it is concluded that the 
psychological atmosphere of an organization involves the satisfaction and motivation of 
employees in relation to values and attitudes that affect the behavior of all.  
 
Keywords: Organizational climate. Motivation. Dairy Products. 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

O ambiente de trabalho surte um grande efeito na qualidade de vida das pessoas, e o 

índice de satisfação e motivação de um indivíduo afeta a sua saúde e comportamento. A 

motivação e satisfação no ambiente de trabalho são definidas como um estado psicológico de 

interesse ou disposição em realizar uma tarefa. A partir dessa compreensão, aumentaram-se os 

estudos acerca do comportamento humano dentro do ambiente de trabalho evidenciando a 

motivação e satisfação que um colaborador possui em exercer qualquer tipo de atividade dentro 

de sua organização (FIGUEIREDO, 2012). 

As atitudes de um funcionário dentro de uma organização e a sua capacidade de 

desenvolver uma atividade em um nível de qualidade compatível com as exigências do mercado 

atual estão relacionadas com a competitividade de uma empresa (ROCHA et al., 2013). Com 

isso, as organizações precisam estar cada vez mais próximas dos seus colaboradores buscando 

manter uma boa relação com os mesmos. 

As organizações almejam se tornarem cada vez mais competitivas em seu mercado 

atuante, alcançando os seus objetivos. Em contrapartida, os colaboradores esperam ser 

recompensados e reconhecidos pelos serviços prestados. Diante deste cenário, as empresas 

precisam reconhecer o seu clima organizacional para identificarem os fatores de satisfação e 

motivação que envolvem os seus funcionários.  

O clima organizacional é uma percepção do comportamento que um colaborador possui 

dentro de sua organização (RAHIMIC, 2013). Ele define a forma como as pessoas descrevem 

e experimentam o seu ambiente laboral. Perante o exposto, as pesquisas de clima organizacional 

surgem como uma ferramenta de gestão. Elas analisam o trabalho em si, a integração setorial, 
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o salário, o estilo gerencial, a comunicação, a imagem da empresa e as condições físicas do 

ambiente de trabalho (SORIO, 2011). 

De acordo com Souza (2014, p. 135):  

 

A pesquisa de clima deve ser feita durante os períodos de neutralidade, 

evitando-se, assim, momentos de altos e baixos – a exemplo de falecimento 

de algum funcionário, demissões e períodos de participação de lucros. 

Recomenda-se ainda a aplicação de um instrumento diferenciado para cada 

nível hierárquico, pois os níveis operacionais e gerenciais percebem o 

ambiente de maneiras distintas, além de terem linguagens diferentes, o que 

por si só justifica a adaptação do instrumento de pesquisa. 

 

Esta pesquisa descritiva de caráter exploratório tem como objetivo apresentar o clima 

organizacional de uma fábrica de laticínios localizada no interior do estado do Rio de Janeiro 

por meio de uma análise do índice de satisfação e motivação dos colaboradores da referida 

instituição. O mercado de laticínios agrega muito valor ao agronegócio brasileiro devido à alta 

geração de empregos e pela oferta de produtos básicos da nutrição humana, tornando-se um 

seguimento muito produtivo e competitivo. Sendo assim, as empresas deste ramo precisam 

buscar maneiras de se manterem cada vez mais competitivas.  

Portanto, para responder às questões e objetivos propostos, este trabalho está estruturado 

da seguinte forma: introdução, metodologia, resultados e, finalmente, a última parte traz as 

considerações finais na qual se encontram as contribuições deste trabalho. Espera-se que esse 

trabalho possa subsidiar novas pesquisas afim de aprofundar os achados da temática clima 

organizacional. 

2. METODOLOGIA  

     Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem quantitativa.  

O principal objetivo da pesquisa é analisar o nível de satisfação e motivação dos 

trabalhadores de uma fábrica de laticínios por meio de uma pesquisa de clima organizacional, 

na perspectiva dos colaboradores entrevistados.  As etapas de desenvolvimento da pesquisa 

estão apresentadas na Figura 1.  

 

                             Figura 1 – Etapas do desenvolvimento da pesquisa 
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                           Fonte: Elaborado pelos autores 

 

  

Na primeira etapa da pesquisa, realizou-se uma pesquisa bibliográfica na busca de 

embasamento para o estudo de caso. A segunda etapa consiste no estudo de caso. A estratégia 

utilizada no estudo de caso foi a pesquisa de campo com o auxílio de formulário para entrevista. 

A pesquisa de campo é um “estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível 

mediante os outros tipos de delineamentos considerados” (GIL 2008, p. 57). O formulário foi 

elaborado de acordo com a literatura de Souza (2014), sendo escolhidas dez variáveis 

organizacionais para elaboração das questões. As variáveis escolhidas foram: salário; 

benefícios; comunicação; reconhecimento; carreira; relacionamento interpessoal; estabilidade 

no emprego; imagem da empresa; valorização dos funcionários; e fatores motivacionais. 

A terceira etapa da pesquisa diz respeito a análise dos dados obtidos na pesquisa de 

campo. Na análise dos dados fez-se uma média do grau de satisfação obtido na pesquisa de 

campo. A fórmula utilizada para calcular a média foi a média aritmética simples. E, por fim, a 

quarta etapa traz as considerações da presente pesquisa.  

 
2.1 A empresa objeto de estudo 
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A fábrica de laticínios objeto de estudo, Figura 2, é uma empresa localizada no interior 

do estado do Rio de Janeiro, em um município com cerca de 22.000 habitantes. A empresa atua 

no mercado desde o ano de 2003 e, atualmente, conta com 7 funcionários. 

 

                                        Figura 2 – A empresa objeto de estudo 

 

 
                                        Fonte: Arquivo pessoal  
 

 

A empresa se dedica ao fornecimento de apenas dois tipos de produtos: o iogurte no 

sabor morango, disponível em embalagens de 1kg e 120 g e o queijo branco na embalagem de 

1kg. A marca é pioneira no município, tornando-se uma tradição na cidade. 

 

3. RESULTADOS 

Os gráficos a seguir, elaborados pelos autores (2018), demonstram as estatísticas dos 

resultados obtidos na pesquisa do clima organizacional. A análise e interpretação das respostas 

possibilitou mensurar o perfil da equipe. Buscou-se traçar o perfil dos entrevistados com relação 

ao gênero, idade e o tempo de atuação. 

3.1 Percentual de funcionários por faixa etária de idade 

De acordo com o Gráfico 1, os funcionários da empresa objeto de estudo que 

participaram da pesquisa são em sua maioria da faixa etária entre 45 e 55 anos, representando 

43% da amostra. A diversidade de faixa etária de idade entre os funcionários pode gerar 
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diversos tipos de satisfação e motivação nos mesmos. Com isso, é papel dos gestores 

desenvolver políticas para equiparar os objetivos da instituição com os dos seus envolvidos, 

considerando as particularidades de cada um. 

        Gráfico 1 – Percentual de funcionários por faixa etária de idade 

 
                          Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 

3.2 Percentual de funcionários por gênero 

Conforme apresenta o Gráfico 2, há uma prevalência no gênero masculino da empresa 

objeto de estudo, representado por 71% da amostra. Enquanto o gênero feminino ocupa apenas 

29% da empresa. Segundo Richardson (2008), esse resultado se deve ao processo histórico da 

revolução industrial, onde os homens saíram do campo em busca de novas oportunidades na 

cidade, dedicando-se as atividades industriais. Enquanto as mulheres se dedicavam apenas as 

atividades domésticas.   

                        Gráfico 2 – Percentual de funcionários por gênero  
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                      Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

3.3 Percentual de funcionários por tempo de atuação 

Perante o exposto no Gráfico 3, percebe-se que 57% dos colaboradores atuam na 

empresa há cerca de 10 a 15 anos. O resultado evidencia que a maioria dos entrevistados 

possuem uma familiaridade com o mercado de laticínios e com a organização objeto de estudo. 

Esse fato favorece a cultura organizacional e facilita o desenvolvimento de práticas dentro de 

empresa. 

 

      Gráfico 3 – O percentual de funcionários por tempo de atuação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 

3.4. Discussão do perfil dos entrevistados  
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Em relação aos entrevistados, vale ressaltar que há uma prevalência do gênero masculino, 

totalizando 71% dos entrevistados. A faixa etária de idade é diversificada, sendo que a maior 

parte dos colaboradores possui cerca de 45 a 55 anos de idade. A maioria dos entrevistados 

possuem de 10 a 15 anos de atuação na empresa. Após a pesquisa de campo com o auxílio de 

formulário, realizou-se uma análise dos dados e, posteriormente, um cruzamento das informações 

que serão apresentadas por meio de uma média. 

 

3.5 Médias das notas referentes a satisfação e motivação dos funcionários  

Para análise, avaliou-se as variáveis: salário; benefícios; comunicação; reconhecimento; 

carreira; relacionamento interpessoal; estabilidade no emprego; imagem da empresa; 

valorização dos funcionários; e fatores motivacionais. Os colaboradores avaliaram cada 

variável de acordo com o seu grau de satisfação e motivação, sendo a alternativa 1 referente ao 

menor grau e a alternativa 5 o maior grau de satisfação e motivação. A tabela 1 apresenta as 

médias obtidas.   
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    Tabela 1 – A média das notas da pesquisa 

 

     Fonte: Elaborado pelos autores  
 

 

De acordo com as médias obtidas, nota-se que, em geral, os funcionários demonstram 

estar satisfeitos com a organização e com os aspectos apresentados para análise. As menores 

médias obtidas na pesquisa estão relacionadas com os salários e benefícios oferecidos pela 

 
MÉDIAS DAS NOTAS DA PESQUISA 

 

 
Satisfação com os benefícios oferecidos 

pela empresa 
 

 
2.00 

 
Satisfação com o número de 

funcionários presente na instituição 
 

 
4.00 

 
Satisfação com o grau de cooperação 

entre os seus colegas de trabalho 
 

 
4.10 

 
Satisfação com o com salário 

 

 
2.00 

 
Satisfação com satisfação com a chefia 

 

 
4.00 

 
Satisfação com o grau de conhecimento 
sobre os fatos relevantes da instituição 

 

 
4.00 

 
Satisfação em fazer parte da equipe da 

empresa 
 

 
4.00 

 
Satisfação em sentir-se confortável em 

trabalhar na instituição 
 

 
4.25 

 
Satisfação em sentir-se motivado e 

valorizado pelos gestores da instituição 
 

 
4.00 
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empresa. Segundo Chiavenato (2011), os salários e benefícios formam os aspectos mais 

importantes da filosofia de uma organização. Sendo assim fatores de grande relevância para um 

bom clima organizacional na empresa. 

A maior média diz respeito a sentir-se confortável em trabalhar na empresa. Com isto, 

conclui-se que os colaboradores se sentem confortáveis em fazer parte da corporação. Segundo 

Lacombe (2012, p. 284) “quanto maior o ajustamento das necessidades e valores das pessoas 

com os da empresa, tanto maior tende a ser a motivação e, em consequência, tanto melhor o clima 

organizacional”. 

 

4. CONCLUSÃO  

A presente pesquisa teve como objetivo identificar e analisar o clima organizacional de 

uma fábrica de laticínios do estado do Rio de Janeiro. Para isso, buscou-se traçar o perfil dos 

trabalhadores da referida instituição para, posteriormente, identificar fatores relevantes de 

satisfação e insatisfação. 

A pesquisa de clima organizacional evidenciou que as variáveis relacionadas a gestão 

da instituição possuem uma média satisfatória na pesquisa, conclui-se que o êxito na 

organização é resultado da boa gestão do atual intendente. Diante desse cenário, pode-se 

considerar satisfatório o clima organizacional da fábrica de laticínios objeto de estudo. No 

entanto, a empresa precisa estudar novas políticas de benefícios e remunerações, visto que estas 

variáveis obtiveram um baixo grau de avaliação. Ambas são fatores determinantes na análise 

de satisfação e motivação. 

O presente estudo evidencia a importância de as empresas avaliarem o seu clima 

organizacional, visto que este permite a adoção de estratégias que tornam os recursos humanos 

uma vantagem competitiva. A pesquisa de clima organizacional é necessária em organizações 

de grande, médio e pequeno porte, independentemente do seguimento, mesmo que estas não 

apresentem sintomas que indiquem problemas com o clima.  

Por fim, conclui-se que a atmosfera psicológica de uma organização envolve a satisfação 

e motivação dos funcionários em relação aos valores e atitudes que afetam o comportamento 

de todos. A pesquisa de clima organizacional analisa as manifestações dos colaboradores para 

que os gestores da organização identifiquem os fatores que precisam ser aperfeiçoados, 

possibilitando assim a elaboração e aplicação medidas que viabilizem uma melhor qualidade 

de vida no trabalho. 
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RESUMO 

O presente trabalho aborda a implementação de um aplicativo computadorizado para o ensino 

da química com objetivo de inovar o estudo da Tabela Periódica. O aplicativo denominado 

iTable é uma ferramenta facilitadora para o estudo da tabela periódica e traz no seu 

desenvolvimento conceitos sobre como realizar a distribuição eletrônica, número atômico e 

propriedades dos elementos. Esse projeto foi aplicado para duas turmas do 1º Ano do Ensino 

Médio, no município de Coari, Amazonas, Brasil. A metodologia consistiu na aplicação de 

questionários e exercícios para serem resolvidos de forma tradicional e fazendo uso do iTable. 

Após a implementação do Software Aplicativo iTable, obteve-se resultados significativos com 

um aumento no número de acertos e uma alta avaliação do seu funcionamento, usabilidade e 

rápido acesso. Percebeu-se dessa forma o papel dos educadores, buscando uma melhor 

alternativa para abordar o conteúdo de forma significativa, tornando o aluno ativo no próprio 

ensino e a educação mais abrangente e atrativa, motivando o estudante para os conteúdos de 

Química.  

 

Palavra-chave: Ensino da Química, iTable, Software Educacional, Tabela Periódica. 

 

 

ABSTRACT 

The present research aim implementation of a computerized application for the teaching of 

chemistry in order to innovate the study of the Periodic Table. The iTable application is a 

facilitating tool for the study of the periodic table and brings in its development concepts about 

mailto:klenicy@gmail.com
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how to perform the electronic distribution, atomic number and properties of the elements. This 

project was applied to two classes of the 1st Year of High School, in Coari, Amazonas, Brazil. 

The methodology consisted in the application of questionnaires and exercises to be solved in a 

traditional way and making use of iTable. Results show an increase in the number of hits and a 

high evaluation of its question, usability and quick access. In this way the role of educators was 

perceived, seeking a better alternative to approach the content in a significant way, making the 

student active in the teaching itself and the education more comprehensive and attractive, 

motivating the student to the contents of Chemistry. 

 

Keyword: Teaching Chemistry, iTable, Educational Software, Periodic Table 

 

1. INTRODUÇÃO 

O ensino de Química vem sofrendo transformações na forma como os assuntos são 

abordados no Ensino Médio. Segundo Jesus et al. (2011) a dificuldade encontrada pelos alunos 

em aprender química vem sendo um dos temas que mais tem sido estudado atualmente. 

Há uma grande necessidade de se criar um caminho que promova acesso ao ensino-

aprendizagem, onde, pode-se comprovar a grande dificuldade dos alunos, principalmente nas 

escolas da rede pública. Para sanar esse quadro, metodologias vêm sendo desenvolvidas com a 

finalidade se facilitar os conteúdos considerados mais difíceis. Entre elas, tem-se a Tecnologia 

de Informação e Comunicação utilizando programas, aplicativos e softwares aplicados ao 

ensino. 

O uso de sistemas educacionais vem sendo descrito como ferramenta de ensino nas 

diversas áreas do conhecimento, promovendo um meio estratégico de ampliação do 

conhecimento dos discentes devido a linguagem acessível e a tecnologia inserida nas atividades. 

Assim, este trabalho objetiva avaliar o uso de um aplicativo desenvolvido para o ensino da 

tabela periódica em contrapartida ao ensino tradicional.  

O software iTable vem como uma proposta de ferramenta para o ensino da tabela 

periódica de maneira que os usuários possam utilizar tecnologias de informação para o estudo 

da tabela periódica de maneira facilitadora para o aprendizado. Dessa forma o artigo apresenta 

de maneira sistematizada uma análise sobre a implementação do aplicativo em uma escola da 

rede pública de ensino. 

 

2. REFERECIAL TEÓRICO 

 

2.1. O ensino da Química 
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O ensino de Química praticado nas escolas nem sempre possibilita ao aluno o 

aprendizado suficiente à compreensão dos conteúdos em si, visto que, por exemplo, no caso da 

Tabela Periódica, utiliza-se ainda o processo de memorização. Visando tornar o ensino desses 

conceitos mais claros e acessíveis, muitos professores buscam utilizar diferentes ferramentas 

pedagógicas, objetivando promover ensino de qualidade, tornando a sala de aula mais agradável 

e atraente para os alunos por meio de modelos, figuras, ilustrações, jogos educacionais e 

experimentação investigativa (ROMANO, et al, 2017). 

Dessa forma dando alternativas aos professores formadores de trabalharem a 

interdisciplinaridade com seus alunos segundo a matriz curricular do curso de formação à 

docência. 

Segundo Mesquita (2012) mesmo os conteúdos de Química estando presentes no 

cotidiano discente, as temáticas dos cursos de licenciatura em Química ainda apresentam 

dificuldade para serem correlacionar com as disciplinas presentes nas matrizes curriculares. 

Sobre o contexto educacional, o autor aborda sobre as concepções e ações de formadores de 

professores de Química, relatando a dicotomia e a falta de integração disciplinar nos cursos de 

licenciatura, onde as disciplinas do núcleo específico são comumente separadas das disciplinas 

do núcleo pedagógico, tornando o ensino limitante. 

A fim de que o ensino-aprendizado de Química seja tão eficiente quanto possível, 

tornam-se alternativo para adaptações com a realidade do educando nos cursos de licenciatura 

em Química pelo país e, sobretudo, nos métodos de ensino aprendizado dessa ciência na Escola 

Básica. 

De acordo com Brasil (2008) orientado sobre as normais para o ensino de química, a 

mesma pode ser um instrumento/auxílio no desenvolvimento humano, contribuindo para a 

reflexão sobre os horizontes culturais e autonomia do exercício e da cidadania. De acordo com 

a LDB (Brasil, 1996), o conhecimento químico deve promover a interdicisplinaridade ao 

interpretar o mundo e intervir no cotidiano, apresentando-se como ciência e interagindo os seus 

conceitos, métodos e linguagens próprios, na construção histórica, relacionada ao 

desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade. 

 

2.2. A tecnologia no ensino da Química 

 

A necessidade urgente de se criar recursos para facilitar o interesse no ensino-

aprendizagem e fazer com que os alunos percebam a importância da química no seu cotidiano 

é uma tendência. Uma forma de atingir esses objetivos é a utilização das novas tecnologias de 
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informação e comunicação no ensino de uma forma geral, especificamente a internet e 

softwares educacionais, que tem sido alvo de grande interesse na comunidade escolar de acordo 

com Veit e Teodoro (2002). 

Desde o final da década de 90, com a promulgação da Lei de Diretrizes Bases da 

Educação Nacional – LDB/96, o setor educacional brasileiro vem se adequando à nova ordem 

mundial ditada pelo novo padrão, cada vez mais veloz, dos meios de comunicação e à 

introdução de novas ferramentas tecnológicas no cotidiano das escolas, como apoio ao processo 

de aprendizagem. No bojo das propostas de reorientação dos objetivos e das ações voltadas para 

o setor, se insere a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nas 

unidades escolares como uma interface com objetivo de contribuir para um aprendizado 

significativo. Através dessas estratégias didáticas, mediada pelos docentes utilizando como 

ferramenta tecnologias, projetos educacionais podem ser realizados com base na integração do 

diagnóstico da realidade da escola, das práticas pedagógicas adequadas e da organização 

administrativa (ANDÈRE, 2000). 

Segundo Lobo e Maia (2015) entende-se que as competências que os alunos devem 

alcançar na sua aprendizagem podem ser melhoradas ou facilitadas por meio de métodos 

didáticos, no entanto, o professor deve se apropriar do uso das TICs levando em consideração 

a sua integração em uma perspectiva pedagógica para que esse uso seja o mais adequado 

possível. 

A introdução dos computadores nas escolas das redes públicas de ensino é considerada 

como uma ferramenta muito importante utilizada para facilitar o processo educacional 

(FILOCRE, 2000). Atualmente, o mundo está se deparando com uma revolução nas 

comunicações entre os povos, através das novas tecnologias de comunicação que estão 

disponíveis no mercado. Depois de estas tecnologias terem alcançado vários setores da 

sociedade, a educação é uma das áreas que está sendo consideravelmente tomada por esta onda 

tecnológica (SOUSA, 2011). 

Segundo Leite e Duarte (2005), no contexto de desenvolvimento desigual, como é o 

caso do Brasil, a educação é a base fundamental de redução de diferenças e de mobilidade 

social. Desta forma, a introdução de programas de Informática nas escolas públicas vem como 

uma das oportunidades de apoio ao processo de aprendizagem, embora, ainda exista uma grande 

dificuldade de implantação deste método por falta de equipamentos adequados. Com esse 

método, é possível ter melhoria das condições de vida e da redução das diferenças que o sistema 

educacional oferece atualmente aos seus alunos. 
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Para ajudar os estudantes a compreender as propriedades da tabela periódica e os vastos 

conteúdos de química, utilizar um software de simulação pode ser eficaz (STANGHERLIN; 

UHMANN; BREEM, 2014). Além disso, a incorporação dos recursos tecnológicos ao ensino 

apresenta-se, assim, como estratégia para elevar a qualidade do ensino e para democratizar a 

educação (ANDERSEN, 2013, p. 17). 

A primeira versão da iTable foi desenvolvida no ano de 2007 na ferramenta de 

programação Pascal Zim, onde, ela tinha um funcionamento mono programável e seus usuários 

só poderiam executar uma função da tabela por vez. Visando um aprimoramento e o aumento 

de sua usabilidade, foi pensando em alterar sua plataforma de programação utilizando métodos 

orientados a objeto. A plataforma de programação Delphi 7 foi escolhida devido sua 

acessibilidade de programação e facilidades em usar componentes para melhorias visuais da 

tabela a ser programada. Delphi é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações criada 

pela empresa Borland, que utiliza a linguagem Object Pascal. É uma ferramenta do tipo RAD 

que é uma metodologia de desenvolvimento de aplicações visando ser simples e evita ser 

necessário digitar uma quantidade excessiva de códigos. Possui um ambiente de 

desenvolvimento integrado onde é possível: editar código, testar a aplicação desenvolvida, 

verificar os erros e retornar até a linha com problemas, além de compilar a aplicação para 

execução no sistema operacional (GAJIC, 2011). 

O Delphi atende às necessidades de grande fatia dos desenvolvedores de aplicações em 

ambiente Windows; devido a isso, seu grande sucesso mercantil e boa aceitação na área de 

programação. A Borland, com o Turbo Pascal foi quem difundiu mundialmente o Delphi. 

Assim sendo, o Object Pascal apresenta praticamente tudo o que a linguagem Pascal tinha, e 

acrescentou alguns conceitos de Orientação a Objetos (LEITE, 2005). 

Os caminhos de fácil acesso para o despertar de tal interesse pelos alunos, é a criação 

de novos métodos de ensino, jogos lúdicos, aulas experimentais e por fim, criar um aplicativo 

para ser usado em uma ferramenta eletrônica que a instituição de ensino oferece aos alunos que 

são os computadores. O uso do computador desperta a curiosidade do aluno, fazendo o 

aproveitamento desse interesse, é possível implantar ferramentas de ensino e se ter resultados 

significativos. O iTable vêm para despertar esse interesse e ajudar os futuros professores que 

utilizaram essa ferramenta como método de ensino da tabela periódica. 

 

3. METODOLOGIA 

Este referido projeto apresentou uma abordagem qualitativa e quantitativa, onde 

levantou-se dados dos receptores sobre a formação de conhecimentos na disciplina de Química 
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e analisou-se o percentual de aceitação da atividade. Segundo Soad (2017) a qualidade do 

aplicativo, seguindo os paramentos da ISO/IEC 25010, caracteriza a eficiência de software. 

O projeto foi aplicado no turno vespertino nos meses de abril a maio, para duas turmas 

do 1º Ano do Ensino Médio, totalizado 80 alunos, da Escola Estadual Maria Almeida do 

Nascimento, localizada na Estrada Coari-Mamiá s/n, Bairro Espirito Santo, Coari, Amazonas, 

Brasil.  

A Escola Estadual Maria Almeida do Nascimento, é uma instituição de ensino de médio 

porte, onde, a mesma funciona nos três turnos para atende a população de Coari oferecendo 

séries do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  

Para a realização do projeto foi desenvolvido um aplicativo para computadores da 

instituição nomeado de iTable. O aplicativo foi desenvolvido utilizando a ferramenta de 

programação Delphi 7, linguagem Pascal e embasando-se na última atualização da União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) para elaboração da tabela periódica, 

apresentando os elementos químicos, características, propriedades e configuração eletrônica de 

cada elemento.  

Para início das atividades, o projeto foi apresentado ao corpo pedagógico da referida 

escola. Diante disso, o projeto foi dividido em 6 (etapas): 

 

1. Questionário inicial com 6 (seis) questões objetivas sobre o prévio conhecimento dos alunos 

sobre o assunto Tabela Periódica e Diagrama de Linus Pauling. 

2. Aula expositiva sobre tabela periódica apresentada com o auxílio de um Datashow elaborada 

no Microsoft Power Point Office 2013. Os assuntos que foram trabalhados têm ênfase no estudo 

das famílias, períodos, propriedades dos elementos químicos, diagrama de Linus Pauling e 

distribuição eletrônica com duração de duas horas aulas. 

3. Aplicação questionário de Exercício 01 com questões abertas e fechadas, sendo oito (8) 

questões objetivas e duas (2) descritivas, no qual os alunos faram o uso de uma tabela periódica 

do método tradicional (tabela periódica impressa no papel A4). O exercício será produzido no 

Microsoft Word 2013. 

4. Na 3ª etapa foi repassado orientações do software iTable utilizando o Datashow para 

apresentar aos alunos, apresentando todo o seu funcionamento em um computador possuindo 

uma Sistema Operacional Windows 7 32 Bits. 

5. Referindo-se a etapa anterior, foi aplicado um questionário de Exercício 02 com questões 

abertas e fechadas, sendo oito questões objetivas e duas descritivas, onde, os alunos farão o uso 

do aplicativo iTable para a resolução da atividade. 
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6. Após a utilização do aplicativo, foi aplicado um questionário com 4 (quatro) questões 

objetivas e uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) embasando-se no aplicativo de forma geral, tendo 

objetivo de avaliar a sua usabilidade e inovações facilitadoras para o ensino da química. 

 

4. RESULTADOS 

O programa trouxe inovações para o estudo da tabela periódica, proporcionando uma 

grande usabilidade e aprendizagem para o usuário. Os resultados apresentados nesse artigo têm 

ênfase no projeto sobre a Tabela Periódica e Diagrama de Linus Pauling. De acordo com 

Brown; Lemay; Bursten (2003) enfatiza que, a tabela periódica além de ser uma das ferramentas 

mais importantes no ensino de Química, também é um instrumento que auxilia na construção 

de conceitos interdisciplinares dos conteúdos de biologia, física, entre outros, por envolverem 

as propriedades das substâncias. 

 

                               Figura 1- Aula expositiva e aplicação do Exercício 01   

 

                               Fonte (COSTA, 2018). 

 

                               Figura 2- Aplicação do Software Aplicativo iTable 

 

                                    Fonte (COSTA, 2018). 
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4.1. Levantamento de dados do questionário inicial aplicado com as duas turmas 

participantes 

 

Na aplicação do Questionário Inicial com as duas turmas do 1º ano do Ensino Médio, 

obteve-se resultados referentes aos conhecimentos obtidos pelos os alunos oriundos da 9ª Série 

do Ensino Fundamental II. A tabela abaixo expressa as questões trabalhadas e os resultados 

positivos de cada turma: 

 

     Tabela 1-  Questionário Inicial 

Questões 

1º ano do 

ensino médio 

'1' - "sim" 

1º ano do 

ensino médio 

'2' - "sim" 

1) Você gosta da química? 88,80% 88,60% 

2) Você já utilizou algum software aplicativo para 

estudar química? 
25% 31,40% 

3) Você acha que a química é importante para o seu 

cotidiano? 
97,20% 100% 

   

4) Você sabe o que é a tabela periódica? 83,30% 94,20% 

5) De acordo com as informações obtidas sobre o 

assunto Tabela Periódica na 9ª série do Ensino 

Fundamental na disciplina de Ciências, marque as 

alternativas que você obteve conhecimento: 

 
  

Família; 41,60% 71,40% 

Período;  47,20% 65,70% 

Orbital;  5% 8,50% 

Camada; 27,70% 57,10% 

Nível; 22,20% 57,10% 

Número atômico; 33,30% 74,30% 

Massa atômica; 30,50% 45,70% 

Símbolo; 27,70% 57,10% 

6) De com seus conhecimentos relacionados ao 

Diagrama de Linus Pauling, marque as alternativas 

que você obteve na 9ª série do Ensino Fundamental 

na disciplina de Ciências:  

 
  

Distribuição Eletrônica; 52,70% 88,50% 

Nível; 44,40% 42,80% 

Sub nível; 25% 45,70% 

Média de afirmações positivas 43,44% 61,87% 

      Fonte (COSTA, 2018). 
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O questionário inicial foi aplicado com o intuito de se obter informações prévias sobre 

os conteúdos aplicados sobre Tabela Periódica, Diagrama de Linus Pauling e opiniões sobre a 

disciplina de Química. No contexto geral, a turma do 1º Ano do Ensino Médio ‘2’ apresentou 

um destaque nas estatísticas do referente questionário aplicado em relação ao 1º Ano do Ensino 

Médio ‘1’, onde, a turma apresentou uma média de afirmações positivas de 61,87%, tendo 

18,43% a mais de aproveitamento do que a turma concorrente. A turma do 1º Ano do Ensino 

Médio ‘1’ apresentou uma média 43,44% de positividade em todo o Questionário Inicial, pois, 

alguns alunos desta, relataram que não obtiveram um ensino de qualidade da disciplina de 

Ciências na 9ª Série do Ensino Fundamental II, e outros discentes, expuseram que não tinham 

conhecimentos sobre Tabela Periódica e Diagrama de Linus Pauling. Fazendo uma análise 

sobre a questão de número ‘1’ da Tabela 01, mais de 88% dos participantes do projeto de 

intervenção afirmaram que gostam da disciplina de Química, mas, apenas uma média de 

28,20% deste, já fizeram uso de alguma ferramenta eletrônica. 

 

4.2. Explanações dos resultados do Exercício 01 aplicado nas turmas participantes 

 

Após a aula teórica sobre Tabela Periódica e Diagrama de Linus Pauling, aplicou-se um 

exercício de 10 (dez) questões. O mesmo deveria ser respondido de forma tradicional, fazendo 

uso de uma Tabela Periódica e diagrama de Linus Pauling impressos em papel A4. A Tabela a 

seguir apresenta as questões trabalhadas no Exercício 01 e a porcentagem de acertos. 

 

     Tabela 2-  Exercício 01 

Nº Questões 

1º ano do 

ensino médio 

'1' – acertos 

1º ano do 

ensino médio 

'2' - acertos 

1 
Qual o elemento da tabela periódica mais 

eletronegativo? 
61,10% 22,80% 

2 Quantos períodos a tabela periódica possui? 75% 51,40% 

3 
Quantos elementos químicos a família dos gases 

nobre possui? 
25% 48,50% 

4 
A família dos Metais Alcalinos inicia e termina 

com quais elementos químicos? 
58,30% 94,20% 

5 
O diagrama de Linus Pauling inicia e termina em 

quais: camada, nível, sub nível? 
41,60% 88,50% 

6 
Qual a distribuição do elemento químico do 2º 

período da família 14? 
8,30% 5,70% 

7 A distribuição eletrônica 1s² 2s² 2p6 3s¹? 80,50% 94,20% 
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8 
Qual a quantidade de elétrons da distribuição 

eletrônica terminada em 3d6? 
36,10% 71,40% 

9 
Escreva todos os elementos químicos não-metais 

da Tabela Periódica. 
44,40% 68,50% 

10 
Faça a distribuição dos seguintes elementos 

químicos: 
    

 
Na; 82,80% 69,40% 

 
C; 68,50% 75% 

 
Br; 11,40% 30,50% 

 
Cl; 71,40% 61,10% 

 
Média Total de Acertos 51,11% 60,09% 

             Fonte (COSTA, 2018). 

 

No Exercício 02 a turma do 1º Ano do Ensino Médio ‘2’, apresentou uma pequena 

diferença na média de acertos em relação a turma concorrente como mostrado na Tabela 02. Na 

questão de número ‘6’, observou-se que os alunos de ambas as turmas apresentaram dificuldade 

de localizar os elementos químicos na Tabela Periódica por coordenadas dadas por família e 

período, no entanto, em relação a questão de número ‘10’ sobre distribuição eletrônica, as 

turmas obtiveram bons resultados. 

 

4.3. Resultados da aplicação do Software Aplicativo iTable 

Após as orientações para a utilização do Software Aplicativo iTable, aplicou-se o 

Exercício 02 com os alunos das turmas participantes para os mesmo solucionarem a atividade 

fazendo o uso do Software. A Tabela 03 expõe as questões trabalhadas e as porcentagens de 

acertos por cada turma: 

        

      Tabela 3 -  Exercício 02 

Nº Questão 

1º ano do 

ensino médio 

'1' - acertos 

1º ano do 

ensino médio 

'2' - acertos 

1 
Qual o elemento químico da seguinte 

distribuição eletrônica: [Ar], 4s², 3d¹? 90,00% 94,20% 

2 

O elemento da família 16 do 3º período 

possui quanto elétrons na sua camada de 

valência? 75,50% 82,80% 

3 
Quantos sub níveis no total o Diagrama de 

Linus Pauling possui? 65,70% 60,30% 
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4 

As camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P e Q 

suportam no máximo quantos elétrons cada 

uma delas? 96,00% 94,20% 

5 Qual o peso molecular do NaCl? 91,40% 91,40% 

6 
Quantas gramas o Hidróxido de Sódio 

(NaOH) possui em 1mol? 74,20% 78,20% 

7 
Quantos elementos químicos a tabela 

periódica possui? 78,00% 70,70% 

8 
Qual é o peso molecular da glicose 

(C6H12O6)? 77,00% 68,60% 

9 Faça a distribuição eletrônica Ba. 70,00% 65,70% 

10 
Escreva todos os símbolos da série dos 

Actinídeos. 98,00% 94,20% 

 
Média de acertos 81,58% 80,03% 

     Fonte (COSTA, 2018). 

 

Ao fazer uma análise da Tabela 03, é possível visualizar um alto aproveitamento das 

duas turmas ao resolverem o Exercício 02, fazendo uso do Software Aplicativo iTable. As 

turmas obtiveram uma média de acertos de 80,8% de todo o exercício. Vale ressaltar que, a 

atividade era de um grau de dificuldade maior que o exercício anterior, onde, eles trabalharam 

até com cálculos básicos de massa para a obtenção do peso molecular de algumas estruturas 

químicas mais comuns do cotidiano dos alunos. Com o uso do Software Aplicativo iTable, nota-

se que a ferramenta proporcionou aos alunos uma rápida resposta nas resoluções das questões. 

Para Gresczysczyn; Filho e Monteiro (2014) o acesso aos dispositivos móveis os 

aplicativos educacionais gera mudanças na forma de produzir, ensinar e compartilhar o ensino 

aprendizado, apresentam alternativas possibilitando essa aprendizagem, facilitando o retorno 

dos alunos, sobre os conteúdos e familiarizado o desenvolvimento tecnológico ao conhecimento 

disponível. 

 

4.4. Avaliação do Software Aplicativo iTable 

 

O Questionário Final apresentou os seguintes resultados expressos na Tabela 04. 
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             Tabela 4 -  Questionário Final 

QUESTÕES SIM NÃO 

1) Software Aplicativo iTable facilitou seu 

entendimento sobre as propriedades da 

Tabela Periódica? 
90,80% 9,20% 

2) O diagrama de Linus Pauling do iTable 

facilitou seu desempenho nas distribuições 

eletrônicas? 
83,80% 16,20% 

3) O uso de Softwares Aplicativos facilitam 

o estudo da disciplina de Química? 95,20% 4,80% 

4) Nas resoluções dos Exercícios 01 e 02, 

seu desempenho seria melhor utilizando: 

Utilização do 

Software 

iTable: 86% 

Metodologia 

Tradicional: 

14% 

Média da nota do programa atribuída 

pelos alunos 
9,2 

             Fonte (COSTA, 2018). 

 

Quando perguntado sobre o Software Aplicativo iTable da Tabela Periódica e suas 

propriedades, sua usabilidade, os alunos atribuiram a média de 9,2, demonstrando uma maior 

aceitação pelo relação ensino-aprendizagem através do aplicativo. 

Nesse mesmo contexto Nichele e Schlemmer (2014) faz referência ao dispositivo 

disponível na diversidade de Apps com potencial para uso no ensino aprendizado na educação 

básica, no entanto, para um professor pensando nos aplicativos disponíveis que sejam 

conhecidos e que sejam identificados seus pontos positivos e negativos suas possibilidades, 

limites e potenciais para o processo educativo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implementação do aplicativo itable como método didático para o estudo da tabela 

periódica proporcionou um aumento no aproveitamento dos conteúdos ministrados, rompendo 

a estrutura tradicional de ensino e promovendo momentos de descontração e aprendizado. 

A experimentação proporcionada pelo Software apresentou um alto índice de aceitação 

pelos seus usuários, demonstrando pelos resultados obtidos, que a apropriação dos 

conhecimentos mediados pela tecnologia foi favorável para o entendimento das propriedades 

dos elementos da tabela periódica.  
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O Software iTable aqui desenvolvido, constituiu um recurso relativamente fácil de ser 

utilizado, pois, não precisou de internet ou necessariamente de um laboratório de informática, 

tornando-se assim, viável para a sua utilização em outras séries do ensino médio.  

Por meio dos resultados encontrados nesta pesquisa, verificou-se o aplicativo atingiu 

seus objetivos, contribuindo como ferramenta inovadora para o ensino e aprendizado no ensino 

de química. 

O uso desse aplicativo poderá contribuir com a construção da aprendizagem sobre tabela 

periódica, tanto de escolas públicas quanto particulares, sendo um recurso prático, eficiente, 

interativo, e alternativo que leva ao raciocínio e incentiva a curiosidade para o ensino da tabela 

periódica e distribuição do diagrama de Linus Pauling. 
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RESUMO 

 Este artigo problematiza o papel do ensino de Língua Portuguesa por uma perspectiva atual em 

que as novas tecnologias e as linguagens da internet possam colaborar para uma ressignificação 

do ensino. A proposta é a de pensar sentido de se ensinar língua materna na escola em tempos 

de tecnologia avançada em que muitas escolas ainda se prendem ao trabalho do ensino 

normativo. Embora a discussão e a proposta que trazemos sejam de aulas de Língua Portuguesa, 

acreditamos que o material traga reflexões sobre o uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação que possam feitas em quaisquer disciplinas do currículo escolar. Entendemos 

como rico o diálogo entre diferentes áreas do ensino que possibilitem melhor compreender os 

professores têm pensado tal aproximação do que diz respeito às atividades escolares ligadas à 

vida e as realidades sociais dos estudantes, principalmente no que diz respeito ao uso das novas 

tecnologias. 

Palavras chave: tecnologias na educação; projetos de ensino; formação integral. 

 

ABSTRACT 

This article problematize the role of Portuguese Language teaching through a current 

perspective in which new technologies and languages  of the internet can collaborate for a re-

signification of teaching. The proposal is to think the meaning of teaching mother language in 

the school in times of advanced technology in which many schools are still attached to the work 

of normative teaching. Although, the proposal we bring to the discussion are Portuguese 

Language classes, we believe that the material brings reflections on the use of new information 

and communication technologies that can be made in any disciplines of the school curriculum. 

We understand how rich the dialogue between different areas of education that make it possible 

to better understand teachers have thought such an approximation of what relates to school 

activities linked to life and the social realities of students, especially with regard to the use of 

new technologies. 
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Keywords: technologies in education; teaching projects; integral formation. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo é extensão de uma discussão de nossa dissertação de mestrado, e apresenta 

uma reflexão teórica sobre o modo como as aulas de Língua Portuguesa têm acontecido nas 

instituições escolares nos últimos, muitas vezes desconsiderando o papel ativo de leitor e 

produtores de linguagens dos estudantes em tempos de avanços tecnológicos. Para isso, 

fundamenta-se em pressupostos teóricos da concepção dialógica da linguagem, com ênfase na 

abordagem sócio histórica, a partir de Bakhtin e dos pesquisadores que desenvolvem pesquisas 

neste escopo. 

A avaliação a que a escola se propõe realizar no que diz respeito ao uso adequado da 

língua portuguesa na escola muitas vezes não leva em consideração seu caráter dinâmico e 

multimodal, o que permite uma restrita percepção por parte dos profissionais do ensino e uma 

não abertura para novas possibilidades de uso das linguagens em seus contextos sociais de uso. 

Nesse aspecto, muitos (as) professores(as), as vezes restritos ao uso do material didático para 

organização de suas aulas, preferem continuar um trabalho com o ensino das regras, comum no 

ensino tradicional de Língua Portuguesa,  e descartam a oportunidade de possibilitar novas 

formas de reconhecimento da língua materna como forma inserção social. 

Por exemplo: no Brasil, intuitivamente, todos sabem que não se pode, sem que haja um 

interesse discursivo de desconstrução consciente de uma sentença, completar um verbo 

transitivo indireto com um objeto direto, como em “eu gosto maçã”. Essa regra de completar o 

verbo transitivo indireto com um objeto indireto é um acordo partilhado pelos falantes de língua 

portuguesa, no Brasil. A forma e os contextos em que ocorrerá a construção da sentença vão 

definir as possíveis variações. 

Sendo assim, conhecer língua não é apenas conhecer e classificar estruturas sintáticas, 

morfológicas e fonéticas ou aprender o modo correto de se construir uma sentença, mas sim 

reconhecer o valor social atribuído a essas construções ou desconstruções. Nesse contexto, o 

trabalho com ideologia deve voltar a fazer parte de cada trabalho com texto e de cada contexto 

de discussão e estudo. É impossível trabalhar estrutura linguística sem trabalhar a ideologia 

imbricada nessa construção, por isso é fundamental a mudança de foco de um trabalho com a 

estrutura da sentença para um trabalho que objetive a comunicação, a interação, a linguagem. 

Linguagem é trabalho e as manifestações linguísticas são frutos desse trabalho. 

Kramsch (1986, p. 637) define interação comunicativa da seguinte forma: 
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A interação sempre implica negociação dos sentidos pretendidos, isto é, ajuste da fala de alguém 

ao efeito que esse alguém pretende causar no ouvinte. Implica antecipação da resposta do 

ouvinte e das possíveis compreensões errôneas, esclarecendo a respeito de suas próprias 

intenções do outro e chegando à combinação mais próxima possível entre os sentidos 

pretendidos, percebidos e antecipados (tradução nossa). 

 

Essa definição de interação como negociação talvez encontre um grande entrave no 

tocante ao trabalho com Língua Portuguesa na perspectiva tradicional, já que, para essa, não há 

negociação (normal é norma e deve ser seguida) e, assim não há interação. Esse dilema é o 

ponto fraco do ensino de língua portuguesa nas escolas do Brasil: como promover interação 

mediante uma tradição de ensino de Língua Portuguesa culturalmente enraizada em grande 

parte das escolas? 

A resposta para essa pergunta talvez seja a chave para um trabalho interacionista, que 

considere a língua como uma linguagem cheia de múltiplos sentidos, múltiplos discursos e de 

múltiplos contextos que são constantemente alterados, negociados a cada novo problema de 

comunicação e a cada novo contexto. Nesse sentido, Candlin (1986, p. 40) descreveu 

competência comunicativa como 

 

[...] a habilidade de criar sentidos através da exploração do potencial para modificação 

continua, inerente a qualquer língua, em resposta a mudança, negociando o valor da 

convenção antes de aceitar o princípio estabelecido. Em suma, [...] uma confluência 

de estruturas de conhecimento organizadas e de um conjunto de procedimentos a fim 

de adaptar esse conhecimento para resolver novos problemas de comunicação que não 

tem soluções prontas e sob medida. 

 

Embora reconheçamos que o termo competência e capacidades sejam termos 

equivalentes para o senso comum, inclinaremos nossa atenção ao termo “capacidade” no 

decorrer desse trabalho “na medida em que está ligado a uma concepção epistemológica e 

metodológica que estabelece que as propriedades dos agentes só podem ser inferidas por meio 

de ações que eles realizam, por meio de um processo de avaliação social” (BRONCKART; 

DOLZ, 2004, p. 45).  

Perrenoud (2004) define competência como a faculdade de mobilizar um conjunto e 

recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.) para solucionar com pertinência e 

eficácia uma série de situações. O trabalho sobre competências implica a transferência e a 

mobilização de capacidades e conhecimentos em situações reais. O professor que trabalha neste 

contexto deve optar por problemas e projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem 
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os estudantes a mobilizar os seus conhecimentos e, em certa medida, a completá-los. Trata-se 

de uma pedagogia ativa e cooperativa, aberta para o mundo e para a vida em que o fazer discente 

protagoniza as questões de ensino.  

Neste sentido, é interessante notar que, para Candlin (1986), mostrar capacidade 

comunicativa é também uma questão de negociar o valor das convenções antes de aceitar o 

princípio estabelecido, ou seja, a crítica à convenção é uma questão de democracia linguística 

e, portanto, cidadania. Assim sendo, como impor um “modo correto” de falar ou escrever, sem 

que haja uma repressão às demais convenções comunicativas? Como criticar, às vezes de 

maneira preconceituosa, o modo de falar dos estudantes, sem ferir a democracia linguística 

inerente a todo ato comunicativo? 

As questões, acima levantadas, são dignas de reflexão. Adotar uma perspectiva 

sociointeracionista é tomar a linguagem como o lugar privilegiado da interação, da interlocução. 

Para isso, é preciso aceitar que as interações não ocorrem fora de espaços contextuais sócio 

históricos e que, para cada contexto, é necessário fazer adequações que muitas vezes fogem ao 

que reza as orientações tradicionais. Exemplos disso são as inúmeras manifestações discursivas 

realizadas nas redes sociais de comunicação em que artefatos da tecnologia são utilizados pelos 

usuários possibilitando as interações para preencher algumas lacunas no que diz respeito às 

necessidades profissionais, informacionais, sentimentais, dentre tantas outras.  

Discute-se então o verdadeiro sentido de ensinar Língua Portuguesa, para que o uso da 

linguagem aconteça, sem cobrar do aluno regras gramaticais descontextualizadas da sua 

realidade, de organizar planejamentos didáticos dentro do ensino de língua materna em que se 

utilizem os pares da sala de aula para o desenvolvimento de capacidades comunicativas 

indispensáveis à efetiva prática social. O que temos assistido é, senão, um trabalho 

desatualizado em que não se leva em consideração os avanços da tecnologia e sua colaboração 

no processo de ensino-aprendizagem nas diferentes esferas educacionais. 

 

 

O núcleo central da presente discussão é a concepção interacionista, funcional e 

discursiva da língua, da qual deriva o principio geral de que a língua só se atualiza a 

serviço da comunicação intersubjetiva, em situações de atuação social e através de 

práticas discursivas materializadas em textos orais e escritos. (ANTUNES, 2003, p. 

42 grifos do autor) 

 

Entende-se por interação a prática em que duas ou mais pessoas agem Inter 

dependentemente em busca de um mesmo fim.  
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Uma atividade é interativa quando é realizada, conjuntamente, por duas ou mais 

pessoas cujas ações se interdependam na busca dos mesmos fins. Assim, numa inter-

ação (‘ação entre’), o que cada um faz depende daquilo que o outro faz também: a 

iniciativa de um é regulada pelas condições do outro, e toda decisão leva em conta 

essas condições. Nesse sentido, a escrita é tão interativa, tão dialógica, dinâmica e 

negociável quanto à fala. ” (ANTUNES, 2003, p. 45). 

 

Ou, como nos diz Rojo (2009, p. 339) “(...) interações como sistemas de atividades onde 

circulam sistemas específicos de gêneros e a teoria da enunciação de Bakhtin e seu círculo como 

referencial interpretativo. Para o Círculo de Bakhtin, a interação é a própria concepção de 

linguagem e constitui a realidade fundamental da língua. Sendo assim, Bakhtin e Volochinov 

(2006, p.123) afirmam que “(...) toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. ”, o que lhe garante 

o caráter dialógico, mesmo que este diálogo seja do indivíduo com o próprio indivíduo. 

 Considerando que para que haja a verdadeira comunicação, é necessária a presença do 

outro no discurso, segundo os postulados bakhtinianos, há de se considerar que o papel da 

interação na sala de aula, seja de suma importância para o desenvolvimento das práticas de 

produção escrita e desenvolvimento das capacidades discursivas. Alicerçada numa concepção 

interacionista da linguagem em que a presença do outro no discurso é de vital importância, nota-

se que a escola, no que se refere ao ensino de língua materna, tem andado na direção contrária 

do que se pretende com tal disciplina. Há muito tempo o assunto é discutido em documentos 

oficiais e discussões acadêmicas, no entanto, pouco tem sido considerado pelos professores. 

 

Em relação aos PCN, não se pode deixar de reconhecer que as concepções teóricas 

subjacentes ao documento já privilegiam a dimensão interacional e discursiva da 

língua e definem o domínio dessa língua como uma das condições para a plena 

participação do indivíduo em seu meio social. (ANTUNES, 2003, p. 22). 

 

 Dessa forma, tornam-se emergenciais “processos didáticos e enunciativos que 

materializam suas práticas de ensino” (ROJO, 2009, p. 335), estabelecendo conexões entre as 

práticas de trabalho docente e manifestações textuais e significativas para o aluno, com a 

finalidade de melhorar suas práticas enquanto usuário de sua língua. E que o mesmo possa 

adequar suas linguagens às diferentes situações sociais em que essa prática é exigida. Assim, a 

situação é convidativa ao abandono das tradicionais práticas didáticas destituídas de significado 

para os alunos, em que o trabalho de leitura, escrita e oralidade se efetuam de forma mecanizada 
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e muitas vezes como pretexto para o desenvolvimento de atividades gramaticais que não levam 

os alunos à verdadeira comunicação dentro de uma comunidade de múltiplas linguagens. 

 

A prática da escrita sem função, destituída de qualquer valor interacional, sem autoria 

e sem recepção (apenas para “exercitar”), uma vez que, por ela, não se estabelece a 

relação pretendida entre a linguagem e o mundo, entre o autor e o leitor dos textos. 

(ANTUNES, 2003, p. 26-27) 

 

O hipertexto é, grosso modo, um texto que traz conexões, chamadas links, com outros 

textos que, por sua vez, se conectam a outros, e assim por diante, formando uma grande rede 

de textos (COSCARELLI, 2006, p. 73). O hipertexto se apresenta então como um novo 

paradigma tecnológico que liberta o usuário da lógica unívoca, da lógica da distribuição 

próprias do sistema mass-mediatico predominante no século XX. Ele permite a reinvenção da 

própria natureza e materialidade das velhas tecnologias informacionais em novas tecnologias 

informatizadas conversacionais. Ele democratiza a relação do indivíduo com a informação, 

permitindo que ele ultrapasse a condição de consumidor, de espectador passivo, para a condição 

de sujeito operativo, participativo e criativo.  

Pode-se dizer, então, que o hipertexto é o grande divisor de águas entre a comunicação 

massiva e a comunicação interativa. Pode-se dizer enfim que o “hipertexto é essencialmente 

um sistema interativo” e que materializado no chip, ele faz deste o “ícone por excelência da 

complexidade em nosso tempo” (SILVA, 2006, p. 15). 

Ao produzir textos na internet, os chamados “hipertextos”, o usuário, produtor do texto, 

apresenta suas ideologias para cumprir com a função comunicativa pretendida. Esse discurso, 

chamado por Bakhtin (1992, p. 95) como palavra, é entendido como “carregada de um conteúdo 

ou de um sentido ideológico ou vivencial”. É assim que compreendemos as palavras e somente 

reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida.  

A língua não está pronta num sistema rígido e inflexível, mas ela se faz a cada ato de 

fala, a cada enunciação. Essa transformação diária tem que ser levada em consideração num 

estudo cujo objetivo seja a comunicação. E a comunicação se constrói à medida que um sujeito 

interage com outro. Segundo Bakhtin/Volochinov (1992), o sentido não está no falante nem no 

ouvinte, mas, sim na interação levando em consideração que o “discurso verbal nasce de uma 

situação pragmática extraverbal e está diretamente ligado à vida em si e se for desvinculado 

dela perderá a sua significação”. (MENEGASSI;CAVALCANTI, 2013, p.436).  
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Se observarmos os trabalhos com a diversidade textual que circulam no meio escolar, 

notaremos nitidamente a diferença entre uma análise gramatical e uma análise linguística. Esta 

considera as situações histórico-sociais e contextuais das construções linguísticas; aquela 

apresenta uma forma fixa que, independente dos contextos em que ocorra a comunicação, as 

regras são as mesmas.  

O objetivo do trabalho com línguagem na escola deveria ser exatamente o 

desenvolvimento da comunicação plena e eficiente, em diferentes modalidades e em diferentes 

linguagens. Ler e escrever com proficiência é um processo que, indiscutivelmente, passa pelo 

trabalho com as linguagens no sentido plural da palavra. 

Assim, entendemos de acordo com Guimarães e Dias (2006, p.27) 

 

Torna-se também imperativo fazer uso do potencial educativo das tecnologias da 

informação e da comunicação, pois acreditamos que, sem o suporte tecnológico, ficam 

comprometidas as chances de aumentar a variedade e a diversidade necessárias à sala 

de aula contemporânea. 

 

O maior legado que a escola pode dar aos estudantes é prepará-los para as reais situações 

comunicativas que, durante sua vida, poderão encontrar. Isso não significa que a escola deva 

prever todas as situações, mas deve concentrar-se naquilo que inevitavelmente fará parte da 

vida de qualquer cidadão: uma entrevista de emprego, um discurso político, uma defesa de tese, 

um seminário, um discurso persuasivo, uma cantada/paquera, uma fala para vender um produto, 

etc.; isso falando apenas em textos orais tão utilizados para a comunicação cotidiana e tão 

esquecidos em meio às classificações “contextuais” propostas pelo ensino tradicional de 

gramática nas aulas de Língua Portuguesa. 

Sendo assim, não se poderia limitar o trabalho com linguagem escrita apenas na 

modalidade comumente encontrada nas esferas educacionais em que o papel e o lápis são os 

únicos instrumentos de trabalho para que se produza um texto, mas sim visualizar as 

potencialidades do uso de instrumentos virtuais de comunicação no ambiente da escola,1 no 

intuito de proporcionar significativas mudanças no desenvolvimento cognitivo do aluno, tendo 

com fundamento as novas formas de aprender presentes na atualidade, uma vez que os 

estudantes, na atualidade, encontram-se munidos de um arsenal de recursos tecnológicos 

utilizados por eles para fins comunicativos. Assim, comungamos da ideia defendida por 

Belmiro (2006, p. 22) quando discute que “conviver com os paradoxos do mundo 

                                                           
1 Não basta trocar de suporte sem trocar nossas práticas educativas, pois estaremos apenas apresentando uma 

fachada de modernidade, remodelando o “velho” em novos artefatos. (CORRÊA, 2006, p. 47) 
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contemporâneo, de forma consciente, pode ser um caminho para transformar a educação em 

poderosa arma no combate às exclusões e na criação de cidadãos atuantes”.  

Cada linguagem carrega em si um modo de ler e, para cada modo de ler, deve-se 

desenvolver uma habilidade específica. Por isso, trabalhar em sala com as linguagens utilizadas 

no espaço virtual de comunicação é trabalhar múltiplas capacidades comunicativas. Para que 

tais capacidades sejam desenvolvidas, é preciso que a escola comece a ressignificar seus 

conceitos no que tange ao ensino de Língua Portuguesa nos aspectos de leitura e de produção 

de textos, re-engenhando os ambientes de aprendizagem, entendidos de acordo com Guimarães 

e Dias (2006, p. 27) “como sistemas de ensino e aprendizagem integrados e abrangentes capazes 

de promover o engajamento do aluno”, possibilitando a criação de novos ambientes de 

aprendizado com salas de aula mais interativas2 em que o professor, como nos aponta Silva 

(2006, p. 23). 

 

[...] constrói um conjunto de territórios a serem explorados pelos estudantes e 

disponibiliza co-autoria e múltiplas conexões, permitindo que o aluno também faça 

por si mesmo. Isto significa muito mais que “ser um conselheiro, uma ponte entre a 

informação e o entendimento, [...] um estimulador de curiosidade e fonte de dicas para 

que o aluno viaje sozinho no conhecimento obtido nos livros e nas redes de 

computador. ”  

 

Nesse sentido, a escola deveria estar aberta às novas possibilidades de ensino e 

aprendizagem em que o computador e os artefatos advindos dos avanços da tecnologia somem 

forças ao trabalho do professor que compreenda a vital e urgente necessidade de aproximar os 

interesses dos estudantes àquilo que há muito tempo se perdeu no ambiente da escola: a 

motivação em aprender. Isso possibilitaria ao alunado um maior engajamento com o meio 

social. Dessa forma, concordamos com Belmiro (2006, p. 20) quando aponta que: 

 

As mesmas tecnologias da comunicação e da informação que propiciam o acesso às 

mais novas descobertas da ciência, que diminuem distâncias e interconectam os 

indivíduos nos mais variados cantos do planeta, podem causar a pulverização das 

culturas por imposição de outras mais hegemônicas, obrigando os povos a inserir-se 

em hábitos de consumo, alimentação, vestuário, lazer e manifestações culturais que 

não lhes são naturais.  

                                                           
2 O termo” interatividade” tem sua origem nos anos 70 e ganha notoriedade a partir do início dos anos 80 entre 

os informatas e teóricos que com ele buscaram expressar a novidade comunicacional de que o computador 

“conversacional” é marco paradigmático, diferente da televisão monológica e emissora. A passagem dos velhos 

computadores movidos por complicadas linguagens de acesso alfanuméricas pra os atuais, onde se “clica” com 

um mouse e abrem-se “janelas” múltiplas, móveis “em cascata” na tela do monitor, permitindo ao usuário 

adentramento e manipulação fáceis, foi, certamente, determinante para a formulação do termo interatividade” 

(SILVA, 2006, p. 14) 
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 E ainda, de acordo com Guimarães e Dias (2006, p. 41),  

 

Outro aspecto a ser salientado é que a incorporação da tecnologia pela tecnologia não 

garante que a variedade requerida na sala de aula venha a ser conseguida. Apenas uma 

postura firme, tanto do professor quanto do aluno, para tentar aumentar a variedade e 

a diversidade das ações educativas, usando a tecnologia como suporte, pode provocar 

as mudanças necessárias no cenário educacional.  

 

É assim que, mais uma vez, dedicamos nossa atenção e nos inclinamos à iniciativa de 

aproximar o universo virtual, espaço bastante frequentado pelos estudantes na atualidade para 

satisfazer necessidades múltiplas, no intuito de criarmos na sala de aula de Língua Portuguesa 

uma ambiência mais envolvente capaz de diminuir o distanciamento dos estudantes com aquilo 

que a disciplina de Língua Portuguesa propõe orientar, ou seja, a utilização da linguagem para 

fins comunicativos. Nesse sentido, acreditamos também que o papel da formação inicial e 

continuada do professor3, no que diz respeito ao uso das tecnologias, seja de suma importância 

para o trabalho que futuramente venha acontecer com os estudantes.  

 

2. A AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA E A INTOLERÂNCIA À DIVERSIDADE 

SEXUAL: UMA PROPOSTA DE TRABALHO COM A LINGUAGEM NO 

CIBERESPAÇO 

Como já apontado, parece-nos que os espaços virtuais de comunicação utilizados pelos 

estudantes nos últimos tempos têm sido pouco explorados pela escola, ainda que inúmeras 

iniciativas tenham se inclinado a orientar os professores na utilização desses mecanismos 

tecnológicos e virtuais nas propostas pedagógicas. A falta de habilidades com os recursos 

tecnológicos e a falta de motivação dos profissionais da educação, dentre tantas outras 

justificativas, não têm permitido a permanência de certos artefatos da tecnologia nos espaços 

das escolas. Basta observarmos os locais onde estão guardadas algumas das tecnologias nas 

instituições escolares. É o caso da situação precária dos televisores, videocassetes, rádio, 

aparelhos de DVD dentre outros. A permanência desses instrumentos “antigos” da tecnologia 

foi rechaçada pelos(as) professores(as) tornando-os obsoletos, objetos que acabam “tomando 

espaço”, atrapalhando na escola. 

                                                           
3 Embora reconheçamos ser de suma importância a formação do professor, não dispensaremos atenção em relação 

a este assunto por não ser objeto de nossa pesquisa. 
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A televisão, um recurso bastante importante para o ensino, tem sido utilizada, muitas 

vezes, para resolver situações de evasão dos(as) estudantes quando uma pequena quantidade de 

crianças vão a escola por motivos como: dias de chuva, final de período letivo etc. Nessas 

situações, essa tecnologia é útil para entreter os(as) estudantes quando são colocados juntos(as) 

a outros(as) em turmas diferentes. Em muitos casos, é passado um filme ou um desenho 

animado sem nenhuma motivação posterior de discussão, interpretação, análise e aprendizado 

do que se assistiram.  

Nossa consideração, até aqui, se prendeu apenas aos artefatos de uma tecnologia não 

muito nova, apenas para elucidar que o abandono da tecnologia não é uma situação recente, em 

que computadores, tablets, celulares e outros mecanismos sejam refutados pelas escolas. Essa 

não percepção da importância de se considerar esses recursos didáticos da atualidade é senão 

um grande prejuízo aos(as) estudantes uma vez que esse público, fora do ambiente da escola, 

circula com muita frequência na esfera virtual de comunicação e entretenimento, como também 

já apontado até aqui. Não observar esses espaços e não aproveitá-los como possibilidades de 

trabalho escolar, é não reconhecer uma excelente oportunidade de “falar a língua” do alunado 

e possibilitar aquilo que vimos defendendo piamente, ou seja, uma reorganização da escola 

possibilitando, naturalmente, a construção de uma identidade escolar em que aprender e 

permanecer na escola é algo bom, prazeroso e significativo para o (a) professor(a) e para o(a) 

estudante em que a aprendizagem acontece naturalmente. 

Um encaminhamento bastante interessante que poderia acontecer no espaço escolar, 

baseado em nossa prática na elaboração de projetos de aprendizagem significativa é a de 

considerar as redes sociais como espaços de investigação, de pesquisa para os (as) estudantes 

sob orientação do(a) professor(a) no intuito de fomentar discussões e um trabalho pedagógico 

na aula de Língua Portuguesa.  Assim, por meio das informações contidas nas inúmeras 

linguagens encontradas nas redes sociais, a língua portuguesa atravessa outras áreas do 

conhecimento cumprindo assim seu papel interdisciplinar e transversal. Uma educação 

transversal que, como o próprio nome sugere, atravessa as disciplinas do currículo em prol de 

uma educação libertadora uma vez que compreendemos que: 

 

[...] tudo o que concerne aos sentimentos, aos afetos e às relações interpessoais, isto 

é, àqueles conhecimentos que continuamente usamos em nossas relações com os 

demais, parece não merecer nenhum tipo de educação, sendo dela excluídos e 

deixados nas mãos do acaso, que tende a reproduzir as condutas imperantes do meio. 

(MORENO et al.,1999, p.13). 
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Nossa defesa é a de se pensar a instituição escolar como aquela que atenda as demandas 

estabelecidas e previstas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que é a de organizar as 

disciplinas de base para o ensino brasileiro, e aqui enfatizamos a Língua Portuguesa, por ser 

nossa disciplina de trabalho.  

Sendo assim, passamos então a explicitar um encaminhamento metodológico presente 

em nossa prática docente que possa colaborar para que o tratamento dado às questões de ordem 

social e que fazem parte do cotidiano dos alunos some-se ao trabalho que deva ser realizado 

com a disciplina de Língua Portuguesa em todos os seus aspectos, sejam eles gramaticais, 

leitura, produção textual, oralidade etc.  

De posse de uma pergunta exploratória elaborada pelo (a) professor(a), os(as) 

estudantes, sob orientação do professor, devem investigar nos espaços de uma rede social, o 

Facebook, por exemplo, e trazer respostas ao docente.  Quais são as formas de expressão de 

linguagens utilizadas por casais hetero e homossexuais na rede? Como se apresentam nesse 

espaço quando se posta uma foto que dê margem a interpretações (garotos sem camisa, 

abraçando outros garotos, usando roupas e acessórios atípicos etc.)? Essas são duas perguntas 

que deixamos como exemplo do que entendemos como pergunta exploratória de um processo 

de investigação, de pesquisa escolar na rede social da internet que atenda a uma temática 

bastante presente na vida social dos jovens, nos últimos tempos. 

Ao lançar mão de uma pergunta ao estudante para que ele encontre respostas nesse 

campo virtual, faz-se o levantamento daquilo que ele sabe sobre o assunto, do conhecimento 

prévio do que ele possui acerca do tema “diversidade sexual nas redes sociais”. Ao retornar 

com suas observações, seja como atividade para casa ou mesmo utilizando dos laboratórios de 

informática da escola, os (as) estudantes, sempre numa perspectiva coletiva, de um trabalho em 

grupo, devem apresentar suas considerações, seja em forma de desenhos, escritas, 

representações artísticas ou qualquer outra linguagem que apresente suas impressões sobre as 

respostas dadas à pergunta exploratória. 

A partir dessa representação e da coleta de dados feita pelos(a) estudantes nas redes, é 

possível que aconteça discussões e comparações entre as semelhanças e diferenças percebidas 

pelos estudantes o que, naturalmente, passa a se tornar foco para o desenvolvimento de um 

projeto dessa natureza favorecendo a reflexão acerca das experiências, curiosidades e 

subjetividades da turma sobre a temática abordada possibilitando práticas de significação em 

que se valoriza a prática de observação do entorno. Não obstante, ainda que se considere, e que 

aqui nos interessa muito salientar, que o projeto tenha nascido de uma investigação do (a) 

estudante, realizada por ele e não o contrário, quando um professor traz um assunto pronto para 
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realizar um projeto de trabalho, é preciso que os estudantes também definam o que entendemos 

como “Comunidade de Aprendizagem”, ou seja, quem pode nos ajudar a conhecer mais e 

melhor sobre o assunto: profissionais da comunicação? Psicólogos? Médicos? A igreja? 

Membros de organizações? Profissionais da saúde? A família...? 

 A identificação dessa comunidade favorece nos estudantes envolvidos com o projeto a 

consideração de que há espaços de aprendizagem que não apenas o espaço da escola, mas sim 

que toda a comunidade pode colaborar para que se aprenda e conheça mais sobre o assunto em 

questão, seja ele qual for. Isso possibilita compreender os sistemas de representação, como um 

conjunto de práticas de significação e de sistemas simbólicos considerando as representações, 

as relações entre cultura e significado dando sentido à experiência. (HALL, 2006). 

Nesse momento entendemos que os(as) estudantes se deslocam da situação inicial do 

projeto, de sujeitos que apenas sabiam sobre alguns pontos importantes acerca do assunto 

“diversidade sexual nas redes sociais” na plataforma Facebook, e passa a compreender melhor 

seus espaços públicos virtuais de informação e comunicação, como isso se dá e como são 

tornados públicos esses sentimentos na rede, o que favorecerá em muito seu crescimento 

intelectual e, sobretudo, pessoal a partir das manifestações de linguagem nas redes sociais da 

internet. 

 

Nascidas nesse bojo, as crianças assumem papel de destaque na cultura 

contemporânea, reconfiguram sua relação com os adultos e estão, hoje, 

intensivamente na/em rede. Se, por um lado, essa vida em rede é constatada já com 

familiaridade, pensar o significado cultural dessas transformações na experiência da 

infância permanece um desafio. (MACEDO; PEREIRA, 2012, p.45) 

 

É importante salientar que esse projeto, diferente de muitos projetos escolares que 

conhecemos, não deve ser desvinculado dos componentes curriculares postos no planejamento 

para serem trabalhados durante o período letivo. É muito importante agregar as disciplinas às 

temáticas que emergem ao longo do ano com os estudantes, como o exemplo que trouxemos 

sobre a temática da “diversidade sexual nas redes sociais”. Assim questionamos: em que as 

disciplinas presentes no currículo escolar podem colaborar para a compreensão do assunto posto 

em questão na sala de aula? Em um projeto como esse, em que se pretende um melhor 

conhecimento acerca das diferenças no que diz respeito a diversidade sexual utilizando a rede 

social Facebook como instrumento e espaço de investigação, é possível trabalhar a Matemática, 

Português, Inglês, Filosofia, Biologia...? 
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 Esse é um trabalho que, segundo Zabala (2007, p. 148-149) torna-se uma: 

 

(...) reconstrução do currículo escolar, a partir da relação com a revisão das perguntas 

e das questões colocadas, de maneira que seja possível reconhecer as diferentes 

considerações disciplinares, o incremento da capacidade explicativa e a ampliação das 

respostas a partir da soma e da complementação das contribuições das diferentes 

matérias (ZABALA, 2007, p. 148-149). 

 

  Sendo assim, observando a possibilidade de se aproveitar das redes sociais da internet 

como campo investigativo para se trabalhar as linguagens presentes nesse espaço aliados às 

temáticas emergentes, as imprevisibilidades trazidas pelos(as) estudantes ao longo do ano tendo 

em vista, a quantidade de postagens dessa natureza encontradas nas redes sociais - aqui temos 

o Facebook como referência e exemplo - é que nos posicionamos a favor de práticas 

pedagógicas no intuito de fomentar discussões acerca de assuntos tão importantes quanto 

necessários aos(as) estudantes via projetos de aprendizagem transversal  em que as disciplinas 

do currículo, conforme são organizadas no planejamento escolar, possam se dissolver em 

conteúdo para a formação integral dos(as) estudantes.  

 No caso do exemplo que aqui propusemos, defendemos uma educação que leve em 

consideração os valores e o respeito à diversidade e as diferenças sexuais no viés da Psicologia 

no que concerne um autoconhecimento a partir do reconhecimento do seu entorno e de suas 

esferas de circulação sejam elas virtuais ou reais, na intenção de formar cidadãos que 

compreendam criticamente a sociedade em que estão inseridos, dentro de um espaço-tempo 

multicultural favorecendo a diminuição das desigualdades (NEIRA; NUNES, 2009). 

Projetos escolares que problematizem o papel dos(as) estudantes diante das diferenças 

e daquilo que se propõe tornar público em uma determinada rede social é se não um caminho 

de valorização do sujeito/estudante em uma vertente de formação humana aliada as práticas 

escolares inovadoras alicerçadas naquilo que os encaminhamentos pedagógicos brasileiros 

propõem desde o ingresso da criança na educação infantil até as séries finais do ensino médio: 

a resolução de problemas por meio de práticas de pesquisa.  

 A partir do que procuramos apresentar, nota-se nitidamente, a grande possibilidade de 

se fazer um trabalho com a Língua Portuguesa no que diz respeito as linguagens na internet, 

torna-se uma aula atrativa, significativa trazendo muito aprendizado a todos os envolvidos no 

projeto. Uma aula de Língua Portuguesa que valoriza as linguagens sociais, midiáticas, virtuais 

presentes no cotidiano dos (as) estudantes e que farão a diferença não apenas na vida acadêmica, 

mas e principalmente na vida social e na formação humana dos (as) estudantes. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante das considerações apresentadas ao longo do artigo e, a partir de nossa prática 

pedagógica com as redes sociais com os recursos da tecnologia na escola, principalmente nas 

aulas de Língua Portuguesa, bem como a partir do referencial teórico utilizado para esse texto 

é que passamos a identificar mais claramente algumas questões que nos autoriza reforçar o 

tamanho da necessidade dessa aproximação na atualidade. Escola e vida social dos estudantes 

precisam caminhar juntas. 

 Procuramos trazer um exemplo em que os espaços virtuais de comunicação dos 

estudantes têm papel fundamental para a formação que se pretende dos estudantes. Uma 

diversidade de linguagens expostas em redes públicas da internet aliadas ao currículo de Língua 

Portuguesa por vias transversais pode trazer resultados bastante positivos nas avaliações da 

escola em relação aos (as) estudantes, afinal, é a linguagem utilizada por eles e elas que está 

sendo valorizada a partir de uma temática também afim a esse grupo etário. Ressignificar o 

papel do currículo é o grande desafio deste século. Aproximar as disciplinas de base às 

realidades vivenciadas pelos (as) estudantes levando em consideração os espaços sociais reais 

ou virtuais em que circulam os (as) estudantes é uma das formas de tornar a escola um lugar de 

permanência e aprendizagem. Ao contrário disso, continuaremos tendo resistência e evasão às 

aulas e aos estabelecimentos de ensino. 

 O trabalho com as linguagens utilizadas no espaço virtual de comunicação no 

ambiente da escola viabiliza um encontro com os elementos da cibercultura e o 

desenvolvimento das capacidades comunicativas dos (as) estudantes, no contexto digital, sem 

deixar de lado as exigências sociais e pessoais das relações humanas em que são exigidas do 

sujeito a capacidade discursiva e linguística adaptável aos mais diferentes contextos. A 

aproximação do universo virtual, espaço frequentado pelos (as) estudantes na atualidade para 

satisfazer suas necessidades comunicativas na rede mundial de computadores, proporciona uma 

ambiência mais envolvente capaz de diminuir o distanciamento do público discente com aquilo 

que a aula de Língua Portuguesa propõe orientar, ou seja, a utilização da linguagem para fins 

de comunicação efetiva. 
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RESUMO 

O estudo sobre sistemas adequados de impermeabilização, passou a ser uma nova demanda na 

construção civil, sobretudo quanto ao uso de coberturas de concreto. Diante este cenário, a 

presente pesquisa traz um levantamento das técnicas e produtos impermeabilizantes disponíveis 

no mercado, especificamente para uso em coberturas de concreto, bem como uma análise sobre 

a necessidade de projetos de impermeabilização. Outro aspecto abordado é a questão da escolha 

do sistema de impermeabilização adotado, já que ter um sistema de vedação inadequado 

também pode ocasionar vazamentos. Os métodos de execução do processo de 

impermeabilização também são um fator muito relevante e podem comprometer todo o sistema, 

ainda que este tenha sido escolhido adequadamente. Para melhor compreensão por parte do 

leitor são abordados alguns conceitos construtivos relativos ao tema.  

Palavras-chave: Impermeabilização; Coberturas; Projetos; Produtos; Métodos 

 

ABSTRACT 

The study on proper waterproofing systems, has become a new demand in construction, while 

the use of concrete platforms. Given this scenario, a research indicator of techniques and 

products is available in the market, specific for use in concrete platforms, as well as an analysis 

of the need for waterproofing projects. Another aspect addressed is the question of choosing 

the waterproofing system adopted, since the sealing system is also activated. The methods of 

mailto:daniellebraga2009@hotmail.com
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execution of the waterproofing process are also a very relevant and comprehensive factor that 

can be used throughout the process. For better comprehension by part of the alert the character 

during the constructor are concepts. 

Keywords: Waterproofing; Covers; Projects; Products; Methods. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Após o uso em larga escala das estruturas de concreto nas edificações, com a opção de 

que a última laje – de cobertura – fique aparente, o estudo sobre sistemas adequados de 

impermeabilização, passou a ser uma nova demanda na construção civil. Visto que com a 

utilização de telhados, outra opção construtiva de cobertura e com suas próprias características 

de estanqueidade, não havia essa necessidade.  

Quando as lajes de uma residência ou um edifício onde não há cobertura com telhado 

começam a vazar, é que se nota a ausência, a falha (do produto ou de execução) ou mesmo que 

o sistema de impermeabilização adotado não atende às normas, ou seja, não é o sistema indicado 

para aquele local ou ainda que tem vida útil menor que a vida útil da construção. Isso porque o 

concreto sofre fissurações consequentes das retrações, movimentações térmicas e cargas 

aplicadas, não garantindo, portanto, a impermeabilidade (DENVER, 2012).  

Nota-se a necessidade de analisar diversos fatores que implicarão na escolha do sistema 

impermeabilizante mais adequado, projetar a instalação de acordo com a fase de execução da 

obra, compatibilizando com os demais projetos, bem como monitorar sua execução, para 

garantir o bom desempenho do sistema. 

Analisar os passos do planejamento e da execução do sistema de impermeabilização nas 

obras de construção civil, listando alguns produtos impermeabilizantes disponíveis no mercado, 

dentre os indicados para áreas de cobertura de concreto, especificando os mais adequados, bem 

como a sua forma de aplicação. Com isso surge o questionamento da pesquisa: Quais os 

produtos e processos indicados para a impermeabilização de coberturas de concreto? 

Perante o exposto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar sistemas de 

impermeabilização de coberturas de concreto, sua projeção e execução. A utilização de lajes de 

concreto como sistemas de cobertura trouxe muitos benefícios, como uma maior 

compatibilização com a durabilidade da estrutura, forma de otimizar a ocupação, múltiplas 

adaptações de plantas, entre outros. Porém, pelas características do concreto se faz necessária a 

utilização de sistemas impermeabilizantes, para evitar vazamentos, trincas e fissuras, evitando 
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transtornos para os ocupantes das edificações e consequentemente prolongando a vida útil da 

edificação.  

Ocorre que muitas vezes esses procedimentos de impermeabilização são omitidos ou 

mal executados numa construção, mesmo representando apenas 3% do custo total de uma obra 

e por esse motivo se faz analisar os métodos e produtos disponíveis para impermeabilização de 

lajes de concreto (MELLO, 2005). 

De acordo com as definições propostas por Gil (2010) a presente pesquisa pode ser 

classificada como exploratória, no aspecto referente aos seus objetivos, pelo caráter 

esclarecedor de seu conteúdo e que busca aprimorar o conhecimento do leitor a respeito do 

tema proposto. Quanto ao método utilizado para pesquisa, classifica-se como bibliográfica, por 

se basear em conteúdos anteriormente publicados como livros e artigos (Gil, 2010). A 

abordagem é qualitativa, visto que não são consideradas análises de dados numéricos, mas 

somente aspectos técnicos e a lógica é dedutiva, considerando que se propõem a analisar dados 

técnicos. 

 

2. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Define-se impermeabilização como a “proteção da construção contra a passagem de 

líquidos. Compreende todos os materiais, componentes, e acessórios essenciais para munir a 

cobertura de uma barreira estanque à água” (PICCHI, 1986, p. 27). Tem-se conhecimento de 

que desde 3.000 a.C. já se aplicavam materiais betuminosos, tais como asfaltos e alcatrões, em 

terraços e piscinas. Certamente pelas necessidades que se constatavam de isolamento, que 

foram supridas pelas características destes componentes que são: aglomerantes, hidrófugos, 

quimicamente inertes e apresentam sensibilidade a temperatura, facilitando sua aplicação 

(PICCHI, 1986). Ao longo dos anos foram sendo descobertos diversos materiais, 

principalmente no ramo dos polímeros sintéticos e das mantas asfálticas pré-fabricadas, que se 

adequam às mais diversas necessidades da engenharia.  

Quando se fala sobre impermeabilização é necessário saber as exigências e 

recomendações previstas em normas específicas, relativas à seleção e projeto destinado a este 

fim, para que sejam atendidos os requisitos mínimos de proteção da construção contra a 

passagem de fluidos, bem como os requisitos de salubridade, segurança e conforto do usuário, 

de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que a requeiram (CUNHA; 

NEUMANN, 1979). Em relação às lajes de concreto armado, apesar de serem projetadas para 

suportar grandes esforços de tração e compressão, suas características físicas e químicas não 

atendem a todos os requisitos que se espera de uma cobertura, como a estanqueidade à água e 
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isolação térmica, por exemplo (PICCHI, 1986). Considerando essa característica do concreto, 

se faz necessário condicionar esta estrutura com mecanismos possam isolar a edificação. Para 

esclarecer sobre processos de impermeabilização seguem alguns conceitos e termos relativos 

ao tema, de acordo com as Normas brasileiras e conforme bibliografia relacionada. 

De acordo com a NBR 8083 – Materiais e Sistemas utilizados em Impermeabilização – 

Terminologia, tem-se a seguinte definição: “Sistema de Impermeabilização – conjunto de 

materiais que uma vez aplicados conferem impermeabilidade às construções”. Ou seja, engloba 

os materiais e os métodos envolvidos neste processo. Os materiais e sistemas de 

impermeabilização devem ser escolhidos conforme as circunstâncias, em que serão usados. 

Relativamente a essas circunstâncias, as impermeabilizações podem ser classificadas de duas 

formas principais: 

“Classificação das impermeabilizações 

a) De acordo com a atuação da água sobre o elemento da construção; 

b) De acordo com o comportamento físico dos elementos da construção.” (CUNHA; 

NEUMANN, 1979, p. 17). 

 

Subdividindo essa classificação em relação à atuação da água sobre o elemento da 

construção, tem-se 03 (três) formas de impermeabilização: 

1. Impermeabilização contra água de percolação;  

2. Impermeabilização contra água de pressão;  

3. Impermeabilização contra umidade por capilaridade.  

No caso do trabalho apresentado, a área de análise recebe água de percolação, que é o 

caso de terraços e coberturas, empenas e fachadas, quando há livre escoamento da água, mas 

não há pressão hidrostática superior a 1 Kpa, conforme definido na NBR 8083, sobre os 

elementos da edificação. Será analisado somente este aspecto, considerando que o ramo de 

impermeabilização em edificações é muito amplo. 

A NBR 9575/2010 classifica os tipos de impermeabilização de acordo com o material 

constituinte principal da camada impermeável:  

a) Cimentícios ou Rígidos: compostos por concretos ou argamassas aditivadas. Só podem ser 

aplicados em locais com pouca movimentação estrutural. Exemplos de locais indicados: 

Piscinas e reservatórios enterrados, fundações, muros de arrimo.   

b) Asfálticos ou Flexíveis: sistema adequado para áreas que são sujeitas a movimentações, 

intemperismos e trepidações. Usa-se mantas ou membranas asfálticas, membranas acrílicas, 

membranas de poliuretano, entre outros. Exemplos de locais indicados: lajes, reservatórios, 

paredes de encostas, dentre outros.  
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c) Poliméricos ou semi-flexíveis: Engloba os produtos com características intermediárias, 

incluindo as argamassas poliméricas, que são formuladas com resinas termoplásticas, 

conferindo ao cimento mais elasticidade. Exemplos de locais indicados: áreas de serviço, 

lavabos, banheiros, cozinhas. 

A escolha do sistema de impermeabilização adequado a cada edificação deverá levar 

em conta a função estrutural do elemento em questão, observando se haverá ou não 

movimentação do mesmo, e portando aumentando a vida útil do sistema instalado. 

 

3. NORMAS E PRODUTOS INDICADOS   

3.1 Normas    

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é responsável por elaborar as 

normas específicas para determinação dos padrões técnicos que deverão ser seguidos para se 

projetar e executar determinados serviços, produtos e projetos em diversos campos de atuação 

e também na construção civil.  

Tem-se até o momento 25 (vinte e cinco) normas na ABNT que orientam os processos 

de impermeabilização, serão citadas algumas que estão mais direcionadas para o assunto 

proposto. 

 

       Quadro 01 – Normas relativas à Impermeabilização 

 
          Fonte: Elaborado pelos autores  

 

As normas citadas no Quadro 01 abrangem a parte de projeto, execução e desempenho 

dos sistemas de impermeabilização nas edificações. As outras normas não citadas abordam 

sistemas e produtos específicos e algumas serão citadas no subitem: produtos indicados. A NBR 

8083 traz as definições relativas ao tema impermeabilizações, conforme algumas citações no 

capítulo.  

Já a norma 9574, publicada no ano de 2008, aborda os procedimentos adequados para 

execução do processo de impermeabilização em edificações.  As definições sobre a seleção do 

sistema adequado e a necessidade de projeto de impermeabilização são abordadas na NBR 

9575, do ano de 2010.  A Norma 15575, publicada no ano de 2013, não abrange somente a parte 



                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

85 
 

de impermeabilização, mas também toda parte de desempenho dos sistemas de toda a 

edificação.  

Por ser tão recente, algumas edificações poderiam ser classificadas como fora do padrão 

de acordo com essa norma, mas para novas construções ou reformas esta já deve ser 

considerada.  Esta norma foi elaborada para atender uma demanda construtiva ao se constatarem 

muitas reclamações em edificações novas, e as falhas de impermeabilização, observadas por 

umidades e trincas, por exemplo, são umas das mais citadas em reclamações. 

No Brasil também existe o Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI), “fundado 

em abril de 1975, é uma entidade técnica sem fins lucrativos que tem como finalidade principal 

o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento de produtos, serviços e do mercado de produtos 

químicos voltados para construção civil.”(IBI)  Este instituto, em parceria com fabricantes do 

setor de impermeabilização, promove vários simpósios, cursos e estudos sobre o tema, sempre 

abordando a relação com as normas vigentes e os novos produtos que surgem no mercado, 

atendendo às mais diversas áreas em que se faz necessária a impermeabilização numa 

construção.   

Nota-se que a normalização do setor de impermeabilização é relativamente recente e é 

sempre suscetível a mudanças e novas normas, pelas constantes descobertas tecnológicas no 

setor.  Cabe aos profissionais de engenharia e às empresas do setor seguir as determinações 

previstas em norma para que os sistemas de impermeabilização possam ter o funcionamento 

adequado em cada edificação (CUNHA; NEUMANN, 1979). 

Seguir as normas garante ao construtor e ao profissional de engenharia, o amparo legal 

necessário em caso de eventuais reclamações futuras. Contratando profissionais com o devido 

registro no conselho de classe, utilizando os produtos conforme especificações previstas em 

norma, e se certificando de comprar produtos de empresas competentes do setor, se 

resguardando com as respectivas notas fiscais e laudos caso necessário, para atestar o produto 

comprado.   

Cabe também ao usuário da edificação cumprir sua parte no quesito manutenção, 

conforme previsto na NBR 15575, desde que o construtor ou incorporador lhe forneça o manual 

do usuário com as devidas instruções e prazos de garantia. Ressalta-se que essa medida se aplica 

não só no quesito impermeabilização, mas para todos os sistemas de uma edificação. 

 

3.2 Produtos indicados   
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 Quando se trata de lajes de concreto os sistemas de impermeabilização adequados são 

os do tipo flexível, para que possam acompanhar a movimentação da estrutura, sem com isso 

causar danos no sistema impermeabilizante instalado.  

Conforme Picchi (1986, p. 74), tem-se a seguinte lista dos sistemas de 

impermeabilização em concreto utilizados no Brasil:  

 

 Feltro asfáltico e asfalto  

 Emulsão asfáltica e véu de fibra de vidro  

 Membranas asfálticas  

 Neoprene e Hypalon  

 Membranas acrílicas  

 Membranas de polímeros  

 Manta de Butil  

 Manta de PVC  

 Mantas de Asfalto 

 

Existem diversas classificações dos sistemas de impermeabilização, no que se referem 

à existência ou não de armadura, quanto ao número de camadas aplicadas no canteiro, quanto 

à aderência ao suporte, quanto à exigência de proteção, quanto ao material e quanto ao método 

de execução e materiais (PICCHI, 1986). Neste trabalho será dada mais ênfase nas 

classificações quanto aos métodos de execução e materiais. 

O Quadro 02, a seguir, traz informações simplificadas com os sistemas de 

impermeabilização de coberturas subdivididos em 9 (nove) grupos: 

 

        Quadro 02 – Quadro Geral dos Sistemas de impermeabilização em coberturas de concreto 

 
        Fonte: Picchi (1986) 
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A diversidade de produtos de impermeabilização dos dois sistemas apresentados é muito 

ampla. Serão citados alguns fabricantes e em algumas empresas no próprio site há uma forma 

de consultar qual o sistema adequado para a área pretendida.  

A evolução da indústria permitiu a adequação de sistemas impermeabilizantes mais 

eficientes mesmo para cúpulas e abóbadas com suas características peculiares (CUNHA; 

NEUMANN, 1979). Dois exemplos de materiais a serem usados nestes casos são o Neoprene 

(policloropreno) e o Hypalon (polietileno clorosulfonado) que são apresentados em solução 

(PICCHI, 1986). Além das subdivisões em membranas e mantas, cada um dos 9 itens listados 

ainda poderia ser subdivido mostrando quão ampla é a gama de produtos do setor. 

 

3.2.1 Sistemas Moldados no Local (membranas)  

 As membranas são indicadas para áreas menores, onde as mantas não são indicadas por 

haver muitos recortes, deixando margem para falhas e vazamentos. Possuem textura mais 

líquida, geralmente vendidas em baldes de 3,6 ou 18 litros, aplicados como pintura, em diversas 

camadas. Nesta classificação se enquadram também os impermeabilizantes de origem asfáltica 

(betuminosos). 

Este sistema por vezes não é considerado eficiente, porém há que se considerar 

minuciosamente as especificações do fabricante quanto ao número de demãos do produto que 

devem ser aplicadas, bem como as condições de aplicação, como, por exemplo, o local não 

pode estar úmido para a aplicação (ARANTES, 2007). 

 

3.2.2 Sistemas Pré-fabricados (mantas)    

O sistema de mantas é um dos mais conhecidos quando o assunto é impermeabilização 

e são indicadas para grandes áreas de cobertura. São compostas de uma camada central 

estruturante que lhe confere resistência mecânica (como filamentos de poliéster ou véu de fibra 

de vidro, por exemplo) e revestidas de algum composto asfáltico em ambas as faces.  

As mantas pré-fabricadas à base de diferentes tipos de materiais sintéticos (PEAD, PVC, 

TPO, EPDM, etc.) também podem ser utilizadas nos sistemas impermeabilizantes. Feitas de 

ligas elásticas e flexíveis, adaptam-se com facilidade a locais sujeitos a movimentações e 

vibrações. Também são resistentes aos raios ultravioleta e a ataques químicos, dependendo de 

sua formulação. 

As mantas são indicadas para áreas superiores a 50 m² (cinquenta metros quadrados), e 

alguns novos produtos como algumas mantas poliméricas, tem sido mais procurados pelas 

construtoras devido à disponibilidade de alguns produtos na cor branca, que contribui para as 
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certificações de edifícios sustentáveis. Os produtos mais procurados para lajes de coberturas 

tem sido as mantas EPDM (etilenopropilenodieno-monômero), TPO e PVC. Há no mercado 

diversas espessuras de mantas disponíveis, desde 2 a 5 mm, mas a norma prevê uma manta 

mínima de 3mm, então as mantas de 2mm só podem ser utilizadas de forem duas camadas 

(CUNHA; NEUMANN, 1979)..  

Quando a cobertura em questão possuir tubulações que deverão ser envolvidas pela 

manta, deve-se ter atenção na instalação bem como se deve atentar para a preparação adequada 

da base como será abordado no próximo capítulo. A escolha final do produto a ser aplicado será 

feira após análise do conjunto de informações do projeto, do orçamento dos materiais indicados 

e da pretensão do construtor para a obra em questão. 

 

4. PROJETOS E MÉTODOS EXECUTIVOS 

 4.1. Projetos 

Na Engenharia, neste caso aplicada às obras de Construção Civil, sabe-se que para todas 

as fases executivas há um profissional responsável por cada projeto específico (arquitetônico, 

hidrossanitário, elétrico, estrutural, dentre outros) além do responsável pela execução. Porém, 

quando se trata de impermeabilização nem sempre os profissionais ou principalmente os 

contratantes, reconhecem a devida importância de contratar um projeto específico.   

Desta forma, muitos sistemas de impermeabilização acabam sendo indicados e 

aplicados de forma divergente do que preveem as Normas Brasileiras relativas ao tema, sendo 

esta a principal causa de falha dos sistemas impermeabilizantes.   

Para se elaborar um projeto de impermeabilização o profissional precisará ter acesso ao 

projeto arquitetônico e complementares (elétrico, hidráulico, incêndio...) para analisar as áreas 

onde será necessária a impermeabilização, bem como especificar os tipos adequados para cada 

cômodo, apresentando opções de materiais à escolha do construtor ou incorporador, mas 

respaldado por normas técnicas (CUNHA; NEUMANN, 1979). 

Contratar e seguir à risca um projeto de impermeabilização minimiza os riscos de erros 

construtivos e aumenta a qualidade da obra executada. Pois no projeto também estarão 

detalhadas as preparações de base necessárias, as inclinações e toda compatibilização com os 

demais projetos da edificação.  

4.2 Métodos executivos 

Foram apresentados anteriormente os métodos de impermeabilização mais adequados a 

uma cobertura em concreto armado, que são do tipo flexível. Aliados a um projeto de 
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impermeabilização o próximo passo é preparar essa laje para receber o sistema de 

impermeabilização escolhido (ARANTES, 2007).  

Mesmo que o produto escolhido seja o mais adequado e de boa qualidade, se não forem 

seguidos os padrões executivos não será garantida a eficiência do sistema impermeabilizante. 

Na execução, os ralos, tubulações e rodapés são sempre pontos críticos, que merecem atenção 

e riqueza de detalhes no projeto, conforme determina a norma 9574. Bem como as inclinações 

da laje para escoamento da água até os ralos ou calhas, evitando empoçamento e eventuais 

vazamentos.   

A Norma 9574 determina que para a aplicação do sistema de impermeabilização “as 

superfícies devem estar limpas de poeiras, óleos ou graxas, isentas de restos de forma, pontas 

de ferro, partículas soltas, etc.”. Ao ser concluída a instalação o sistema precisa ser testado 

conforme descreve a norma 9574: 

 

5.14 Após a execução da impermeabilização recomenda-se ser efetuada uma prova de 

carga com lâmina d’água, com duração mínima de 72 h para verificação da aplicação 

do sistema empregado (NBR 9574). 

 

 

A seguir seguem ponderações e detalhamentos a respeito de detalhes construtivos muito 

importantes para a execução adequada dos sistemas de impermeabilização em uma edificação. 

 

4.2.1 Rodapés   

Nos rodapés é exigido que a impermeabilização se estenda verticalmente por no mínimo 

20 cm e que haja proteção mecânica armada para dar sustentação a esta manta na vertical (NBR 

9575).  

No caso de rufos, não devem ser utilizados tijolos cerâmicos e sim estruturais ou de 

concreto, conforme representado na Figura 01. A Figura 01 também demonstra a sequência de 

execução da camada de regularização, da manta, da proteção mecânica e demais elementos de 

acabamento e de proteção da manta. 
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                Figura 01 – Esquema de instalação de manta nos rodapés 

 
Fonte: (PICCHI, 1986) 

 

 

4.2.2 Ralos  

Os ralos demandam atenção por estarem em contato direto com a água e, portanto mais 

suscetíveis a falhas em caso de má execução da impermeabilização no seu entorno.   

 

4.2.3 Inclinação da Superfície   

 

  A Norma 9574 determina que “toda superfície a ser impermeabilizada e que requeira 

escoamento d’água deve ter um caimento mínimo de 1,0% em direção aos coletores de água”. 

Para atender a inclinação e o nivelamento necessários é preciso executar uma camada de 

regularização, conforme detalhado na Figura 02. Nesse processo, o objetivo é evitar a infiltração 

para áreas secas da edificação. 

 

Figura 02 – Demonstração da camada de regularização para inclinação 

 
Fonte: (PICCHI, 1986) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo apresentar um estudo sobre os sistemas de 

impermeabilização para lajes em concreto, e também ponderações a respeito da necessidade de 

projeto de impermeabilização, recomendações a respeito da escolha do sistema mais adequado 

e sobre as formas de execução. Inicialmente foram apresentados conceitos e definições acerca 

do tema, com base em livros e normas relacionados ao assunto.  

Nas normas e literaturas citadas são previstas questões como as especificações de um 

projeto de impermeabilização de forma bem detalhadas e não resta dúvida que esta é uma etapa 

importante da execução de um sistema de impermeabilização, qualquer que seja ele e para 

qualquer área a que se destina, não só no campo específico de lajes de concreto.  

Como parte do projeto, é feita a escolha do sistema a ser utilizado, que leva em conta a 

funcionalidade da área a ser impermeabilizada, a área abrangida e a disponibilidade de 

investimento por parte do construtor, visto que mesmo dentre os sistemas mais indicados 

existem produtos com custos mais acessíveis. Quando se trata de lajes de concreto é importante 

salientar que o sistema escolhido terá que ser do tipo flexível, para suportar as movimentações 

próprias do tipo de estrutura.  

Dentre o grupo dos impermeabilizantes flexíveis, existem os pré-fabricados (mantas), 

que são indicados para áreas maiores e os moldados no local (membranas), mais apropriados 

para pequenas áreas, evitando muitos recortes nas mantas que podem ocasionar falhas na 

impermeabilização. Outro ponto abordado foi a preparação da laje que será impermeabilizada, 

que deve ser executada com as devidas inclinações para favorecer as quedas de água para os 

ralos e coletores de água, evitando formação de poças de água. E também a aplicação correta 

do sistema impermeabilizante nos ralos, que sempre são pontos delicados e sujeitos a 

vazamentos, se a impermeabilização for mal executada.  

Por último foi apresentada forma correta de impermeabilizar soleiras que dão acesso a 

áreas externas, visando evitar umidades no interior dos cômodos. Conclui-se, portanto, que há 

uma extensa gama de produtos que podem ser escolhidos para a impermeabilização específica 

de lajes de concreto, mas que há muitos pontos a serem observados conjuntamente para que se 

garanta a eficiência 
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RESUMO 

 

Este artigo discute a Destruição Criativa, um processo industrial, econômico e cultural 

desenvolvido no mundo capitalista que afetou a Educação Profissional (EP) e seus cursos 

técnicos profissionalizantes. Assim, esta pesquisa tem por objetivo estudar as influências dessa 

Destruição Criativa sobre a EP e o desaparecimento dos cursos de Datilografia e Tipografia, 

entre os anos de 1980-1990, contudo é necessário recorrer às décadas anteriores ao recorte, a 

fim de compreender esse processo de dissipação.  Para tal, busca-se fundamentação teórica, em 

trabalhos de Gamboa (2001), Manfredi (2002), Rifkin (1995) e Schumpeter (1942), os quais 

discutem sobre inovação no contexto do sistema econômico, cultura e social, utilizando da 

metodologia sociológica Schumpeteriana e a teoria da inovação. Sendo possível constatar que 

por meio das novas tecnologias esses cursos foram recriados e substituídos por soluções 

digitais. 

 

Palavras-chave: Datilografia; Destruição Criativa; Educação Profissional; Tecnologia; 

Tipografia. 
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ABSTRACT 

 

This article discusses Creative Destruction, an industrial, economic and cultural process 

developed in the capitalist world that affected Vocational Education (EP) and its vocational 

technical courses. Thus, this research aims to study the influence of this Creative Destruction 

on PD and the disappearance of typography and typography courses between 1980 and 1990, 

but it is necessary to use the decades prior to the cut, in order to understand this process of 

dissipation. In order to do this, a theoretical basis is sought in the works of Gamboa (2001), 

Manfredi (2002), Rifkin (1995) and Schumpeter (1942), who discuss innovation in the context 

of the economic, cultural and social system using methodology Schumpeterian sociology and 

the theory of innovation. It is possible to verify that through the new technologies these courses 

were recreated and replaced by digital solutions. 

 

Keywords: Dactylography; Creative destruction; Professional education; Technology; 

Typography. 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, durante o período de 1950-1970, determinadas profissões tiveram prestígio 

na sociedade, tais como: Tipografia e Datilografia. Além disso, a partir da década de 1980 

ocorreu um progressivo declínio desses ofícios, propiciando a queda na procura por cursos 

nesses segmentos. Nesse sentido, o desenvolvimento da globalização, da Revolução 

Informacional e da Quarta Revolução Industrial fomentou à Destruição Criativa, tendo como 

consequência a extinção na busca e oferta por cursos nesse segmento profissional.   

Tem-se por intermédio de Schumpeter (1984, p.111), afirma que “[...] a Destruição 

Criativa é um processo incessante de transformação industrial que altera estruturas econômicas, 

culturais e consequentemente sociais, criando novas possibilidades à sociedade respaldadas nas 

tecnologias”. 

Além do mais, Schumpeter (1984, p.112), também, prévia que: “a partir do fim da 

Segunda Guerra Mundial em 1945, a Destruição Criativa, interferiria na sociedade em geral, 

nos aspectos produtivos, sociais, econômicos e tecnológicos”. Assim, acarretando o 

desaparecimento de profissões, cursos, empresas, e algumas ocasiões, até cidades. 

Destarte, esta pesquisa parte das seguintes inquietações: como ocorreu o declínio os 

cursos técnicos profissionalizantes de Datilografia e Tipografia? Quais as bases ideológicas que 

atrelam a ideia de expansão das inovações tecnológicas ao advento e atual desvalorização, 

dessas referidas, profissões e cursos? E como as combinações entre informação, tecnologia e 
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conhecimento permitiram o fortalecimento da Destruição Criativa em cursos do Ensino 

Profissional? 

Deste modo, este estudo tem por objetivo analisar por meio da teoria da inovação e da 

sociologia Schumpeteriana, como a Destruição Criativa influenciou sobre a EP e o 

desaparecimento dos cursos de Datilografia e Tipografia. 

Logo, essa investigação torna-se relevante ao promover uma discussão sobre um objeto 

de estudo pouco trabalhado em pesquisas de Educação Profissional, tendo em vista que 

Destruição Criativa é uma temática abordada principalmente em estudos relacionados à história 

da arquitetura, desenvolvimento social urbano e desemprego tecnológico atrelado à indústria 

brasileira. 

Assim, estruturamos o trabalho em cinco (5) partes: a primeira é a introdução, na qual 

se apresentam o tema, a problemáticas, os objetivos e as justificativas. Em seguida, expõe-se o 

caminho metodológico adotado. Na terceira parte discute-se a fundamentação teórica. Na quarta 

parte se tem os resultados e discussões. Finalmente na quinta parte versará as considerações 

finais. 

 

2. METODOLOGIA: CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Tendo o objetivo enunciado anteriormente, optou-se pelas metodologias 

Schumpeteriana e da teoria da inovação. Sobre a primeira, baseia-se na análise dos métodos do 

individualismo metodológico, com enfoque na temática da “Inovação”, como motor 

responsável pelas transformações, com integração em especial com a ideia de “Destruição 

Criativa”. 

Já a teoria da inovação é baseada na metodologia Neoschumpeteriana, segundo Salles 

(1990, p.47), ela afirma que “[...] além da análise Schumpeteriana novos aspectos como as 

condições de incerteza keynesiana, como ponto básico para o processo de obtenção e seleção 

de inovações”.  

 Além disso, realiza-se uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, analisando a 

influência da Revolução Tecnológica, da Revolução Informacional e principalmente da 

Destruição Criativa sobre os cursos profissionalizantes em Datilografia e Tipografia.  

Sobre a pesquisa bibliográfica tem-se, por intermédio de Fonseca (2002), que: 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de Web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
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pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre 

o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

 

 

Inclusive, o aporte bibliográfico, tem como diretriz básica a análise interpretativa 

histórica. Assim, fazendo com que o leitor entenda a História da Educação Profissional no 

Brasil atrelada aos aspectos da Destruição Criativa, e sua influência sobre os cursos 

profissionalizantes.  

Ainda mais, essa pesquisa qualitativa, anteriormente mencionada, tem como base a 

história oral, pois os cursos analisados possuíam concepções sobre a educação profissional; 

assim temos por Aróstegui (2006), a inferência de que:  

 

 

A história Oral é uma atividade historiográfica que compreende duas coisas diferentes 

que seus próprios cultivadores distinguem e que é preciso manter separadas 

conceitualmente. A HO é, de um lado, “um acesso ao histórico” que supõe um 

determinado tipo de fontes, os testemunhos orais, e um determinado método de 

trabalho para obtê-los, para fazer um discurso histórico, no entanto, do mesmo tipo do 

feito com outras fontes e método. Nesse sentido a história oral seria uma técnica 

qualitativa praticada com um certo tipo de fontes, as orais” (ARÓSTEGUI, 2006, 

p.532). 

 

 

 

Diante disso, a metodologia da análise conecta a História da Educação através da análise 

dos cursos técnicos profissionalizantes em Datilografia e Tipografia, ligando estes a 

compreensão interdisciplinar da antropologia, sociologia, psicologia e a História.  

Logo, acredita-se que por meio dessas metodologias há subsídios para responder as 

problemáticas e alcançar o objetivo dessa investigação. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

 

As bases teóricas giraram em três autores principais entre eles Joseph Alois Schumpeter 

– 1883-1950 que em sua obra de 1942 denominada “Capitalismo, socialismo e democracia” 

aborda a Destruição Criativa como impulsionadora do capitalismo, e da Professora Maria Silvia 

Manfredi em seu texto “Educação Profissional no Brasil” (2002), em que ela aborda o declínio 

das escolas salesianas e o declínio de determinados cursos de formação, como os de Datilografia 

e Tipografia. Outro aporte teórico importante é do escritor Jeremy Rifkin que é autor de “o Fim 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Fim_dos_Empregos&action=edit&redlink=1
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dos Empregos e o Século da Biotecnologia” (1995). Por fim, o último grande aporte teórico 

desse trabalho é do professor Silvio Sánchez Gamboa, em sua obra “Globalização, pós-

modernidade e educação” (2001), em que ele aborda os aspectos da globalização que afetaram 

a educação no século XXI.  

Este artigo inicia-se fazendo uma síntese das ideias acima citadas, uma síntese restrita 

fundamentalmente à questão da inovação. No qual, Schumpeter vê o capitalismo como um 

"processo evolutivo". A palavra ‘novo’ tem um significado estratégico no pensamento 

schumpeteriano. Assim, para Schumpeter (1984, p.112), o impulso do capitalismo “decorre dos 

novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados, 

das novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria". Esse é um dos 

pensamentos de Schumpeter, em sua obra, o qual enfoca a Destruição Criativa aplicada as 

profissões no contexto capitalista.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O avanço tecnológico ocorrido ao longo da história da humanidade, principalmente nos 

últimos dois séculos, pós-Revolução Industrial, leva ao que Schumpeter (1984) chama de 

“Destruição Criativa’’, que para ele caracteriza e define o capitalismo como: 

 

A concorrência centra-se na inovação e esta provoca um processo de Destruição 

Criativa onde velhas estruturas são substituídas por novas conduzindo a economia a 

níveis mais elevados de renda e presumivelmente de bem-estar social. É dentro do 

arcabouço do processo de Destruição Criativa que "têm de viverem todas as empresas 

capitalistas (SCHUMPETER,1984, p.113). 

 

Assim, hoje existem muitas ocupações deixaram de existir por causa da globalização e 

da tecnologia. Podemos dizer que desde o século XIX, onde as primeiras máquinas a vapor 

foram implantadas, várias profissões começaram a ser extintas no contexto da Destruição 

Criativa, muitas dessas profissões estavam ligadas a Educação Profissional.  

Nesse sentido, Schumpeter (1984, p.115) realça que “a destruição criativa é o quartel-

general do sistema capitalista”, pois é nela que tudo, em última instância, pode ser decidido, ou 

seja, a manutenção e a extinção de profissões, cursos e culturas.   

Nesse contexto, o avanço tecnológico exige que as pessoas busquem se aperfeiçoar para 

enfrentar a acirrada concorrência, hoje presente em todos os ambientes de trabalho. Quem não 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Fim_dos_Empregos&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_S%C3%A9culo_da_Biotecnologia&action=edit&redlink=1
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se preparou ou procura se adequar à nova realidade imposta pelo mercado, seguramente estará 

à margem desse processo de evolução que muda conceitos e incute no homem a necessidade de 

conquistar espaços para garantir a sua própria sobrevivência.  

O atual contexto fará que algumas profissões bem conhecidas também desapareçam, ou 

seja, automatizadas por robôs, como algumas profissões da área de Engenharia e Arquitetura, 

como o cartografo, desenhista de eletroeletrônicos, desenhistas de arquitetura, engenheiro de 

Hardware.  

Ainda, Segundo Salles (1990, p.48), “o desaparecimento das profissões também acarreta 

o aparecimento de outras, tais como: Gestão de Big Data, Design com foco em inovação, 

econofísica, telemedicina, marketing digital, entre outras”. 

Destarte, a Destruição Criativa, torna-se destrutiva na medida em que afeta as dinâmicas 

de empregos dos países subdesenvolvidos, acarretando percas salarias, desemprego, 

desarticulação dos sindicatos, desaparecimento de empresas. Para se entender como a 

Destruição Criativa afeta o estado brasileiro, em especial a Educação Profissional é preciso 

entender a dinâmica do capitalismo brasileiro.  

O capitalismo brasileiro segundo Antunes (2004, p. 13), “possui uma estrutura bi-fronte 

em que por lado voltava-se para um mercado interno restrito e seletivo, por outro lado, 

objetivava também desenvolver a produção para a exportação de produtos primários, quanto 

também de produtos industrializados”. O capitalismo Brasileiro tem como base de dinâmica 

interna, atrelado ao padrão acumulação. 

Inicialmente, os resultados obtidos foram de que as profissões de Datilografia e 

Tipografia, e os cursos profissionalizantes que formavam esses profissionais, começaram a 

decair de forma lenta no final do século XX, e de forma acelerada partir da final da década de 

2000.  

A destruição criadora reorganiza e reformula os cursos vinculados a essas duas 

profissões, além de que elas eram ofertadas pelas escolas salesianas, e pelo Instituo Universal 

Brasileiro, dentre outras instituições que ofertavam Educação Profissional em Datilografia e 

Tipografia. Nesse prisma de abordagem esses cursos profissionalizantes desapareceram em 

virtude da Revolução Informacional em que o computador executa as tarefas mentais e manuais 

exercidas pelos Datilógrafos e Tipógrafos.  

Desponta, dessa forma, por intermédio de Rifkin (1995), compreendermos que um 

mundo sem trabalho, se constitui como uma nova era na história, em que os seres humanos são 

libertados do trabalho árduo e de tarefas repetitivas, mas oprimidos pelo fantasma do 
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desemprego. A maioria dos trabalhadores, abismada com mudanças tão abruptas e vertiginosas, 

sente-se despreparada para enfrentar os desafios dessa transição.  

A profissão de datilografia, em termos de Educação Profissional, está ligada diretamente 

ao Instituto Universal Brasileiro, que é uma instituição privada pioneira no ensino a distância 

no Brasil, pela modalidade de ensino por correspondência. Segundo Meneses (2018), fundado 

em 1941, o Instituto Universal Brasileiro constituiu-se no maior difusor de cursos 

profissionalizantes a distância do país, no século XX. Por meio de anúncios em jornais e revistas 

de todo o país, o Instituto chegou a oferecer cerca de 30 tipos de cursos profissionalizantes e 

supletivos por correspondência. Os cursos de eletrônica, mecânica de automóveis, corte e 

costura e desenho artístico foram uns dos mais procurados. Desde a sua fundação até o ano 

2000, quatro milhões de pessoas haviam realizado os cursos da escola. A partir do ano 2000, o 

Instituto Universal Brasileiro também passou a oferecer cursos pela Internet. 

Menezes (2018) complementa que o ensino por correspondência, oferecido pelo 

Instituto Universal Brasileiro, é considerado a primeira geração do Ensino à Distância (EAD). 

A segunda geração seria a teleducação e a terceira geração as redes de computadores e as 

videoconferências. 

Em razão disso, a Destruição Criativa e sua influência sobre os cursos de Datilografia e 

Tipografia, insere-se no contexto das mudanças dos espaços sociais e dos novos papéis 

impostos a educação e as profissões em geral.  

Diante disso, Gamboa (2001, p.79) afirma que “os interesses da globalização vêm 

derrubando fronteiras nacionais e destruindo as formas tradicionais de identidade e de cultura, 

fincadas nos espaços sociais restritos como: a família, a cidade, a província, a nação”. 

Portanto, os cursos de Datilografia e Tipografia foram afetados diretamente pela 

globalização e pela revolução da informática, que alterou e fez desaparecer quase que 

totalmente a dinâmica formadora desses cursos, e dos processos produtivos que esses estavam 

inseridos. Além disso, Gamboa (2001, p.88) declara que, “Uma revolução tecnológica de 

conjunto não se reduz à revolução do instrumento de trabalho, ainda que esta seja essencial. Ele 

também atua em relação à própria estrutura dos processos produtivos”. 

Ainda, segundo Schaff (1993), a Revolução Informacional ou da microeletrônica insere-

se dentre de três revoluções técnico-científicas recentes. A primeira no final do século XVIII e 

início do século XIX, que substitui a força física do homem pela energia das maquinas a vapor 

e eletricidade; a segunda, que estamos assistindo agora consiste na transferência das funções 

intelectuais do homem para a máquina (Computadores, informática, telemática); e a terceira, 

que se refere à revolução microbiológica, também acontecendo neste final de século, desde a 
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descoberta do código genético dos seres vivos e que poderá substituir a própria condição 

humana, alterando sua própria genética.  

Diante disso, os cursos de Datilografia e Tipografia, se relacionam diretamente com a 

revolução tecnológica, que altera a dinâmica social desses cursos, reforça a desigualdade e 

exclusão dos antigos profissionais atuantes nessa área, em decorrência também da 

informatização das massas e das escolas, que não recorrem mais aos métodos de Datilografia 

tradicionais e de Tipografia.  

Nesse sentido, temos que os investimentos em informatização das escolas, não alteram 

a distribuição de renda na sociedade, e nas famílias. E segundo Gamboa (2001.p.90) “não 

garantem, no futuro, a sonhada ascensão social dos alunos; ao contrário reforça, ainda mais, as 

desigualdades e as exclusões”. Inclusive afetam diretamente as políticas de gestão educacional, 

sejam elas nacionais ou locais.  

Desse modo, a Destruição Criativa aparece relacionada diretamente ao declínio das 

escolas salesianas, pois quanto a formação profissional oferecida, Manfredi (2002), 

complementa que:  

 

[...] havia uma preparação para os seguintes ofícios: tipografia, encadernação, 

alfaiataria e sapataria, fundição de tipos e marmoraria. As oficinas de Educação 

Profissional funcionavam como espaços de produção de trabalhos, pelo sistema de 

encomendas, de modo que fossem subsidiadas as despesas do custeio (MANFREDI, 

2002. p. 90). 

 

 

Nesse contexto, o desaparecimento desses cursos também está relacionado com o 

declínio das Escolas Salesianas. A esse respeito Manfredi (2002), relata que:  

 

[...] até 1910, as escolas profissionais salesianas formavam um “quase-sistema”, de 

Ensino Profissional, mas, após essa data, começaram a entrar em decadência. Isso foi 

provocado, basicamente, pela concentração dos padres no ensino secundário (mais 

solicitado pelas famílias mais abastadas) e no Comercial (Sem similar no País) e pela 

longa duração do curso, que incentivava a evasão e a competição das escolas públicas, 

criadas pelo governo (MANFREDI ,2002. p.90). 

 

Portanto, percebe-se que os cursos supracitados, estavam em inter-relacionados com as 

Escolas Salesianas, essas de grande prestígio na sociedade brasileira. Logo, o desaparecimento 

desses tem relação direta com o advento das novas tecnologias no ensino e trabalho.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Deste modo, conclui-se que a incorporação de novas tecnologias a Datilografia e 

Tipografia ocasionaram em grande parte o desaparecimento desses cursos profissionais e 

consequentemente dessas profissões. 

Portanto, essa incorporação tecnológica atrelada a Destruição Criativa, influenciou na 

dinâmica dessas profissões sejam elas na indústria, no comércio ou no setor de serviços, 

trazendo uma nova realidade mais complexa, desaparecendo a Datilografia e Tipografia de 

vários ramos da sociedade, em especial o educacional. Assim, tendo como consequência o 

desemprego para os profissionais que dependiam desses segmentos como via de sustento.  

Destarte, foi analisado e inferido que esses cursos técnicos profissional de Datilografia 

e Tipografia, faziam parte do universo da EP fortemente no século XX e foram desaparecendo 

gradativamente a partir dos anos 1980, tanto em grandes instituições do Ensino Profissional 

como as Escolas Salesianas e no Instituo Universal Brasileiro, além das instituições públicas.  

Sendo assim, esses também foram excluídos em decorrência da Destruição Criativa, de 

várias modalidades de ensino desde o Ensino Presencial, até o Ensino à Distância. Essa 

modalidade de ensino EAD possuía supletivos por correspondência em Educação Profissional, 

especificamente em Datilografia e Tipografia.  

Por certo, a tecnologia atrelada a Destruição Criativa e ao contexto histórico da Terceira 

Revolução Informacional, e Quarta Revolução Industrial não apenas exclui e faz desaparecer 

os cursos técnicos profissionais de Datilografia e Tipografia, mas os recria sobre novas formas 

e incorpora estes a outras dinâmicas realizando mudanças nas relações de trabalho e 

substituindo-os por soluções digitais. 

Por consequente, o desaparecimento de cursos técnicos profissionalizantes é um 

indicativo da destruição criativa ligada ao desenvolvimento tecnológico das sociedades, além 

do mais, acarreta o surgimento de outros, com o objetivo de responder às necessidades geradas 

por esse mesmo desenvolvimento. Assim, a extinção e a criação de cursos técnicos profissionais 

nos leva a refletir sobre nossa própria escolha profissional, e suas relações com a sociedade.  

Como resultado, a destruição criativa está no cerne da dinâmica do capitalismo, afetando 

diretamente a educação. Assim, geram-se consequências como a diminuição da taxa de 

crescimento, ligada a um processo recessivo da redução dos investimentos e a baixa da oferta 

de emprego. Nesse âmbito, a destruição criativa afeta fortemente a educação profissional na 

medida em que faz com que os cursos oferecidos por essa modalidade de ensino oscilem entre 

a prosperidade e a recessão.  
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Outrossim, a educação profissionalizante, não é algo como o crescimento ininterrupto 

de uma árvore. Ela está vinculada às crises que, aliás, lhe são essenciais. A periodicidade dessas 

crises, e direcionada em parte pelo aspecto da destruição criativa. Além disso, a educação 

profissional também está sujeita a imprevistos que estão longe de explicações meramente 

econômicas, como más colheitas, conflitos políticos, decisões governamentais, estão também 

ligadas aos aspectos históricos, tecnológicos, e de inovação atrelados a destruição criativa.  

Com efeito, os cursos técnicos profissionalizantes de datilografia e tipografia no período 

de 1980-1990, foram afetados pela destruição criativa. Inclusive esses cursos passaram a 

inserir-se junto as velhas corporações fabris, bancárias, comerciais, estatais que também foram 

afetadas pela destruição criativa; assim, entrando na perspectiva de desaparecimento. Nesse 

patamar, o capitalismo despreza o caráter da manutenção perfeita, ou seja, os cursos técnicos 

profissionais precisarão da margem, aos novos meios de produção, de organização; e assim, 

conduzir a uma destruição criativa.  

Por fim, a destruição criativa aplicada à educação profissionalizante atingiu o Brasil 

como um violento montante de reformas educacionais e ajustamento discursivo, impondo muita 

destruição, não somente para os cursos técnicos profissionalizantes existentes, mas também 

para a estrutura da força de trabalho, ligada as relações sociais, políticas, arranjos tecnológicos, 

modos de vida, entre outros.  
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RESUMO 

O processo de ensino e aprendizagem é complexo e exige que o docente tenha uma metodologia 

eficaz. O educador precisa ser consciente na sua função de transmitir conhecimento, por isso é 

essencial usar metodologias diferentes que possam estimular a aprendizagem significativa. 

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo analisar o relacionamento professor- aluno 

e residente pedagógico- aluno e sua atuação no processo de ensino na edificação do saber em 

prática. Procurou- se discutir a importância das relações interpessoais dentro da sala de aula, e 

suas diferentes dimensões, no contexto de produção do conteúdo abordado. De acordo com a 

metodologia utilizada, foram aplicados questionários para alunos de 2º e 3 º ano do Ensino 

Médio na escola campo do Projeto Residência Pedagógica CEEP – Liceu Parnaibano da Rede 

Pública Estadual de Ensino da cidade de Parnaíba – PI. Em suma, notou- se que a relação 

professor- aluno compreende a metodologia de ensino desenvolvida, e reflete diretamente no 

compromisso e responsabilidade com o aluno. O educador precisa assumir empatia ao 

reconhecer que sua metodologia não está sendo eficaz no processo de ensino. O residente 

pedagógico em sua atuação compreende que para haver o intercâmbio de conhecimento é 

necessária uma hegemonia entre interação e abordagem do saber. 

 

Palavras-chave: Ensino; aprendizagem; docente; residente pedagógico; interação. 

 

ABSTRACT 

 

The teaching and learning process is complex and requires the teacher to have an effective 

methodology. The educator needs to be conscious in his or her role of imparting knowledge, so 
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it is essential to use different methodologies that can stimulate meaningful learning. Given this, 

the present work aimed to analyze the teacher-student and pedagogical resident-student 

relationship and their role in the teaching process in building knowledge in practice. We sought 

to discuss the importance of interpersonal relationships within the classroom, and their different 

dimensions, in the context of content production. According to the methodology used, 

questionnaires were applied to students of the 2nd and 3rd year of high school in the field school 

of the Pedagogical Residence Project CEEP - Liceu Parnaibano of the State Public School of 

the city of Parnaíba - PI. In short, it was noted that the teacher-student relationship comprises 

the teaching methodology developed, and reflects directly on the commitment and 

responsibility with the student. The educator needs to empathize by recognizing that his 

methodology is not being effective in the teaching process. The pedagogical resident in his 

work understands that in order to have knowledge exchange, a hegemony between interaction 

and approach to knowledge is necessary. 

Keywords: teaching; learning; teacher; pedagogical resident; interaction. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Diante do atual cenário educacional em que estamos inseridos, busca-se a formação 

integral do indivíduo, visando tanto o desenvolvimento de habilidades técnico cientificas, como 

também de cunho humano e social, com vistas a formar sujeitos socialmente ativos. Partindo 

dessa perspectiva, exige-se cada vez mais do docente, sendo necessário tanto os conhecimentos 

específicos da sua área de atuação, como também os saberes pedagógicos. 

Entretanto, observa-se uma lacuna na formação inicial docente, uma vez que ainda 

percebe-se nos ambientes escolares de Educação Básica um perfil de professores que, na 

maioria das vezes, possuem dificuldades em desenvolver estratégias para lidar com as 

adversidades presente no cotidiano escolar, mesmo diante das possibilidades de preparação 

profissional, tais como Estágio Supervisionado presente na Matriz Curricular, Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Pesquisa – PIBIC, dentre outros. 

Diante disso, a formação inicial de professores está em ênfase, uma vez que é nessa 

etapa que o docente constrói e desenvolve sua identidade profissional. Á vista disso, faz-se 

necessário mecanismos que preparem o licenciando para sua carreira profissional, que o 

aproxime do seu campo de atuação, ocorrendo a familiarização com os desafios relacionados à 
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profissão docente, e dessa forma, possa refletir sobre sua realidade e ser um agente 

transformador.  

O Programa Residência Pedagógica proporciona a imersão do graduando na escola de 

Educação Básica, tendo como principal objetivo o aprimoramento da formação prática nos 

cursos de licenciatura, de modo que o licenciando exercite de forma ativa a relação entre teoria 

e prática profissional, desenvolvendo competências e habilidade que lhes permitam efetuar um 

ensino de qualidade.  

Diante do exposto, o presente estudo objetiva investigar as contribuições do Programa 

Residência no processo de ensino aprendizagem dos alunos da Instituição de Ensino CEEP 

Liceu Parnaibano na cidade de Parnaíba – PI, mediante a concepção dos alunos que tiveram 

contato com residentes participantes deste programa. 

 

2. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO PROCESSO EDUCACIONAL 

 

O aperfeiçoamento da prática docente é de suma importância para o desenvolvimento 

profissional e melhoria na qualidade do ensino/aprendizagem para os alunos. Esse 

aperfeiçoamento não é feito somente através de cursos, conhecimentos e técnicas como 

destacado por Pimenta (2002), que ressalta a reflexão crítica sobre a prática e a construção 

permanente da identidade pessoal como pontos importantes para essa melhoria. 

Durante a Formação Inicial docente, diversos programas possibilitam a ambientação 

com o ambiente escolar, assim como o primeiro contato com a sala de aula, dentre estes 

programas está o Programa Residência Pedagógica (PRP). Segundo a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (2018),  

 

 

O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento 

da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando 

na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. (CAPES, 2018, 

p.1). 

 

 

Alinhado com outros programas oferecidos pela CAPES, o PRP visa assegurar aos 

licenciandos aprimorar suas habilidades, além de aproximar os bolsistas à realidade vivenciada 

nas escolas de educação básica, buscando melhoria na formação de professores e um melhor 

desenvolvimento profissional. 
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O Programa Residência Pedagógica tem como objetivos:   

 

 

I. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o 

licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional 

docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem 

escolar, entre outras didáticas e metodologias; 

 II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo 

por base a experiência da residência pedagógica; [...]  

IV. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 

formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC); (Edital CAPES, 06/2018, p.1). 

 

 

Para isso, o Programa Residência Pedagógica conta com etapas para efetivação desses 

objetivos, sendo elas: Etapas de Observações e Etapas de Regência, no Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio. 

Na etapa de observação, são realizadas atividades referentes ao conhecimento do 

espaço físico, administrativo e pedagógico da escola, assim como a observação da prática 

pedagógica do professor titular em sala de aula pois, segundo Nodari e Almeida (2012), para 

que no final o aluno se ambientalize com a escola campo criando intervenções de acordo coma 

realidade escolar e ainda desenvolva seu lado didático-pedagógico e amadureça o pensamento 

crítico-reflexivo, além disso a observação pode ajudar na criação de uma identidade, assim 

como fornece as ferramentas para tomada de decisões com mais embasamento teóricos a partir 

das leituras e discussões feitas com o professor.  

Quanto a etapa de Regência, o residente deve pôr em prática os projetos idealizados 

na etapa anterior, assim como planejar e aplicar práticas pedagógicas que auxiliem em uma 

aprendizagem significativa e no seu conhecimento didático-pedagógico. Segundo Carvalho 

(2012), as atividades executadas durante regência, ao fazer com que os alunos enfrentem uma 

classe na função de professor, tem a finalidade promover condições para que os licenciandos 

reflitam acerca da sua didática, avaliem sua prática sob os mesmos pontos de vista que 

avaliaram o professor na observação. 

Nesse sentido, a relação entre o Programa Residência Pedagógica com o processo de 

ensino aprendizagem se dá pela busca de inovação durante as aulas, a reformulação de 

metodologias de ensino, de forma que as aulas se tornem mais dinâmicas e participativas, pois 

os residentes atuam como educador. Para tanto, segundo Silva e Navarro (2012), faz-se 

necessário uma forma de interação que norteie ao processo de ensino-aprendizagem, pois, é no 
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coletivo que os sujeitos produzem conhecimentos. Por isso, é importante refletir 

constantemente sobre a prática docente, baseando-se em teorias concretas e efetivas. 

Por isso, a aproximação do residente com o futuro campo de trabalho é essencial para 

relacionar teoria e a prática, assim como obter diversos tipos de experiências que são 

vivenciadas no cotidiano escolar. Segundo Zeichner (2010), os programas de formação docente 

que buscam reduzir a distância entre a formação na universidade e na escola envolvem 

modificações na formação do professor, na qual altera as relações entre o conhecimento 

acadêmico e os saberes existentes nas escolas e comunidades. 

Essa mudança nas relações entre saberes presentes na escola leva o residente a refletir 

de forma crítica sobre a sua prática pedagógica e o papel do professor na sociedade, além de 

vivenciar o choque de diferentes realidades em que estão inseridos os alunos da educação 

básica. 

Dessa forma, novas metodologias são cada vez mais necessárias para que ocorra o 

processo de ensino/aprendizagem, pois auxilia na melhor compreensão dos conteúdos 

abordados. No que diz respeito ao ensino de Química, De Lima (2012, p.3) destaca que “[...] 

poucas escolas do Ensino Médio ministram aulas de Química enfatizando a parte prática, apesar 

de se constituir numa ciência essencialmente experimental”, dessa forma prejudicando o aluno 

a ter baixo desempenho, que por sua vez, necessitam relacionar os conteúdos com o cotidiano, 

através de metodologias alternativas de ensino que facilitem a aprendizagem. 

A utilização de novos recursos e espaços se torna fundamental para a aprendizagem e 

necessário para reinventar as práticas pedagógicas que acrescentem na formação dos alunos. 

Segundo Jesus, Ferrari e Dias (2016), novas metodologias estimulam a aprendizagem dos 

alunos, atendendo a necessidade eminente da inovação e da aquisição das competências 

necessárias para atuar na atividade de sua escolha. 

O papel do aluno e professor já não é mais aquele tradicional onde o docente era o 

detentor de conhecimento e somente o reproduzia. O surgimento de metodologias variadas 

atribuiu ao aluno um papel importante na sua formação, onde não é apenas um agente passivo 

e participa ativamente do processo pedagógico. Souza, Iglesias e Filho (2014, p.285) enfatizam 

que os métodos inovadores de ensino-aprendizagem mostram essa mudança nos papéis de 

professores e alunos, o desvio do foco do docente para o aluno, que assume a 

corresponsabilidade pelo seu aprendizado.  Os novos métodos de ensino visam contribuir para 

a formação de cidadãos conscientes e críticos-reflexivos. 

De acordo com Ramos et al (2013), a melhoria das práticas de ensino é um estímulo 

para o bom professor, para desenvolver e melhorar sua metodologia, sendo este processo mais 
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eficaz de se traduzir num processo acadêmico quando fundamentado em dados e não 

suposições. Para desenvolver novos métodos é necessário que seja baseado em estudos, que 

facilite o entendimento acerca de determinado tema e que os alunos atuem ativamente no 

processo pedagógico. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS: CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

A presente pesquisa foi realizada na escola campo do Projeto Residência Pedagógica 

CEEP – Liceu Parnaíbano da Rede Pública Estadual de Ensino da cidade de Parnaíba – PI, 

tratando-se de uma pesquisa descritiva, que segundo Gil (2002), caracteriza-se pela descrição 

de grupos ou fenômenos, tendo como uma característica significante a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. A abordagem metodológica da pesquisa é de caráter 

qualitativo, que em consonância com Gerhardt e Silveira (2009) preocupa-se com as 

perspectivas que se concentram no entendimento de um dado grupo social que não podem ser 

representados por termos quantitativos.  

A primeira etapa da pesquisa empírica se deu pelo levantamento bibliográfico utilizando 

revistas, artigos científicos e dissertações sobre o tema em questão, objetivando a elaboração 

de uma fundamentação teórica. A segunda etapa consistiu na seleção da escola campo, bem 

como das turmas a participarem do estudo, a qual se sucedeu mediante a atuação dos residentes 

na etapa da Regência do Programa Residência Pedagógica.  

A terceira etapa referiu-se a coleta de dados, na qual foi utilizado como instrumento de 

coleta de dados o questionário, que segundo Marconi e Lakatos (2003) é uma ferramenta que 

contém uma serie ordenada de perguntas, sendo estas respondidas por escrito sem a presença 

do pesquisador. O questionário continha seis (06) questões abertas, tendo como público alvo 

vinte e cinco (25) discentes, sendo catorze (14) alunos da turma 2º Ano Regular e onze (11) 

alunos da turma 3° Ano Informática, com vistas a obter informações sobre a influência da 

Residência Pedagógica na aprendizagem dos discentes, bem como das metodologias utilizadas 

pelos residentes. 

Os dados obtidos foram organizados, analisados e discutidos qualitativamente, passando 

pelas etapas: redução, categorização e interpretação, os quais foram posteriormente 

fundamentos de acordo com a literatura. Visando preservar a identidade dos sujeitos 

entrevistados, foram dados nomes fictícios aos alunos do 2º Ano, sendo estes L1, L2, L3, L4, 

L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14 e aos alunos do 3º Ano, sendo estes P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11. 
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4. PROCESSO DE INTERAÇÃO DO PROFESSOR TITULAR VERSUS RESIDENTE 

 

É notório que os métodos de ensino influenciam na capacidade de internalização do 

conteúdo pelos discentes. Desse modo, é importante ressaltar que a interação com o professor 

contribui para a harmonia no ambiente educacional. Conforme Dias (2008), a comunicação 

será efetivada se o comunicador levar a conta a capacidade do receptor em interpretar a 

verbalização. 

 O educador ao utilizar uma ideia ou uma experiência que não existe no repertório 

social do aluno a mensagem não será decodificada e não haverá comunicação. Quanto a 

interação entre professor efetivo e discentes: os alunos relataram: 

 

Era boa, mas não gostava muito das aulas delas eram mais teóricas quase não tinha 

pratica. (L1, 2019). 

 

Era legal, ela explicava a gente assistia aula, quando tinha dúvidas a gente 

perguntava, uma vez ela fez um trabalho e eu fui um voluntário para ajudar ela a 

fazer a experiência. (L2, 2019). 

 

Tive uma interação bem legal, cheguei a fazer várias perguntas sobre o assunto um 

ótimo professor. (L4, 2019). 

 

A metodologia do professor, quando eficaz constrói uma relação interpessoal dentro 

da sala de aula. O docente, por falta de preparo, ou por comodismo, restringe- se a apresentar 

aos alunos, com o mínimo de modificações, o material previamente elaborado por outros 

profissionais da área, muitas vezes apoiado em material já outrora produzido. É notório 

diagnosticar que a maneira como o professor leciona seu conteúdo interfere diretamente na 

forma como o aluno aceita e produz o assunto apresentado (KRASILCHIK, 2004, p. 184). 

O residente pedagógico atuando como professor precisa demonstrar comprometimento 

e empatia para com os alunos, para Vygotsky (1984), o método de interagir socialmente faz 

parte de uma mediação entre educador e educando, sendo, portanto, o ponto mais importante 

do processo educacional. O residente está inserido no meio escolar vivenciando sua futura 

profissão de educador, e colocando em prática seus conhecimentos teóricos, em vista disso os 

alunos responderam: 

 

 

Boa, tinha bastante aulas práticas e explicações bem detalhista e com exemplos. (L1, 

2019). 
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Sim, algumas coisas que não aprendemos em sala de aula com professores, 

aprendemos com os residentes. (L3, 2019). 

 

 

A construção do conhecimento em sala de aula se expressa por meio de três grandes 

momentos interativos: a mobilização para o conhecimento, a construção do conhecimento e a 

elaboração e expressão da síntese do conhecimento (VASCONCELLOS, 1992). Os 

graduandos mantêm essa mobilização ativa ao pôr em prática os conhecimentos teóricos, com 

este objetivo o residente busca inter-relacionar à prática com os pressupostos teóricos por meio 

de uma mediação pedagógica alicerçada no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. 

 

5. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

A Química é considerada uma ciência de difícil compreensão diante de toda sua 

complexidade, uma vez que apresenta linguagem característica, bem como teorias abstratas, 

exigindo do discente domínio prévio de outras áreas do conhecimento, tais como operações 

matemáticas e interpretação de texto. Desse modo, é necessário o desenvolvimento de 

metodologias que facilitem o seu processo de ensino aprendizagem, visto que de acordo com 

Parâmetros Curriculares Nacionais o ensino de Química não está voltado para a memorização 

de informações, formulas, nomes e conhecimentos fragmentados da realidade do aluno, mas 

sim que proporcione ao discente a capacidade de compreender, significativa e integralmente, 

as transformações químicas presentes na natureza e na tecnologia (BRASIL, 2002). 

Diante disso, faz-se necessário professores preparados para lidar com essa demanda 

atual, em que requer do docente a habilidade de repassar além dos conteúdos específicos, mas 

também de ensinar o aluno a se posicionar, julgar e tomar decisões, sendo responsável por elas. 

Partindo desse viés, torna-se interessante o investimento na formação inicial, com vistas a 

capacitar o docente para enfrentar os desafios da sua profissão. Afirma Lima (2012) que para 

melhorar a aprendizagem de Química é imprescindível modificações nos cursos de licenciatura, 

bem como nas metodologias de ensino da disciplina na Educação Básica. 

Partindo dessa perspectiva, são necessários mecanismos que aproximem o graduando 

do seu futuro campo de trabalho, para que este possa desenvolver conhecimentos práticos e 

novas metodologias de ensino, sendo o Programa Residência Pedagógica uma ferramenta eficaz 

para esta finalidade, uma vez que aproxima o residente da sua futura área de atuação, 

promovendo sua imersão no contexto escolar. A vista disso, indagou-se aos discentes quanto a 
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eficiência das metodologias utilizadas pelos residentes no seu processo de ensino 

aprendizagem: 

 

 

Sim, foi muito eficaz, pois me ajudou muito a entender alguns conteúdos que eu não 

entendia. (L10, 2019). 

 

Sim, é muito com a residente eu aprendi coisas que eu nem tinha noção q poderia 

aprender... foi muito legal. (L14, 2019). 

 

Sim, porque nas práticas, os assuntos se tornavam mais fáceis de serem estudados. 

(P4, 2019). 

 

Sim, pela forma do ensinamento que muitas das vezes é diferente. (P5, 2019). 

 

 

Diante das respostas dos alunos, pode se observar que as metodologias usadas pelos 

residentes foram eficazes, tendo em vista que o objetivo final, sendo este a aprendizagem, foi 

alcançado. Revela ainda que tais metodologias, comparadas com as dos professores titulares, 

foram mais efetivas, uma vez que promoveram a aprendizagem de conteúdos tidos como 

incompreensíveis, de modo mais simples, tornando a disciplina mais agradável.  

Em consonância com a fala de P5 (2019), Lima et al. (2006) defende que é necessária 

uma prática pedagógica diferenciada para o êxito na aprendizagem dos discentes. Desse modo, 

as aulas diferenciadas com práticas experimentais adotadas pelos residentes, mencionadas por 

P4 (2019), proporcionaram uma melhor assimilação dos conteúdos, uma vez que romperam 

com o modelo tradicional, muitas vezes adotado pelos professores titulares. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), a experimentação não pode ser 

um mero elemento de ilustração, mas sim uma ferramenta para a contextualização dos 

conhecimentos químicos, tornando-os mais relevantes, de modo que a metodologia utilizada 

seja capaz de dinamizar o processo de construção do conhecimento (BRASIL, 2006). 

Diante do exposto, quanto as metodologias adotas pelos professores titulares, indagou-

se se estes faziam intervenções pedagógicas: 

 

 

Raramente. (L1, 2019) 

 

Não, pois temos muito pouco tempo de aulas. (L7, 2019) 

 

Não. (L5, 2019). 

 

Sim, o professor efetivo leva slides com fotos e vídeos para simplificar na assimilação 

do assunto. (P4, 2019) 
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De acordo com a fala dos discentes, é possível observar que o professor titular da turma 

de 2° Ano raramente faz uso de metodologias diferenciadas, bem como de intervenções 

pedagógicas que facilite a compreensão dos conteúdos pelos alunos. Já o professor efetivo da 

turma de 3° ano, mostra-se mais empenhado na produção de novas metodologias. Para Gasparin 

(2005), o professor deve planejar, organizar e controlar os meios para definir e traçar objetivos 

que devem ser estruturados no processo de ensino e aprendizagem, método pedagógico que 

deve está centrado na transformação social. Em suma o residente que ocupa o lugar do professor 

no processo de regência deve promover o intercâmbio de conhecimento para despertar no aluno 

o interesse pelo estudo e conhecimento. 

 

6. PERCEPÇÕES RELACIONADAS ÀS AULAS DE QUÍMICAS E O RESIDENTE 

 

A função social da escola é trabalhar a realidade dos alunos para que possam se tornar 

cidadãos conscientes. Nesse sentido, Callegario e Borges (2010) diz que, o professor pode 

utilizar de novas ações metodológicas para mediar o processo de aprendizagem, pois dessa 

forma podem despertar o interesse dos estudantes em aprender mais a cada dia. Quanto a 

percepção a respeito das práticas pedagógicas empregadas pelos residentes e utilização de 

aulas diferenciadas, os alunos responderam: 

 

Geometria molecular e ligações químicas. Foi usado experimentos e projetos fora da 

sala de aula. (L3,2019). 

 

Reações Químicas, pois a professora usou um experimento de balão, bicarbonato de 

sódio e vinagre para simular o assunto. (L7, 2019). 

 

Tabela periódica, foram usadas atividades lúdicas. (L9,2019). 

 

 

Com isso, Yamazaki e Yamazaki (2006) enfatizam que o ensino através de 

brincadeiras, jogos, desafios, experimentos e etc., podem provocar aprendizagem mais 

significativa, no sentido de que os alunos se mostram dinâmicos quando inseridos em meio ao 

processo,  além de engajados a continuar a aprendizagem em diferentes contextos, como 

exemplo,  discutirem sobre assuntos referentes às aulas em lugares como restaurantes, praças e 

em outros lugares sociais, podendo até prosseguir os estudos em cursos mais avançados. 

Desse modo, as expectativas dos alunos sobre os professores sempre são grandes, às 

vezes se decepcionam e outras se surpreendem, mas sempre seguem em busca da 

aprendizagem. De acordo com Pagotti e Pagotti (2007), quando os alunos expõem suas 
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expectativas em relação ao professor, essa expectativa recai também sobre a sua formação 

pessoal-educacional. Dessa forma, os alunos apontaram suas expectativas futuras quanto aos 

novos residentes a acerca das aulas de química: 

 

 

Que tenhamos mais aulas práticas. (L3, 2019). 

 

 Com explicações bem detalhadas e trazidas sempre pra coisas do cotidiano e 

atividades práticas. (L1, 2019). 

 

Se acaso, eu, passar a frequentar o bloco dos residentes, espero deles interação e 

divertimento, para sairmos da monotonia de aulas chatas, com mesmos conteúdos e 

também...dificuldades em determinados assuntos, desejo mais experimentos e 

dinâmicas. (L6, 2019). 

 

 

De acordo com as respostas dos alunos, as expectativas, em sua maior parte, estão 

relacionadas com a metodologia empregada pelos docentes, ressaltando que as aulas práticas 

são mais intuitivas e interessantes. Lunetta (1991) destaca que aulas práticas ajudam no 

desenvolvimento dos conceitos científicos, fazendo com que aprendam como abordar de forma 

objetiva o seu mundo e desenvolver soluções para problemas complexos. 

Os alunos cada vez mais requerem dos professores aulas diferenciadas, que os envolva 

e que torne a aprendizagem significativa. Neste ponto, é importante que o residente se atente 

aos tipos de metodologias que podem ser empregadas para que a aula não se torne “monótona”, 

como mencionado pelo Aluno L6. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos processos de aprendizagem, o intercâmbio de conhecimento tem fundamental 

importância, de acordo com a análise da pesquisa é notório o quanto a metodologia do professor 

participa ativamente na interação em classe e promove a internalização do conteúdo, desse 

modo é relevante o professor compreender o quanto o diálogo com os alunos atua na 

transmissão e articula seu papel na docência. O residente pedagógico em sua atuação direta 

como educador participa do desenvolvimento de muitos alunos e suas ações para com a 

construção do saber promove e estimula os discentes através de intervenções eficazes. 

Cada vez mais os alunos se mostram preocupados com seu aprendizado, e essas 

preocupações refletem no professor/residente. Os alunos, em sua maioria, têm expectativas 



                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

115 
 

relacionadas à metodologia empregada pelo residente, na qual preferem aulas práticas e 

métodos que fogem da aula tradicional.  

 As metodologias alternativas atraem e despertam o interesse dos alunos, ajudando-os 

em temas que possuem dificuldade. Quando os alunos participam ativamente das aulas, o 

aprendizado ocorre de forma significativa e sentem-se mais motivados a buscar conhecimento.  

Podem ser empregados diversos tipos de métodos para buscar a melhoria na qualidade de 

ensino, desde simples jogos, brincadeiras e desafios, até experimentos em laboratório. 

 

 

8. REFERÊNCIAS 

 

 

BRASIL. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+). Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC, 2002. 

 

BRASIL, Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+). Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC, 2006. 

 

BRASIL. Edital CAPES 06/2018 que dispõe sobre a Residência Pedagógica. Disponível em 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-6-2018- 

residencia-pedagogica.pdf. Disponível em 11 de maio de 2019. 

 

CALLEGARIO, L.J. e BORGES, M.N. Aplicação do vídeo “Química na Cozinha” na sala de 

aula. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 15, 21 a 24 de julho de 2010. 

Caderno de resumos. Brasília: 2010. 

 

CARVALHO, A. M. P. Os estágios nos cursos de licenciatura. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. 

 

DA SILVA, O. G.; NAVARRO, E. C. A relação professor-aluno no processo ensino-

aprendizagem. Revista Eletrônica Interdisciplinar, v. 2, n. 8, p. 95-100, 2012. 

 

DE LIMA, J. O. G. Perspectivas de novas metodologias no Ensino de Química. Revista espaço 

acadêmico, v. 12, n. 136, p. 95-101, 2012. 

 



                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

116 
 

DÍAS, J. B. Estratégias de ensino- aprendizagem. 29. Ed. Vozes: Petrópolis, RJ, 2008. 

 

GASPARIN, J. L. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. 3 ed. Campinas: Autores 

Associados, 2005. 

 

GERHARDT, T.E.; SILVEIRA, D.T. Métodos de pesquisa social. 1.ed. Porto Alegre: UFRGS, 

2009. 

 

GIL, A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4.ed. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2002. 

 

JESUS, L. V.; FERRARI, D. V. J. ; DIAS, C. L. . A Importância de Novas Metodologias de 

Ensino-Aprendizagem em Cursos Universitários na Área da Saúde. In: ENEPE. Encontro 

Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unoeste, 2016, Presidente Prudente. Artigo - A 

Importância de Novas Metodologias de Ensino-Aprendizagem em Cursos Universitários 

na Área da Saúde, 2016. 

 

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4. ed. São Paulo: Ed. da USP, p.198, 2004.    

 

LIMA, K. E. C. Análise da metodologia de em sino de ciências nas escolas da rede municipal 

de Recife. Pesquisa em Síntese, v.14, n.52, p. 397-412, 2006. Disponível: 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n52/a08v1452. Acesso em: 29, mar, 2019. 

 

LIMA, J. O. G. Perspectivas de novas metodologias no Ensino de Química. Revista Espaço 

Acadêmico, n. 136. P. 95-101, 2012. Disponível em: 

http://ojs.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/15092/974.  Acesso em: 29, 

mar, 2019. 

 

LUNETTA, V. N. Atividades práticas no ensino da Ciência. Revista Portuguesa de Educação, 

v. 2, n. 1, p. 81-90, 1991. 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E M. Fundamentos de metodologia cientifica. 5. ed. São 

Paulo: Editora Atlas S.A, 2003. 

 

http://lattes.cnpq.br/3714205745888020
http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n52/a08v1452
http://ojs.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/15092/974


                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

117 
 

NODARI, J. I.; DE ALMEIDA, M. R. Refletindo sobre a agência docente através da observação 

de aulas. Revista X, v. 2, 2012. 

 

PAGOTTI, A.; PAGOTTI, S. Avaliação: o que o aluno espera do professor? Revista Inter 

Ação, v. 29, n. 1, p. 63-78, 13 ago. 2007. 

 

PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 

 

RAMOS, A. et al. Implementação de novas práticas pedagógicas no Ensino Superior. Revista 

Portuguesa de Educação, v. 26, n. 1, p. 115-141, 2013. 

 

SOUZA, C. S.; IGLESIAS, A. G.; PAZIN-FILHO, A. Estratégias inovadoras para métodos de 

ensino tradicionais: aspectos gerais. Medicina (Ribeiräo Preto), v. 47, n. 3, p. 284-292, 2014. 

 

VASCONCELLOS. C. S. Metodologia dialética em sala de aula. Revista de Educação AEC, 

Brasília, n. 83, abr. 1992.  

 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 

 

YAMAZAKI, S. C.; YAMAZAKI, R. M. de O. Sobre o uso de metodologias alternativas para 

ensino-aprendizagem de ciências. Educação e Diversidade na Sociedade Contemporânea. 

Anais da III Jornada de Educação da Região de Grande Dourados, p. 1-14, 2006. 

 

ZEICHNER, K. Repensando as conexões entre a formação na universidade e as experiências 

de campo na formação de professores em faculdades e universidades. Educação, v. 35, n. 3, p. 

479-504, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

118 
 

IMPACTOS DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: A RELEVÂNCIA DA 

ATUAÇÃO DO PEDAGOGO4 

 

Ana Luiza de Carvalho Santana1, Ilda Maria Baldanza Nazareth Duarte1. 

 

1- Universidade Iguaçu - UNIG 

 

 

 

Autor Correspondente:  

 

Ilda Maria Baldanza Nazareth Duarte 

E-mail: ilda.duarte@globo.com 

 

 

RESUMO 

O trabalho apresenta reflexões oriundas de uma observação curricular ponderada pelo objetivo 

de identificar elementos da formação de pedagogos para atuação profissional em espaços não 

formais de educação. A análise curricular engloba Matrizes Curriculares de Cursos de 

Pedagogia de 06 universidades brasileiras da Baixada Fluminense, e os procedimentos 

analíticos se concebem a partir do uso da técnica de análise categorial de conteúdo. O 

referencial contido nas análises baseia-se na conferência do caráter epistemológico da 

Pedagogia e da Educação Não Formal, bem como nos tratamentos curriculares que norteiam o 

curso de Pedagogia no Brasil. Nos resultados analíticos se destaca a amplitude de saberes 

específicos referentes à Educação Não Formal na composição curricular dos cursos de 

Pedagogia que dialogam com as demandas dos novos âmbitos de inserção profissional do 

pedagogo, ampliando seus locais de atuação. 

Palavras-chave: Educação Não Formal. Pedagogo. Espaços não formais de educação. 

Currículo. Curso de Pedagogia.  

 

 ABSTRACT 

This paper presentes reflections arisin from a curricular observation reasoned with the aim of 

identifying elements contained in pedagogue’s qualification for professional performance in 

Non-formal Education. The curricular analysis embraces Pedagogical framework of Pedagogy 

Courses from 06 brazilian universities located in Baixada Fluminense, and the and analytical 

procedures were structured by the use of categorial content analysis technique. The referential 

framework analysis is based on the discussion of the epistemological character of both 

Pedagogy and Non-formal Education as well as the critical approach around curricular 

perspectives that constitute Pedagogy course’s in Brazil. From analytical results, it is 

                                                           
4 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Curso de Pedagogia 2019.1 



                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

119 
 

recognized a large expressiveness of specific knowledge relating to the Non-formal Education 

in Pedagogy courses’ curricular settings that interacts with demands of new employability 

spaces for pedagogues. 

Keywords: Non-formal Education. Pedagogue. Non-formal educational spaces. Curriculum. 

Pedagogy Course. 

 

1. INTRODUCAO 

Este trabalho explora a temática: Educação Não Formal, levantando reflexões a respeito 

das influências exercidas pelos espaços não formais de educação buscando compreender a 

importância da atuação do Pedagogo nesses espaços. As inquietações aqui registradas 

pretendem discriminar os tipos de educação, detectar a influência que a educação não formal 

promove na sociedade atual elencando os espaços de veiculação e a contribuição para o 

desenvolvimento integral dos sujeitos. Também é propósito oferecer subsídios, por meio de 

análise quanti-qualitativa, que fomentem discussões acerca dos aspectos formativo-

qualificadores do pedagogo que os capacitam a atuar em locais não formais de educação, e por 

que se faz necessária a presença do mesmo nos ambientes elencados e de que maneira sua 

atuação pode contribuir para a construção de sujeitos críticos e autônomos. Adotar-se-á, a partir 

de análises qualitativas e estudos de pesquisadores como Freire (1989), Trilla (1996), Garcia 

(2003), Gohn (2010), Libâneo (2013) e Severo e Pimenta (2015), sendo o referencial 

bibliográfico se fundamentando nas obras desses autores, assim como nos aspectos teórico-

disciplinares do Curso de Pedagogia. A pertinência desta discussão ancora-se nas necessidades 

ditadas pelas transformações da sociedade atual que requer um olhar diferenciado para a 

atuação do profissional Pedagogo, mais especificamente para a ausência do profissional de 

educação e as consequências de seu absentismo, inserindo-se neste cenário, pesquisa quanti-

qualitativa acerca das disciplinas que abordam a temática dos espaços não formais de educação 

nas universidades e faculdades. Para melhor compreensão o estudo encontra-se dividido em 

tópicos como: Considerações a respeito das Modalidades de Educação. Educação Formal. 

Educação Informal. Educação Não Formal. Espaços de veiculação da Educação Não Formal e 

suas influências. Aspectos formativo-qualificadores do pedagogo para a Educação Não Formal 

- Capacitação e contribuição na formação de sujeitos críticos e autônomos. Pesquisa das 

Matrizes Curriculares do Curso Presencial de Pedagogia na Baixada Fluminense. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao longo dos anos, devido a sua abrangência metodológica, a educação não formal vem 

ganhando e atingindo um amplo espaço em relação aos mais variados grupos de diversas idades 
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e classes sociais, proporcionando aprendizado e favorecendo a valorização da cultura, 

modificando para melhor os ambientes em que se veicula, assim como seu público de atuação 

sendo um campo recente, que embora existisse há mais tempo, não era considerado parte do 

sistema educativo, como bem observa Garcia (2003): 

 

O movimento da educação não-formal deu-se por meio da existência de diferentes 

práticas que embora mediadas por relações educacionais, não eram consideradas 

como educação por não obedecerem a uma série de requisitos formais, mas que 

estavam constituindo diferentes modos de vivenciar e compreender o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

O segmento não formal de educação manifestou-se aproximadamente nos anos 50 e 60, 

obtendo maior relevância e somente sendo oficializado, a partir da Conferência Sobre a Crise 

Mundial da Educação em 1967, onde se apresentou como uma saída aos problemas cuja 

educação formal não conseguia por si só alcançar. 

A recomendação 1437, adotada pela Assembleia Parlamentar do conselho da Europa em 

2000, inteirou a educação não formal como componente do processo educativo considerando-

a ainda elemento indispensável no processo de aprendizagem do indivíduo ao longo da vida.   

Segundo Garcia, (2003):  

 

O termo educação não-formal começa a aparecer relacionado ao campo pedagógico 

concomitantemente à uma série de críticas ao sistema formalizado de ensino, em um 

momento histórico compreendido como crise do sistema escolar, em que este começa 

a ser percebido (não só pelo campo pedagógico, como também por diferentes setores 

da sociedade mais ampla como serviços sociais, a área da saúde e outros) como 

impossibilitado de responder à todas as demandas sociais que lhe são impostas, 

delegadas e desejadas.  

 

 Complementando o pensamento anterior, Severo e Pimenta (2015), propõem que a 

educação não formal emerge no contexto das novas configurações pedagógicas que 

caracterizam a sociedade contemporânea, marcada pela pluralidade de demandas e novas 

configurações em torno dos processos de ensinar e aprender. 

A educação não formal com sua flexibilidade e amplo leque pedagógico proporciona 

uma aprendizagem mais significativa a seus envolvidos, aprimorando assim as relações do 

sujeito com o mundo enquanto cidadão. Nesses termos, Gohn, (2010) reitera essa linha de 

pensamento ao afirmar que: 
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A educação não formal é aquela que se aprende no mundo da vida, via os processos 

de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos 

cotidianos, tendo como foco principal a formação de um cidadão capaz de atuar 

criticamente na sociedade; ela capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do 

mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que 

circunda os indivíduos e suas relações sociais. 

 

O pensamento da autora nos induz ao entendimento de que a educação não formal se 

vale de distintos estratagemas a fim de lograr seus objetivos educacionais e para tanto, a equipe 

educativa deve alvitrar modelos de comunicações significativos para seu público-alvo, daí a 

monta referente à atuação do profissional designado ao segmento pedagógico.  

Seguindo esta linha de raciocínio, embasados nos artigos 4° e 5° da Resolução CNE/CP 

n. 01/2006 devido a sua formação/habilitação, encaramos o pedagogo como sendo um 

profissional de extrema valia na intermediação, elaboração, coordenação, execução e revisão 

dos processos a serem pensados, nas definições de estratégias a serem utilizadas, assim como 

em todos os procedimentos abarcados pelo processo pedagógico próprio da intencionalidade 

requerida ao processo de educação não formal definidos na Resolução CNE/CP Nº 1, Brasil, 

(2006): 

 

Art. 4º - O curso de Licenciatura em pedagogia destina-se à formação de professores 

para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

Profissional, na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos.  Parágrafo único. As atividades docentes 

também compreendem participação na organização e gestão de sistemas e instituições 

de ensino, englobando: 

I -planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; 

II -planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e 

experiências educativas não-escolares; 

III -produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

 

3. METODOLOGIA 

No presente trabalho, inicialmente adotar-se-á como método de pesquisa, o bibliográfico 

fundamentando-se teoricamente em estudos de pesquisadores como Freire (1989), Trilla 

(1996), Garcia (2003), Gohn (2010), Libâneo (2013) e Severo e Pimenta (2015), que refletem 

a temática de forma a nos direcionar de como a educação não formal e o pedagogo podem ser 

considerados ferramentas imperiosas no que tange a formação integral de sujeitos e agentes 

modificadores da realidade, e em análises consonantes ao marco operacional da pesquisa, as 

quais estão incluídas matrizes curriculares de seis (6) cursos de pedagogia ofertados na região 



                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

122 
 

da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Os conjuntos de informações foram 

dispostos e sistematizados em conformidade com a técnica de Análise Categorial de Conteúdo. 

Refere-se a um mecanismo de análise que propicia uma abordagem quanti-qualitativa quanto 

aos elementos apurados. Como objetiva Bardin (2010), essa técnica viabiliza um 

esclarecimento dos conteúdos presentes nas matrizes curriculares por constituir-se por estágios 

operativos de categorização e descrição analítica do cerne documental. Segundo os 

procedimentos preconizados para o uso de tal meio, o processo analítico categorial de conteúdo 

enlaça processos pré-analíticos, de codificação, categorização e inferência. 

Empregaram-se unidades de registro (palavras e temas) para catalogar os componentes 

da temática de análise. Finalmente, alcançando-se o estágio de inferência como ponto 

culminante da descrição analítica do conteúdo. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1. Refletindo as modalidades de educação 

 A educação nesta pesquisa será encarada como um processo viabilizador da 

humanização, socialização e singularização de pessoas, consistindo assim, em imprescindível 

objeto de inserção social dos indivíduos e segundo as considerações apontadas por Vianna 

(2008), educação, em sentido amplo, representa tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver 

o ser humano e, no sentido estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de competências 

e habilidades. 

O sentido amplo abarca a educação processada ao longo de toda a vida do ser humano, 

ao passo que o sentido estrito coincide às condutas educativas dadas em salas de aulas entre os 

professores e alunos. A fim de propiciar uma melhor compreensão da temática aqui abordada, 

é necessário encarar a educação em seu caráter mais abrangente, como estabelece a Lei de 

Diretrizes e Bases, Lei de nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 1°: 

 

Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais (BRASIL, 1996, p.1). 

 

Portanto, devemos ter em mente, a educação como fenômeno múltiplo, existente em 

diversos locais e de formas distintas daí refletirá a educação como um sistema vasto, irrestrito 

e a magnitude de se ponderar heterogêneas modalidades educativas situadas nas práticas 
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sociais. De modo a evitar a hegemonia da configuração escolar, possibilitou a manifestação de 

uma categorização de modalidades educativas. Sendo elas a Educação Formal, a Educação Não 

Formal e a Educação Informal, articulando-se e integrando-se umas com as outras dentro de 

um sistema.  Modelos esses em cuja sustentação encontra-se em uma classificação respaldada 

nos critérios de grau de formalização, de intencionalidade, de deliberação e estruturação 

presentes nas ações educativas. 

Torna-se árdua a tarefa segregadora, de forma totalitária e límpida, das modalidades 

educativas, uma vez que, ocorrendo de forma integrada e articulada, podemos encontrar em um 

mesmo ambiente, mais de uma modalidade em ação e para melhor ilustrar o que foi dito, 

recorre-se a Ilustração de Libâneo: 

 

                      Figura 1- a Ilustração de Libâneo 

 
              Fonte: Libâneo (2014, p.94) 

 

Nesses termos, Rothes (2005, p.173-174) ressalta que: 

 

Nem sempre os contrastes entre educação formal e não formal são claros, sendo 

arriscado encará-los como mutuamente exclusivos. É preferível, com efeito, sublinhar 

que as características da educação não formal resultam sobretudo de perspectivas e 

tradições de intervenção que, não estando condicionadas pela preocupação da 

validação de saberes, se foram estruturando com determinadas marcas que perduram 

até aos nossos dias. Umas vezes essas características surgem de um modo mais claro 

e inquestionável, outras vezes elas cruzam-se de modo mais ou menos tenso com 

outras lógicas de intervenção educativa. 

 



                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

124 
 

No entanto, Trilla (2003), diferencia as modalidades associando-as às modalidades de 

ensino, aos processos educativos e aos contextos de socialização. A educação formal, por 

exemplo, está associada ao ensino regular, a não formal aos processos educativos estruturados 

e intencionais que sucedem para além dos muros da escola e a informal às aprendizagens 

propiciadas em contextos de socialização, seja pela família, amigos ou pela comunidade em si. 

Gohn (2006, p.28) desdobra as modalidades a partir de concepções como áreas do 

conhecimento e demarca-as teoricamente fundamentando-se na definição dos campos de ação 

e atributos: 

 

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente 

demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu 

processo de socialização - na família, bairro, clube, amigos, etc., carregada de valores 

e cultura própria, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não formal 

é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento 

de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas. 

 

 

 

Frente à complexidade da divisão categórica das modalidades educacionais, redobramos 

nossa atenção, ainda, na separação dessas três modalidades em duas facetas de mais destaque. 

A da Intencionalidade e da não intencionalidade e assimilar se há a presença ou não da 

intencionalidade, é fator imperial para o bom entendimento e discrepância dos termos a serem 

definidos e enquadrados na faceta da intencionalidade, encontramos a Educação Formal e a 

Educação Não Formal, restando à Educação Informal a não intencionalidade. 

4.2. Educação formal 

A Educação Formal é entendida como a educação escolar, “tradicional”, que segue as 

determinações governamentais quanto ao currículo e as normas burocráticas. Libâneo (2010) 

acredita que a educação formal seria estruturada, organizada, planejada intencional e 

sistematizada. Coombs e Ahmed (1974), como citado em Rogers (2005), reafirmam que a 

educação formal é um sistema educativo altamente institucionalizado, cronologicamente 

gradual e estruturado hierarquicamente desde o nível primário até os níveis mais altos da 

universidade. Para Gadotti (2005, p. 2): 

 

A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada principalmente 

pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz educacional centralizada 

como o currículo, com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível 

nacional, com órgãos fiscalizadores dos ministérios da educação. 
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Nas palavras de Ghon (2006, p. 29-30):    

 

A Educação Formal é constituída por [...] instituições regulamentadas por lei, 

certificadoras, organizadas segundo diretrizes nacionais, além de pessoal 

especializado, necessita de tempo, local, organizações de diversas matrizes, incluindo 

principalmente a matriz curricular, a sistematização contínua das atividades, 

disciplinas, leis e regulamentos advindos de órgãos superiores, de natureza metódica, 

possui fins inerentes ao: [...] ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente 

sistematizados, normatizados por leis, dentre os quais destacam-se o de formar o 

indivíduo como um cidadão ativo, desenvolver habilidades e competências várias, 

desenvolver a criatividade, percepção, motricidade [...] espera-se, sobretudo que haja 

uma aprendizagem efetiva [...] além da certificação e titulação que capacitam os 

indivíduos a seguir para graus mais avançados. 

 

 

 

Fica claro por meio dessas definições, que estando as ações da educação formal, 

intimamente ligadas às escolas, suas ocupações são firmadas por uma ação pedagógica 

intencional. 

 

4.3. Educação informal  

A Educação Informal é contínua, por seu intermédio, cada pessoa obtém e concentra de 

forma natural, saberes e habilidades, por meio de vivências cotidianas e de seu envolvimento 

no meio. Constitui-se numa modalidade de educação não formalizada, intencional ou 

sistemática, não oferece modelo algum de certificação. De maneira generalista, é ocasional, 

como bem nota Aranha (2000). A Educação Informal recebe essa nomenclatura por ser casual, 

empírica, exercida partindo do princípio das vivências, baseada em bom senso, porém, não 

organizada. 

A Educação Informal associa-se a ordem de socialização dos indivíduos, promovendo 

hábitos, ações, comportamentos, maneiras de pensar e de se manifestar congruentes a valores e 

crenças de grupos pertencentes ou frequentantes, como preconizado por Libâneo (2010, p.31): 

 

 

A educação informal corresponderia a ações e influências exercidas pelo meio, pelo 

ambiente sociocultural, e que se desenvolve por meio das relações dos indivíduos e 

grupos com o seu ambiente humano, social, ecológico, físico e cultural, das quais 

resultam conhecimentos, experiências, práticas, mas que não estão ligadas 

especificamente a uma instituição, nem são intencionais e organizadas. 

 

 

 

Neste sentido, Gohn (2006, p.1) destaca que a Educação Informal:  
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É um processo permanente e não organizado: os conhecimentos não são 

sistematizados, são transmitidos a partir da prática e da experiência anteriores, e actua 

(SID) no campo das emoções e sentimentos. Assim, não são esperados resultados a 

priori, eles acontecem a partir do desenvolvimento do senso comum dos indivíduos 

que orienta as suas formas de pensar e de agir espontaneamente. 

 

 

 

Assim sendo, notamos que a Educação Informal se enquadra na perspectiva da não 

intencionalidade, haja vista que esse tipo de educação ocorre nos espaços de possibilidades 

educativas durante a vida dos indivíduos, de forma natural, em meio à convivência com outros 

indivíduos. 

 

4.4. Educação não formal 

Diferentemente da Educação Formal, a Educação Não Formal é uma modalidade de 

educação mais abrangente em suas múltiplas dimensões, embora em menores proporções, é 

sistematizada, intencional, organizada e deliberada de acordo com objetivos, programas e 

conteúdos próprios, pertencentes a determinado círculo de pessoas, ofertada a educandos 

independente de matrícula escolar, com relações pedagógicas não formais. Como é mostrada 

por Gohn (2006, p.28-30): 

 

 

A educação não-formal designa um processo com várias dimensões tais como: a 

aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação 

dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou 

desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que 

capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para 

a solução de problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de conteúdos que 

possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de 

compreensão do que se passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela 

mídia, em especial a eletrônica etc. Em suma, consideramos a educação não-formal 

como um dos núcleos básicos de uma Pedagogia Social(...)A educação não-formal 

tem outros atributos: ela não é, organizada por séries/idade/conteúdos; atua sobre 

aspectos subjetivos do grupo; trabalha e forma a cultura política de um grupo. 

Desenvolve laços de pertencimento. Ajuda na construção da identidade coletiva do 

grupo (este é um dos grandes destaques da educação não-formal na atualidade); ela 

pode colaborar para o desenvolvimento da autoestima e do empowerment do grupo, 

criando o que alguns analistas denominam, o capital social de um grupo. Fundamenta-

se no critério da solidariedade e identificação de interesses comuns e é parte do 

processo de construção da cidadania coletiva e pública do grupo. 

 

 

Na perspectiva de Barro e Santos (2010, p. 6), a Educação Não Formal vai além, quando 

afirmam que: 
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A educação não-formal socializa os indivíduos, desenvolve hábitos, atitudes, 

comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem, segundo 

valores e crenças da comunidade. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre 

o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. 

 

 

 

Gahnem (2008) sugere que a principal característica da Educação Não Formal é a 

possibilidade de organizar-se de acordo com as demandas da sociedade. Então, nessa linha de 

raciocínio, Trilla (1993, p.21) ratifica ao dizer: 

 

A educação não formal parece referir-se a todas aquelas instituições, atividades, 

meios, âmbitos de educação, que não sendo escolares, terão sido criadas para 

satisfazer determinados objetivos educativos. 

 

 

Nítido percebermos que a educação não formal, modalidade chave deste artigo, assim 

como a educação formal, conta com a faceta da intencionalidade. Destoando em sua diversidade 

de locais de atuação, é agente diretamente transformador da sociedade. 

 

4.5. Espaços de veiculação da educação não formal e suas influências 

Os espaços não formais de educação podem ser decompostos em duas instâncias. A 

primeira seriam os locais considerados instituições; a segunda, locais que não são considerados 

instituições. Quando falamos de Instituições, incluímos aqueles espaços regulamentados, 

providos de equipe técnica incumbida das atividades efetivadas. Nessa categoria encontram-se 

dentre outros, os museus, os aquários, zoológicos, centros de ciências, planetários, parques 

zoobotânicos, parques ecológicos, jardins botânicos e institutos de pesquisa. Ao falarmos de 

não instituições, incluímos os ambientes onde há a possibilidade de práticas educativas serem 

adotadas sem dispor de estruturação institucional e são espaços naturais ou urbanos, como por 

exemplo, os teatros, as ruas, o cinema, as casas, lagoas, praias, parque, praça, terreno, caverna, 

rio, campo de futebol, etc. 

Cabe à modalidade de educação não formal, os espaços elencados pertencentes à 

primeira instância e à educação informal, os espaços incluídos na segunda instância, como 

explicitado no quadro abaixo de sugestões de definições para espaço formal e não formal de 

educação, de Jacobucci. 
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Figura 2- Sugestões de definições de espaços formais e não formais de educação 

 
        Fonte: Jacobucci (2008, p. 57) 

 

Aturar na Educação não formal requer uma postura ética, política e estética, e para tanto, 

o espaço de educação não escolar carece de um profissional capaz de realizar numerosos 

projetos educacionais, que conheça estratégias e técnicas, e tenha a compreensão de inúmeros 

saberes, com o intuito de conseguir por meio articulado e integrado, dispor dos elementos do 

processo organizacional em suas atividades, coordenando, liderando, mobilizando, motivando 

e comunicando a todo instante. Essas são tarefas, também, inerentes ao ofício do pedagogo. Seu 

absentismo nesses espaços leva a consequências de caráter depreciativo, que por vezes, além 

de não propiciarem o alcance das metas estabelecidas, prejudicam tanto à instituição, quanto 

àqueles que dela deveriam desfrutar ao máximo os conhecimentos e saberes ofertados. 

   

4.6. Aspectos formativo-qualificadores do pedagogo para a educação não formal - 

capacitação e contribuição na formação de sujeitos críticos e autônomos 

Apesar de no Brasil, a pedagogia inclinar-se fortemente, aos espaços escolares, o curso 

de Pedagogia costuma focar em questões relacionadas à formação do educador para atuar na 

educação formal, regular e escolar. Refletimos que se voltarmos o nosso olhar para a definição 

ampla de educação, veremos que não podemos restringir esse complexo processo, somente ao 

contexto escolar formal. 

Há possibilidade de atuação do pedagogo em múltiplos espaços, e a base necessária para 

tal atuação se encontra nas matrizes curriculares de seus cursos, galgadas nas leis e em 

documentos oficiais norteadores da formação desse profissional. 
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A implementação da Resolução do Conselho Nacional de Educação em 15 de maio de 

2006 (BRASIL, 2006) institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia 

(DCNs), nela estão expostos os princípios formativos e as orientações metodológicas 

objetivadas para a formação inicial de pedagogos nas esferas escolares e não escolares das 

instituições. Não obstante, os projetos não contemplam a definição conceitual de Espaço Não 

Escolar, nem os diversos âmbitos e setores que constituem o cenário das práticas profissionais 

de pedagogos, mas apesar disso, questões referentes à educação formal (à escola, à docência e 

à atividade do professor) são evidentemente ressaltadas. 

Enfatizamos que o termo educação corresponde a um processo global de formação 

humana, chegando-se à educação não escolar como uma finalidade fundamentada da Pedagogia 

que requer, sistematização e conceptualização em outro patamar no âmago da tríade relacional 

entre educação, sociedade e ação pedagógica.  

 

O educador não é mais apenas o docente, são os múltiplos agentes educativos 

conforme as instâncias em que operam (família, escola, meios de comunicação, 

fábricas, movimentos sociais etc.). Não é apenas o aluno na escola, mas o adulto, os 

pais, o telespectador, o leitor, o trabalhador, o morador, o consumidor etc. Os 

conteúdos e métodos também sofrem outras modulações conforme as variedades de 

situações pedagógicas (LIBÂNEO, 2010, p.56). 

 

 

Em conformidade com as DCNs, os objetivos dos cursos se comprometem em maior ou 

menor amplitude, a um percurso formativo de Pedagogos com finalidades no ensino, na gestão 

e na pesquisa em espaços escolares e não escolares. A visão das habilidades alusivas às 

dinâmicas dessas práticas arquiteta-se fundamentada um conjunto plural de saberes e condutas 

consoantes às particularidades e imprescindibilidades de cada contexto educativo. Nessa 

acepção, as habilidades profissionais do pedagogo para atuação nos Espaços Não Formais 

envolvem saberes e modos de ação inerentes ao processo de pensar e agir na educação. Ceroni 

(2006, p.09) relata que: 

 

O pedagogo para atuar nos espaços educativos não formais necessita de: [...] 

flexibilidade em suas ações; conhecimento e experiências relativas à gestão 

participativa; competência e habilidade na busca de soluções para os impasses 

enfrentados, com compreensão do processo histórico, social, administrativo e 

operacional em que está inserido; comprometimento com o trabalho e envolvimento 

com o trabalho; ter preparo para administrar conflitos; zelar pelo bom relacionamento 

interpessoal; gostar de trabalhar com pessoas; comunicação eficaz; conhecimento de 

princípios de educação popular; ter competência e habilidade para planejar, organizar, 

liderar, monitorar, empreender. 
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5. PESQUISA DAS MATRIZES CURRICULARES DO CURSO PRESENCIAL DE 

PEDAGOGIA NA BAIXADA FLUMINENSE 

A fim de melhor refletirmos a temática de forma a nos direcionar em como a educação 

não formal e o pedagogo podem ser considerados ferramentas imperiosas no que tange a 

formação integral de sujeitos e agentes modificadores da realidade, realizamos uma pesquisa 

em análises consonantes ao nosso marco operacional, nos quais estão incluídas Matrizes 

Curriculares de seis (6) Cursos de Pedagogia ofertados região da Baixada Fluminense, no 

Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Consideramos que essa amostra manifesta representatividade 

por abranger cursos de Pedagogia distribuídos em regiões do Estado do Rio de Janeiro 

condizentes com a realidade do campo investigativo do artigo, localizados em instituições que 

se destacam por ofertarem o ingresso no ensino superior em municípios periféricos do estado. 

Optou-se em eleger o curso de Pedagogia na modalidade presencial das Universidades aqui 

analisadas. 

A busca pelas matrizes curriculares operacionalizou-se por meio do acesso aos sites das 

universidades. Assim, após a primeira análise prévia de caráter excludente, em relação às 

universidades ofertantes do curso na modalidade semi/integralmente à distância, foram 

localizadas e analisadas seis (6) matrizes curriculares das faculdades e universidades da baixada 

fluminense abrangendo Belford-Roxo, Caxias e Nova Iguaçu, pertencentes às redes particulares 

e públicas de ensino, sendo ambas conceituadas na região pelos cursos ofertados os conjuntos 

de informações foram dispostos e sistematizados em conformidade com a técnica de Análise 

Categorial de Conteúdo.  

 

Quadro 1: Matrizes curriculares das faculdades e universidades presenciais da Baixada Fluminense - 

disciplinas específicas sobre Educação Não Formal nos cursos de Pedagogia 

UNIVERSIDADES DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

A 

História Da Cultura Afro-Brasileira e Indígena 40h 

810h 

Gestão e Administração Escolar e Não Escolar 80h 

Fundamentos da Educação Profissional 40h 

Estágio Supervisionado de Educação Profissional (Apoio Escolar) E 

Estágio Supervisionado De Educação De Jovens E Adultos 
100h 

Inspeção e Supervisão escolar 80h 

Planejamento e Avaliação 40h 

Estágio Supervisionado de Gestão Escolar e Não Escolar 100h 

Eletiva: Jogos como Recurso Pedagógico 40h 

Metodologias e Saberes da Formação Docente (Curso Normal) 40h 

Estágio Supervisionado em Ensino Médio (Curso Normal) 50h 

Educação Profissional 40h 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 40h 

Empreendedorismo 80h 
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Tecnologia Educacional 40h 

B 

Cultura: O Local e o Global I A NI 

NI 

Cultura: O Local e o Global II A NI 

Cultura: O Local e o Global III A NI 

Cultura: O Local e o Global IV A NI 

Trabalho e Educação NI 

Gestão de Sistemas Educacionais I A NI 

Gestão de Sistemas Educacionais II A NI 

Avaliação Institucional A NI 

Gestão de Sistemas Educacionais III A NI 

Estágio Sup. III Docência Do Ensino Médio e Gestão De Sistemas 

Educacionais 
NI 

C 

Jogos Educativos e Brinquedos 40 

600h 

Conhecimento, Tecnologia e Carreira. 20 
Sociodiversidade, Responsabilidade 20 
Pesquisa em Educação 60 
Psicologia e Processos educacionais 60 
Organização e Gestão educacional em Espaços Não Escolares 60 
Projeto Curricular Articulador planejamentos 20 
Projeto Curricular Articulador: Ações Sociais 20 
Estagio em Contextos de Ensino Não-Escolares 100 
Educação Corporativa 60 
Psicologia Social 60 

Liderança e Comunicação organizacional 80 

D 

Cultura Brasileira e História dos Povos Indígenas e Afro 73 

913h 

Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional 36 

Psicologia Da Educação 36 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 80 

Fundamentos da educação de Jovens e Adultos e educação Popular 36 

Planejamento Educacional 36 

Tópicos Especiais em Educação 36 

Avaliação da Aprendizagem 36 

Educação e Economia política 36 

Educação Profissional: Teoria E Prática 36 

Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Docência das 

Disciplinas Pedagógicas e Educação Profissional 
102 

Supervisão e Orientação pedagógica 36 

Tecnologia e Novas Mídias 36 

Avaliação Institucional 80 

Pedagogia nas Instituições Não Escolares 80 

Prática de Estagio Sup. em Gestão das Organizações Não Escolares 102 

Psicologia Institucional 36 

E 

Tópicos Especiais em Educação de Jovens e Adultos I 30 

180h 

Tópicos Especial em Educação de Jovens e Adultos II 30 

Tópicos Especiais em Gestão Educacional I 30 

Tópicos Especiais em Gestão Educacional II 30 

Tópicos Especiais em Organização do Trabalho Pedagógico I 30 

Tópicos Especiais em Organização do Trabalho Pedagógico II 30 

F 

Métodos e Técnicas da Pesquisa 20 

780h 

Avaliação da Aprendizagem 40 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 60 

Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos 60 

Fundamentos e Metodologia dos Jogos e Recreação 20 

Corpo e Movimento 20 

Oficina de Relações Interpessoais 20 
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Métodos e Técnicas de Narração de Histórias 40 

Ética Profissional e Cidadania 20 

Fundamentos da Educação Especial 60 

Prática Pedagógica VI (Ações Da Pesquisa e Extensão) 20 

Oficina de Informática da Educação 20 

Fundamentos da Economia Da Educação 40 

Estudos Étnoculturais 40 

Pedagogia das Organizações Não-Escolares 20 

Oficina: Instrumentos de Avaliação 20 

Oficina de Produção de Textos Acadêmicos 20 

Princípios e Métodos da Orientação Educacional 60 

Prática Pedagógica VIII (Ensino Médio, Modalidade Normal) 20 

Princípios e Métodos da Educação Profissional e Gestão Empresarial 60 

Tópicos Especiais da Educação 40 

Avaliação Institucional 40 

Fundamentos da Educação a Distância 20 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos endereços eletrônicos listados nas referências 

 

6. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme podemos observar, os eixos e as dimensões dos currículos do curso de 

pedagogia enlaçam disciplinas e atividades dos núcleos de estudos básicos, de aprofundamento 

e diversificação e de estudos integradores, inserindo de modo geral, a educação não formal em 

todos os eixos no curso de Pedagogia, inclusive quanto a estágios. Daí afirmar que o pedagogo 

obtém em sua formação conhecimentos condizentes à área de administração, gestão, resolução 

de conflitos e relações interpessoais no trabalho, etc. O que nos permite abalizar mediante 

pesquisa quanti-qualitativa, que os cursos de pedagogia ofertados por universidades localizadas 

na baixada fluminense, no estado do Rio de Janeiro, de caráter presencial, estão capacitando 

seus futuros pedagogos para a atuação na modalidade de educação não formal. 

Repensar os saberes curriculares acerca e para a educação não formal nos cursos de 

pedagogia se afigura como um complexo processo cuja demanda estruturária de recursos 

teoréticos e metodológicos admitidos, sistematizados e mobilizados pautados no sentido amplo 

e epistemológico de pedagogia como sendo a ciência da educação, se desenovela em vias 

curriculares como as disciplinas, os eixos, as dimensões, os módulos e outras atividades de 

formação na qual esse curso tem embasado a experiência formativa voltada para ambientes não 

escolares na formação inicial de pedagogos. 

Esse pensamento mais aprofundado sobre a educação junto à adesão contextual das 

exigências educativas oriundas da atualização constante própria da sociedade contemporânea 

amplia os saberes e práticas formativas na qual a pedagogia encontra-se inserida. 
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Por intermédio da pesquisa realizada nas matrizes curriculares ficou muito nítido o viés 

que os cursos de Pedagogia vêm abraçando tendo como parâmetro o novo modelo de sociedade 

que vivemos e em consequência as mudanças no setor da educação, entendendo que não só a 

escola formal educa, mas outros setores da sociedade civil fazem esse papel com muita 

propriedade o que nos permite afirmar que o pedagogo possui mediante a sua formação, 

capacitação para atuar além dos muros da escola, e que sua participação nos setores da educação 

não formal impacta positivamente agregando grandes valores e contribuições na formação 

global de cidadãos críticos capazes de atuarem na sociedade de forma mais conscienciosa. 

 

6. REFERÊNCIAS 
 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Ed. 70. 2010. 

BARROS, V. C.; SANTOS, I. M. Além dos muros da escola: a educação não formal como 

espaço de atuação da prática do pedagogo. [S.l.: s.n.], 2010. 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

Licenciatura. Conselho Nacional de Educação. Ministério da Educação. Brasília, 2006, p.2.  

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases. Conselho Nacional de Educação. Ministério de Educação 

e Cultura. Brasília, 1996, p.1. 

CERONI, M. R. O perfil do pedagogo para atuação em espaços não-escolares. In: 

Congresso Internacional de Pedagogia Social, São Paulo: Universidade de São Paulo. Ano 1, 

mar. 2006. p.9. 

DUARTE, I.M.B. N. Material de Apoio na elaboração de projetos. RJ: Faculdade de 

Educação e letras da Universidade Iguaçu, 2018. 

FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam. 23.ed. São 

Paulo. Autores associados: Cortez, 1989.  

GADOTTI, M. A questão da Educação formal/não-formal. Institut international des droits 

de l enfant (ide) Droit à l ’éducation:solution à tous les problèmes ou problème sans solution? 

Sion (Suisse),18 au 22 octobre. 2005. 



                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

134 
 

GARCIA, V. A. Um sobrevôo: o conceito de educação não-formal. In: PARK, M. B & 

FERNANDES, R. S. Educação Não-Formal – Contextos, percursos e sujeitos. São Paulo: 

Setembro, 2005. p. 123-124. 

GHANEM, E.; TRILLA, J.; ARANTES, V.A. (Org.). Educação formal e não formal. São 

Paulo: Summus, 2008. 

GOHN, G. Maria. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas 

colegiadas nas escolas, Ensaio:aval.pol.públ.Educ.,Rio de Janeiro,v.14,n.50,p.27-

38,jan./mar.2006. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n50/30405.pdf. Acesso 

em: 28 de Fevereiro de 2019. 

 GOHN, M. G. Educação não formal e o educador social: atuação no desenvolvimento de 

projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010, p.19. 

GOHN, M. G. Teoria dos movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1998. p.515. 

JACOBUCCI, D. F. C. Contribuições dos espaços não-formais de educação para a 

formação da cultura científica. Em Extensão, Uberlândia, v.7, p.57, 2008. 

LIBÂNEO, J. C. Didática na formação de professores: entre a exigência democrática de 

formação cultural e científica e as demandas das práticas socioculturais. In: SANTOS, A. e 

SUANNO, M. V. Didática e formação de professores: novos tempos, novos modos de aprender 

e ensinar. Porto Alegre: Sulina, 2013. 

LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e Pedagogos, para quê?. 12. Ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 30- 

94. 

MOURA, E. ; ZUCHETTI, D. T. Explorando outros cenários: educação não escolar e 

pedagogia social. Educação Unisinos. São Leopoldo.Rio Grande do Sul, v. 10, n. 3, set./dez. 

p.228-236. 2006. 

OLIVEIRA, L. S. C. A educação não formal como meio de aprendizagem na sociedade 

atual. Campinas: Unicamp/CMU, Editora Setembro. p.3. Disponível em: 

https://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV073_MD1_SA

5_ID2710_09092017163338.pdf 2015. Acesso em: 27 de fevereiro de 2019. 



                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

135 
 

ROGERS, A. Non formal education: flexible schooling or participatory education? New 

York: Springer Science. 2005. 

ROMANS, M.; PETRUS, A.; TRILLA, J. Profissão: Profissão Educador Social. Tradução de 

Ernani Rosa. Porto alegre: Artmed. 2003. 

ROTHES, L. Recomposição induzida do campo da educação básica de adultos – lógicas de 

apropriação local num contexto político-institucional redefinido. Porto: Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. 2005. p.173-174. 

SEVERO; J. L.; PIMENTA, S. G. A Pedagogia entre o passado e a contemporaneidade: 

apontamentos para uma ressignificação epistemológica. Revista Inter Ação, Goiânia, v. 40, n 

3, p. 477-492, dez. 2015. 

TRILLA, J. La educación fuera de la escuela. Barcelona: Editorial Ariel, 1996. 

TRILLA, J. La Educación y La Ciudad, in: Otras educaciones, animación sociocultural, 

formación de adultos y Ciudad Educativa. Barcelona: Editorial Anthropos.1993. p.21. 

VIANNA, C.E.S. Evolução histórica do conceito de educação e os objetivos constitucionais 

da educação brasileira; São Paulo: Janus, 2008. p.8. 

Sites acessados: 

https://unig.br/wp-content/uploads/2018/08/organizacao_curricular_Pedagogia_com_EJA. 

http://portal.estacio.br/graduacao-portfolio/pedagogia/ 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3960387/Matriz%20curricular/pedagogia.pdf 

http://www.febf.uerj.br/site/wp-content/uploads/Pedagogia-Grade-Curricular.pdf 

http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados-cursos/?tipo=1&cod_curso=72& 

modalidade=0 

http://www.fabel.edu.br/2011/site/img/cursos/grades/1.pdf 

 

 

 

 

http://portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/ldb-dados-cursos/?tipo=1&cod_curso=72&


                                                                 Revista Eletrônica Saberes Múltiplos. Fevereiro. 2019; 4 (9)

  

136 
 

A ÁGUA DE CONSUMO HUMANO: UMA QUESTÃO DE SAÚDE 

 

Michel Santos da Silva1, Leonardo Guimarães de Andrade1, Paula Alessandra de Souza 

Mantilla Giehl1, Danielle Magalhães Assunção1, Marcelle Rodrigues Machado Raposo1. 

 

 

1-Universidade Iguaçu (UNIG), Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Autor Correspondente: 

 

Michel Santos da Silva 

E-mail: michelbiodss@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

A presente pesquisa é o resultado do projeto de iniciação científica que teve como objetivo 

observar como as pessoas avaliam o consumo da água. A qualidade da água no final do século 

XIX e início do século XX foi um quesito relevante para a saúde pública.  No tempo que precede 

este período, a qualidade era associada apenas a aspectos organolépticos, tais como cor, odor e 

sabor. E hoje, além destas, são utilizadas também análises químicas e microbiológicas a fim de 

buscar indicadores de possíveis contaminações. Para esta pesquisa quantitativa a metodologia 

utilizada foi a técnica de coleta de dados através do questionário estruturado, e junto com o 

mesmo o termo livre de esclarecimento de CAAE n.º 65063717.6.0000.8044. Os dados da 

pesquisa foram coletados por meio de um único questionário com alternativas para a escolha, 

cujo objetivo foi obter informações dos jovens sobre seus hábitos e consumos da água. Conclui-

se que a principal motivação que leva as pessoas ao consumo de água está ligada a uma 

necessidade fisiológica de nosso corpo, a hidratação. O corpo humano, por sua vez, necessita 

de uma quantidade específica de água para que ele funcione adequadamente, e a água é um 

elemento essencial à manutenção da vida sendo assim, indispensável.  

 

Palavras-chaves: Água, Importância da água para a vida, consumo da água. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is the result of the scientific initiation project that aimed to observe how people 

evaluate water consumption. Water quality in the late nineteenth and early twentieth centuries 

was a relevant issue for public health. In the period preceding this period, quality was associated 

only with organoleptic aspects such as color, odor and taste. And today, besides these, chemical 

and microbiological analyzes are also used in order to look for indicators of possible 

contamination. For this quantitative research the methodology used was the data collection 

technique through the structured questionnaire, and together with it the free term of clarification 

of CAAE No. 65063717.6.0000.8044. The research data were collected through a single 

mailto:michelbiodss@yahoo.com.br
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questionnaire with alternatives to choose, whose objective was to obtain information from the 

youth about their habits and water consumption. It is concluded that the main motivation that 

leads people to water consumption is linked to a physiological need of our body, hydration. The 

human body, in turn, needs a specific amount of water for it to function properly, and water is 

an essential element in maintaining life and is therefore indispensable. 

Keywords: Water, Importance of water for life, water consumption. 

 

1. INTRODUÇÃO 

          A água é considerada um recurso natural e essencial à manutenção da vida humana, 

assim, é considerada um bem de domínio público (BRASIL, 1997). É um líquido incolor, 

insípido, inodoro e transparente em seu estado de pureza e também essencial a vida, sendo 

considerado o solvente universal.   É formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio 

(QUEIROZ et al., 2012). A água ocupa de 50 % a 60 % da massa corporal e é responsável por 

funções no organismo como manter o volume do sangue, o transporte de nutrientes, o controle 

da temperatura corporal e eliminação de substâncias não usadas (SILVA et al., 2014). 

          Segundo Santos   et   al.  (2013), a qualidade da água no final do século XIX e início do 

século XX foi um quesito relevante para a saúde pública.  No tempo que precede este período, 

a qualidade era associada apenas a aspectos organolépticos, tais como cor, odor e sabor. E hoje, 

além destas, são utilizadas também análises químicas e microbiológicas a fim de buscar 

indicadores de possíveis contaminações. 

           Existe atualmente uma dificuldade crescente para garantir o acesso da população à água 

com qualidade, uma vez que o aumento da urbanização é expressivo, assim como do manejo 

inadequado das bacias hidrográficas e do crescimento populacional e desta maneira, a qualidade 

da água tem sido deteriorada consideravelmente (RAPOPORT, 2004).  

Segundo Brasil (2006), não é somente o tratamento da água que garante a manutenção da 

condição de potabilidade, pois pode ocorrer contaminação entre o tratamento, distribuição e 

consumo. 

          Cerca de dois milhões de pessoas, nos países mais pobres morrem anualmente devido a 

doenças gastrintestinais decorrentes da falta de água tratada, sendo as crianças ocupantes da 

maior parcela dessa estatística (CAUBET, 2006). 

          Para consumo humano a água potável é aquela cujos parâmetros microbiológicos, físicos, 

químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e não ofereçam riscos a saúde 

(SILVA et al., 2014). 
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2. METODOLOGIA 

Para o presente trabalho a abordagem metodológica adotada foi de caráter quantitativo 

e descritivo. Trata-se de uma investigação empírica, com o objetivo de conferir hipóteses, 

delineamento de um problema, análise de um fato, avaliação de programa e isolamento de 

variáveis principais (MARCONI & LAKATOS, 1996).  

Para esta pesquisa quantitativa foi utilizada a técnica de coleta de dados através do 

questionário estruturado, e junto com o mesmo o termo livre de esclarecimento de CAAE n.º 

65063717.6.0000.8044. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de um único 

questionário com alternativas para a escolha, cujo objetivo foi obter informações dos jovens 

sobre seus hábitos e consumos da água. 

A população alvo do presente estudo foram os estudantes da Universidade Iguaçu, 

Campus I Nova Iguaçu. A amostragem ocorreu de forma aleatória simples.  

Foi abordado um n= 90 alunos com idade compreendida entre 17 e 51 anos sendo que 

50 dos entrevistados estavam na faixa dos 19 aos 23 anos. Os alunos participantes eram dos 

cursos de Educação Física, Engenharia e Farmácia de turmas de 1° a 5° período, do turno 

noturno. 

Dos entrevistados, 54 são do sexo masculino enquanto 36 são do sexo feminino. A 

análise dos dados foi feita com base em estatística descritiva com o auxílio do Excel, utilizando 

percentuais. 

 

3. RESULTADOS  

 

 3.1. Análise dos resultados de cada pergunta abordada 

          Em relação à importância da água para sua vida, foi constatado que os entrevistados, em 

sua grande maioria, veem a água como elemento principal para o funcionamento e manutenção 

do corpo humano. Sua importância ainda fica dividida para o funcionamento dos ecossistemas 

(terrestre e aquático), higiene pessoal e para lavar e preparar alimentos (Figura 1). 
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                  Figura 1 – A importância da água na vida do indivíduo. 

 
                 Fonte: Próprio autor. 

 

           No que diz respeito à importância de se consumir uma água de boa qualidade, como 

observado na figura 2, grande parte das pessoas tem a ciência de que a água de boa qualidade 

diminui consideravelmente o risco de se adquirir doenças veiculadas pela água seguida da 

opção de hidratar o corpo. 

 

                   Figura 2 – A importância do consumo da água de boa qualidade. 

 
                 Fonte: Próprio autor 
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          Tratando-se da ocorrência de consumo de água, foi verificado que a maioria das pessoas 

ainda realiza o consumo de água principalmente em suas casas, conforme podemos verificar na 

figura 3.  

 

                   Figura 3 – Distribuição do local de consumo de água. 

 
                 Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

          Quanto ao hábito ou costume de encher garrafas com água por onde passam para 

transportarem consigo, a figura 4 demonstra que um grande número de pessoas não o tem. Em 

contrapartida, existem pessoas que já aderiram a esse hábito ou praticam com certa frequência. 

 

Figura 4 – Distribuição da frequência do hábito de encher garrafas para transporte/consumo. 

 
               Fonte: Próprio autor. 
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4. DISCUSSÃO 

          A água é vista sem dúvidas como um elemento de grande importância para todo ser vivo, 

e ainda indispensável em determinadas atividades. Segundo descrito em Universidade da Água 

(2012), a água é considerada um bem público e essencial para a vida a todo ser humano, animal 

ou vegetal. Continentes, povos, regiões, cidades e cidadãos, todos têm responsabilidade por 

esse recurso do planeta. O equilíbrio do ecossistema e o futuro de nosso planeta necessitam da 

conservação da água e dos seus ciclos a fim de garantir a continuidade da vida sobre o planeta 

e estes devem permanecer em pleno funcionamento e intactos. Ainda segundo Azevedo (1999) 

no nosso planeta não existe formas de vida que consigam sobreviver sem o uso da água, uma 

vez que ela é de fundamental importância para o equilíbrio ecológico dos diferentes 

ecossistemas e também desempenha papel importante no desenvolvimento sócio econômico da 

espécie humana. 

          As pessoas têm ciência de que a água pode ser veículo de doenças e consequentemente 

buscam o consumo da água de qualidade. Segundo Nicholson, et al. (2002), a falta de confiança 

das pessoas na qualidade da água que consomem pode ser adquirida com a falta de informação. 

Assim, é de grande importância o investimento realizado pelas companhias de saneamento para 

melhoraria dos sistemas de abastecimento, assim como a preocupação em levar essas 

informações à população, a fim de promover a confiança em relação ao uso de água. No entanto, 

Henio (2011) diz também que o consumo de água contaminada oferece risco coletivo ou 

individual seja imediato ou a longo prazo, causados por indicadores biológicos e químicos, 

respectivamente. Doenças resultantes do consumo de água contaminada causam grande 

impacto na população. Dessa forma a Organização Mundial de Saúde – OMS relata que 1,2 

bilhões de pessoas não dispõem de água potável, e 80 % das doenças e 30 % das mortes 

ocorridas no mundo são causadas por água contaminada.  

          Ainda de acordo com Cairncross; Feachem (2005), o acesso à água dos sistemas de 

abastecimento e a sua qualidade são muito importantes, em vista da diversidade e quantidade 

de doenças que podem ser veiculadas à população. A disponibilidade e acessibilidade à água 

tem como benefício o incremento do volume de água para ser usado na higiene. Logo, é 

necessário adotar medidas simples para melhorar a qualidade da água e aumentar o seu acesso 

que consequentemente traz efeitos altamente benéficos à saúde da população. E Silva (2016), 

alerta que para minimizar os problemas da qualidade da água, o controle e a análise da qualidade 

da água são de extrema importância, obedecendo às normas vigentes de água destinada ao 
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consumo humano. Em contrapartida, a adesão de medidas preventivas como o tratamento das 

águas já comprometidas é também considerada importante. 

          A maior parte do consumo de água ainda continua sendo realizada dentro dos próprios 

lares, talvez até por uma questão de “confiança”. Portanto, é indiscutível a importância do 

acesso à água, à coleta de esgotos e de lixo, mas como lembra Bouguerra (2004), é também 

muito importante “ensinar à população os segredos – e as regras – de higiene”, e essas estão 

estabelecidas, de acordo com Curtis (1998), em toda parte de cada sociedade. Por outro lado, 

Ferrier (2001), diz que o hábito do uso da água envasada atualmente é considerado um 

fenômeno social, em vista ao crescimento exorbitante de seu consumo nas várias partes do 

mundo. Esse consumo de água envasada reflete um tipo de modo de vida. Ela representa em 

algumas situações uma alternativa de uso, por exemplo, em casos de contaminação da água de 

torneira. Porém, em geral, os consumidores pensam que o sabor é melhor, principalmente pela 

não presença do cloro. O consumidor acredita que essa água seja mais segura do que a água de 

torneira.  

 

5. CONCLUSÃO 

          Conclui-se que a principal motivação que leva as pessoas ao consumo de água está ligada 

a uma necessidade fisiológica de nosso corpo, a hidratação. O corpo humano, por sua vez, 

necessita de uma quantidade específica de água para que ele funcione adequadamente, e a água 

é um elemento essencial à manutenção da vida sendo assim, indispensável.  

          Como não se pode sobreviver sem beber água, uma contaminação na mesma é um dos 

maiores perigos à saúde, afinal, pode acarretar sérios problemas ao ser ingerida. Os vários tipos 

de poluentes, que pode ser químico, físico ou microbiológico, afetam a saúde humana de 

diferentes formas. Fato é que para o abastecimento humano, a água deve ser tratada a fim de 

eliminar os patógenos presentes nela e os poluentes nocivos à saúde. 

          Foi notado que as pessoas levam em consideração, de forma intensa, o conceito de a água 

ser saudável. Este fato se inicia com a necessidade da criação de políticas públicas que possam 

garantir à população o direito de acesso ao saneamento básico adequado, de forma que água de 

qualidade chegue às residências. Afinal, é sabido que em regiões onde não há saneamento 

básico, seja devido à falta de água tratada ou devido a ausência de rede de esgoto, muitas 

doenças infecciosas ocorrem devido a contaminação da água de rios, lagos ou córregos. Logo, 

o déficit de água potável e os poucos recursos para o tratamento de esgoto acabam facilitando 

a transmissão. 
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         No que diz respeito à qualidade da água, a maioria das pessoas tem certa preocupação 

com a água a ser consumida. Isto faz destacar que tem ocorrido uma mudança conceitual e 

cultural por parte do consumidor que está ligado à imagem de saúde. 

          Observou-se também que as pessoas normalmente têm o hábito, ainda que pequeno, de 

encher suas garrafas em locais fora de casa para consumo, afinal, nos dias atuais muitas pessoas 

tem uma vida corrida e acabam esquecendo de tomar água, mas continua sendo em casa o local 

de maior consumo de água. As pessoas que não têm o hábito de beber água têm mais facilidade 

de desenvolver uma parcela significativa de determinados problemas de saúde. 
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RESUMO 

O professor do século XXI apresenta duas especificidades que parecem se diferenciar das 

demais. A especificidade acadêmica que trata dos saberes e do saber fazer, que remete à 

transmissão, ao ensino de conhecimentos, técnicas e seu emprego. Por outro lado, há a 

especificidade pedagógica que nos remete às formas de ensinar, as metodologias e técnicas 

utilizadas no exercício da atividade profissional, O objetivo da pesquise é levantar reflexões 

sobre a ação docente na atualidade considerando as transformações sociais ocorridas e o 

impacto causado pelas novas tecnologias da informação. Como considerações finais da 

pesquisa chegamos ao consenso que para ser professor do século XXI é necessário desenvolver 

novos papéis e novas realidades educacionais, estar aberto às mudanças legais, a novas 

tendências pedagógicas e inovações tecnológicas. Ele também deve possuir características que 

compreendem o conhecimento, as técnicas de aprendizagem e o domínio sobre o conhecimento 

ministrado, vendo muito além de uma mera lista de conteúdo, mas um caminho de 

possibilidades que conduza os alunos a uma correta apropriação do mesmo e sua aplicação a 

situações práticas do cotidiano. 

 

Palavras-chave: Professor do Século XXI, Desafios dos professores e Inovações. 

 

ABSTRACT 

The XXI century teacher presents two specificities that seem to differ from the others. The 

academic specificity that deals with knowledge and know-how, which refers to the 

transmission, teaching of knowledge, techniques and their use. On the other hand, there is the 

pedagogical specificity that brings us to the ways of teaching, the methodologies and techniques 

used in the exercise of professional activity. The objective of the research is to raise reflections 

on the teaching action today considering the social transformations occurred and the impact 

caused by new information technologies. As final considerations of the research we reach the 

consensus that to be a teacher of the XXI century it is necessary to develop new roles and new 

educational realities, be open to legal changes, new pedagogical trends and technological 

innovations. It must also possess characteristics that include knowledge, learning techniques 

and mastery over the knowledge taught, seeing beyond a mere list of content, but a path of 

mailto:paulamantilla72@hotmail.com
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possibilities that leads students to a correct appropriation and application. to practical everyday 

situations. 

Keywords: XXI Century Teacher, Teacher Challenges, and Innovations. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

          Esta pesquisa surgiu a partir das aulas da disciplina de Pensamento Social Brasileiro no 

Campo Interdisciplinar, do Mestrado de Humanidade, Cultura e Artes, da Universidade 

UNIGRANRIO. Depois dos estudos de vários textos, dentre deles A Universidade do Século 

XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da universidade, me despertou a vontade 

de buscar sobre a as questões educacionais, relacionadas ao perfil do professor universitário do 

século XXI. 

          Entramos no século XXI através de um tempo de transitoriedade que permeia todos os 

segmentos da sociedade planetária. Começamos a viver com a nova ordem mundial, 

caracterizada pela aceleração do tempo e do espaço, pela intensa revolução tecnológica e a 

construção de uma sociedade chamada sociedade do conhecimento. Hoje, a humanidade vive 

em um cenário indubitavelmente diferente e complexo, que se tornou aparente até os anos 80. 

O rápido desenvolvimento da sociedade da informação atingiu o mundo do conhecimento e 

levou a sociedade a repensar e disponibilizar a dicotomia entre pensar e agir, proporcionando 

inúmeros questionamentos sobre a arte de ensinar. Neste cenário, a educação é uma ferramenta 

indispensável para a exploração e interpretação exigidas neste novo contexto socioeconômico 

(SILVEIRA, 2013). 

            O acúmulo de saberes e conhecimentos adquiridos ao longo da escolaridade não é mais 

suficiente para a interação com este novo paradigma social e educacional. Fazem-se necessários 

uma profunda mudança na concepção de ensino aprendizagem, apontando para o que os 

especialistas em educação genericamente denominamos de pedagogia de competências, que 

passam a ser mobilizadoras e articuladoras dos conhecimentos construídos em sala de aula e a 

prática da realidade do mercado de trabalho e do cotidiano em geral. Nessa linha de raciocínio 

discute-se o novo papel da docência nas diferentes escalas de ensino, seja a Educação Básica 

ou o Ensino Superior (PFEIFER, 2009). 
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          O objetivo da presente pesquisa é levantar reflexões sobre a ação docente na atualidade 

considerando as transformações sociais ocorridas e o impacto causado pelas novas tecnologias 

da informação. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. A universidade no contexto do século XXI. 

            Enfatizamos que a sociedade Contemporânea está experimentando o início das 

mudanças globais, revelando um cenário desafiador que é diversificado não apenas em termos 

de oportunidades, mas também em termos de risco. Os reflexos dessas transformações moldam 

o cotidiano das sociedades industriais, que passam por um processo contínuo de modernização 

e adaptação a esse horizonte. As chaves para essas mudanças são a inovação tecnológica, as 

redes de comunicação e o desenvolvimento de tecnologias da informação em todos os setores 

da sociedade, inclusive no setor educacional (SILVEIRA, 2013). 

            O início do século XXI trouxe consigo a reiteração de uma velha aspiração: a de que os 

complexos problemas econômicos, políticos e culturais das sociedades contemporâneas podem 

ser resolvidos através da educação e, de modo especial, pelas instituições de educação superior. 

Nesse cenário, vislumbra-se um crescimento significativo nas relações entre os diversos atores 

envolvidos no processo de produção e utilização do conhecimento científico, de modo especial 

entre empresas e universidades, o que refletirá na mudança profunda das relações entre 

Governo, Empresas e Academia (TEIXEIRA, 2009). 

            Frente a esses novos desafios, uma educação superior eficaz e coerente com as novas 

demandas sociais, culturais e laborais implicará que as universidades cultivem definidamente a 

sua vocação científica e humanista. Podemos caracterizar três processos, talvez os mais 

importantes, em nível mundial; a globalização, a revolução científico-tecnológica, e a 

redefinição do papel do Estado (TEIXEIRA, 2009). 

            No contexto atual da sociedade brasileira, a universidade se reconstrói e se ressignifica 

como resultado de um movimento de legitimação científica. As concepções que percebemos 

engendradas na sociedade compactuam e refletem suas aspirações, tornando-as parte de um 

processo contraditório onde a própria função desta instituição contempla diferenças e 

semelhanças (ZABALZA, 2004). 

            Segundo Santos (2004, p.51), na universidade do século XXI: 
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A ecologia dos saberes são conjuntos de práticas que promovem uma convivência 

ativa de saberes no pressuposto que todos eles, incluindo o saber científico. Implica 

uma vasta gama de ações de valorização, tanto do conhecimento científico, como de 

outros conhecimentos práticos, considerados úteis, cuja partilha por pesquisadores, 

estudantes e grupos de cidadãos serve de base à criação de comunidades epistêmicas 

mais amplas que convertem a universidade num espaço público de interconhecimento 

onde cidadãos e os grupos sociais podem intervir sem ser exclusivamente na posição 

de aprendizes. 

 

 

 

 

            No entendimento de Cattani e Oliveira (2002, p.47), por exemplo: 

 

 
[...] a reforma da educação superior é imbuída da lógica da distinção, ou melhor, da 

diferenciação acadêmica. Força uma alteração na identidade de cada instituição, uma 

vez que as universidades são levadas a assumir compromissos e a definir 

especificidades que, em tese, garantam performances mais eficazes e adequadas. Essa 

lógica, portanto, não respeita a identidade das instituições e as finalidades que cada 

uma delas vem delineando historicamente no contexto em que se situa. 

 

 

            Os sistemas de educação superior vêm sofrendo modificações substantivas. As reformas 

vêm permitindo o processo de naturalização da diversificação das instituições, dos programas, 

dos cursos, das finalidades e das vocações aliadas ao processo de expansão, da regionalização 

e do atendimento ao meio econômico e social onde estão inseridas (Teixeira, 2009). 

            Percebe-se que a evolução da universidade vem passando por fases distintas, as quais 

refletem o pensamento da época. Várias heranças foram deixadas, e a universidade brasileira, 

de pouca tradição comparativamente às do exterior e da própria América Latina, enfrenta uma 

série de desafios que ainda precisam ser superados. É fato que todas as instituições – públicas 

e privadas – em alguma medida, necessitam de um sistema e de um modelo de gerenciamento, 

pois possuem objetivos a alcançar em função da missão que se propuseram a cumprir. Nesse 

sentido, os modelos empresariais têm servido de inspiração para as reformas administrativas 

nas organizações públicas, o que tem observado em diversos países (ÉSTHER, 2007). 

 

 

2.2. O professor universitário do século XXI e seu perfil. 

               Assistimos na virada do século XX para o XXI, inúmeras transformações na ordem 

política e econômica, que impactaram sobre as diferentes esferas da sociedade, entre eles a 

relação de ensino aprendizagem e o papel do professor frente estas transformações (SILVEIRA, 

2013). 

Na educação do século XXI, seu público alvo deve receber a ideia de unidade da espécie 

humana, sem camuflar as diversidades. Há uma unidade humana, cuja formação não é somente 
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seus traços biológicos da sua existência, assim como há a diversidade marcada por outros traços 

que não os psicológicos, culturais e sociais. Compreender o ser humano é entendê-lo dentro de 

sua unidade e de sua diversidade. É necessário conservar a unidade do múltiplo e a 

multiplicidade do único. A Educação, e esse é o desafio que se coloca para os professores do 

futuro, deve ilustrar o princípio de unidade e de diversidade em todos os seus domínios 

(MORIN, 2001). 

Conforme Imbernón (2000) a profissão docente precisa mudar sua concepção de mera 

transmissora de conhecimentos, para a educação de futuros cidadãos na nova sociedade, e a 

instituição além de ser o lugar onde se aprende o essencial deve passar a ser, também, uma 

manifestação de vida em toda sua complexidade. A educação, segundo reivindicação de amplos 

setores da sociedade precisa se aproximar mais dos aspectos éticos, coletivos, comunicativos 

comportamentais e emocionais. Dessa forma estará a serviço de uma educação democrática dos 

futuros cidadãos. 

A profissão de professor apresenta duas especificidades que parecem se diferenciar das 

demais. A especificidade acadêmica que trata dos saberes e do saber fazer, que remete à 

transmissão, ao ensino de conhecimentos, técnicas e seu emprego. Por outro lado, há a 

especificidade pedagógica que nos remete às formas de ensinar, as metodologias e técnicas 

utilizadas no exercício da atividade profissional (BECCERA, 2010). 

O contexto educacional atual exige que os professores se adaptem metodologicamente 

ao contexto, a visão do ensino não técnico, mas do conhecimento na construção que traz seu 

compromisso político, valores éticos e morais, para o desenvolvimento da pessoa. Tudo isso 

nos leva à questão da aprendizagem, inclusive da aprendizagem da relação, da convivência, a 

cultura de contexto e interação entre os componentes de um grupo – professor-professor, 

professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno (BECCERA, 2010). 

 

O professor, na sua atividade profissional deve trabalhar para que o aluno desenvolva 

certas competências, mas, para isso ele precisa de outras competências. Vivemos uma 

volta às origens, quando na Grécia a educação visava a formação do cidadão e um 

aperfeiçoamento da mente. Segundo ele as ciências precisam servir às pessoas e a 

organização da escola deve visar, fundamentalmente, o desenvolvimento das 

competências pessoais, mas não teremos caracterizado um professor de competências 

(MACHADO,2002). 

 

 

Paulo Freire (1987) já relatava a realidade dos professores dos Cursos Superiores de 

apenas transferir conhecimentos, neste sentido: 
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[...] reduzimos o ato de conhecer o crescimento existente a uma mera transferência 

deste conhecimento. E o professor se torna exatamente o especialista em transferir 

conhecimento. Então, ele perde algumas das qualidades necessárias, indispensáveis, 

requeridas na produção do conhecimento, assim como no conhecer e no conhecimento 

existente. Algumas destas qualidades são, por exemplo, a ação, reflexão crítica, a 

curiosidade, o questionamento existente, a inquietação, a incerteza- todas estas 

virtudes indispensáveis ao sujeito cognoscente [...] 

 

O professor universitário do século XXI também deve ser visto como pesquisador, não 

sendo apenas um mero expositor de teorias, mas sim um construtor de divulgador do 

conhecimento reconstruído, sendo a pesquisa um modo de apropriação ativa do conhecimento 

(BRZEZINSKI, 2002). 

           De acordo com Silveira (2013), professor do século XXI deve possuir características que 

compreendem o conhecimento, as técnicas de aprendizagem e o domínio sobre o conhecimento 

ministrado, vendo muito além de uma mera lista de conteúdo, mas um caminho de 

possibilidades que conduza os alunos a uma correta apropriação do mesmo e sua aplicação a 

situações práticas do cotidiano. 

 

            Para compreender este novo cenário é fundamental por parte do docente e dos 

sistemas de ensino uma busca constante pelo aprimoramento através dos programas 

de formação continuada, agregando cotidianamente novos referenciais que possam 

embasar e retroalimentar a prática docente. E no que tange as tecnologias de 

informação, fundamentais no século XXI, é importante que os professores estejam 

preparados para interagir com a realidade educacional, marcada pela instantaneidade 

da informação e uma geração mais atualizada e mais informada (SILVEIRA, 2013). 

 

 

            Segundo Silveira (2013), os profissionais da educação enfrentam hoje uma variedade 

de desafios na integração de tecnologias de informação e comunicação em suas práticas de 

ensino, em termos do perfil dos estudantes que atingem os vários níveis de ensino. 

 

É necessário que os professores estejam preparados para interagir com as novas 

tecnologias no ambiente de trabalho, estimulando o uso das tecnologias de 

informação, fornecendo subsídios para a consolidação de um projeto pedagógico que 

se aprimore com o uso e tempo ajustado as prerrogativas legais e as necessidades 

atuais dos alunos. É fundamental a compreensão da importância do uso das 

tecnologias de informação a serviço da educação e como aporte para mudanças nas 

práticas de ensino, levando o professor ao conhecimento de suas possibilidades, 

limitações e na compreensão da lógica que permeia a movimentação entre os saberes 

no atual estágio da sociedade tecnológica (PFEIFER, 2009). 

  

 

 

 

            O professor da contemporaneidade não pode ser apenas alguém que aplica 

conhecimentos gerados por outros, mas deve ser um sujeito que adote sua prática pedagógica 
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com base nos significados que ele mesmo lhe atribui. Alguém que, tendo tido uma variedade 

de experiências com significados determinantes, é capaz de estruturar e guiar sua prática, 

selecionar conteúdos específicos, priorizar certas atividades e aprimorar a competência de 

aprender para decifrar diferentes linguagens e passar por diferentes motivações, expandir sua 

riqueza de experiência e conhecimento. Alguém que é em primeiro lugar capaz de cultivar 

diferenças, criar oportunidades para o desenvolvimento do conhecimento, para aumentar a 

coexistência e sensibilidade na educação escolar e para ser um modelo de competência e de 

uma cultura de excelência em uma diversidade de representações (VILELA, 2007). 

             

          

3. METODOLOGIA 

 

Para se começar uma investigação científica, Marconi e Lakatos (2002) defende a ideia 

que o propulsor para um estudo é o problema, pois sem ele não há razão para realizar a pesquisa. 

Nesse sentido, este estudo tem como enfoque a mulher estudante reingressa da EJA, suas 

perspectivas, sonhos e desafios. 

Segundo Marconi e Lakatos (2002), a pesquisa é um instrumento fundamental para a 

resolução de problemas coletivos, assim sendo, esta pesquisa busca responder algumas questões 

pouco discutidas acerca da. 

Esta é uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa (NEVES, 2015).  Foi realizada uma 

pesquisa de revisão bibliográfica. A pesquisa bibliográfica foi caracterizada através da 

identificação, localização e compilação dos dados escritos em livros especializados e 

publicações de artigos científicos de bases de dados como SCIELO Brasil e consulta direta às 

bibliotecas. A revisão ocorreu no período de julho de 2019. As palavras de busca para pesquisa 

nos bancos de dados foram: Professor do Século XXI, Desafios dos professores e Inovações. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para ser professor do século XXI é necessário desenvolver novos papéis e novas 

realidades educacionais, estar aberto às mudanças legais, a novas tendências pedagógicas e 

inovações tecnológicas. Ele também deve possuir características que compreendem o 

conhecimento, as técnicas de aprendizagem e o domínio sobre o conhecimento ministrado, 

vendo muito além de uma mera lista de conteúdo, mas um caminho de possibilidades que 
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conduza os alunos a uma correta apropriação do mesmo e sua aplicação a situações práticas do 

cotidiano. 

A formação pedagógica do educador do século XXI deve estar voltada para as novas 

metodologias de ensino aprendizagem, notadamente apontadas ao domínio de competências e 

habilidades profissionais que possibilite ao professor um pleno domínio sobre sua área de 

atuação. 

           O professor do século XXI deve possuir características que compreendem o 

conhecimento, as técnicas de aprendizagem e o domínio sobre o conhecimento ministrado, 

vendo muito além de uma mera lista de conteúdo, mas um caminho de possibilidades que 

conduza os alunos a uma correta apropriação do mesmo e sua aplicação a situações práticas do 

cotidiano. 

           Deve fazer parte da vida do docente a constante pelo aprimoramento através dos 

programas de formação continuada, agregando a seu cotidiano novos referenciais que possam 

embasar e realimentar sua prática docente. 

           O professor deve trazer consigo as características de investigador, questionador, também 

a criticidade e o entendimento do conhecimento como um processo contínuo e a atividade de 

ensino uma atividade dinâmica e eminentemente dialética.  

Assim, conclui-se que na busca da qualidade do ensino, da formação pedagógica é 

imprescindível para se alcançar práticas cotidianas que efetivamente representem um contínuo 

e intencional evoluir da sociedade, não como algo ocasional, mas sim metodologicamente 

projetada e pensado cientificamente. 
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RESUMO 

Neste ensaio utiliza-se a Teoria de Ludwick Fleck para a construção da historiografia da Doença 

de Chagas. Assumimos o objetivo de responder, se a referida doença seguiu convenientemente 

os critérios de cientificidade teorizados por Fleck, que abrange a área de Medicina e ciências 

afins, oferecendo insumos para fundamentar a investigação que se pretende desenvolver. O 

polonês Ludwick Fleck nasceu em 1896 e morreu em 1961. Como médico dedicou sua vida as 

pesquisas da área de Microbiologia.  A obra que o consagrou como cientista foi “A Gênese e o 

Desenvolvimento de um Fato Científico”, em 1935. Como fruto desse reconhecimento, foi 

convidado para ocupar uma cadeira na Academia Polonesa de Ciências.  Nessa obra o teórico 

apresenta as linhas mestras de sua epistemologia, cujo foco principal se dirige ao caráter social 

da ciência.  Foi um dos primeiros a pensar a ciência a partir de uma abordagem sociológica.  O 

pesquisador considera que coletivos de pensamentos diferentes levam a interpretações 

divergentes. E dependendo do grau de divergência pode se chegar a incongruência. Ao analisar 

a enfermidade segundo à luz dessa teoria, observa-se que a Doença de Chagas é consoante com 

a epistemologia de Fleck, o que a credibiliza  como ciência. 

Palavras – chave: Carlos Chagas - Doença de Chagas – Discussão – Teoria de Fleck – Ciência  

 

ABSTRACT 

In this essay the Ludwick Fleck Theory is used for the construction of the historiography of 

Chagas Disease. We assume the objective of answering whether the disease adequately 

followed the criteria of scientificity adopted by Fleck, which covers the area of Medicine and 

related sciences, offering to support the research that is intended to be developed. The Polish 

Ludwick Fleck was born in 1896 and died in 1961. As a physician he dedicated his life to 

research in the area of Microbiology. The work that consecrated him as a scientist was "The 

Genesis and Development of a Scientific Fact" in 1935. As a result of this recognition, he was 

invited to take a chair at the Polish Academy of Sciences. In this work the theorist presents the 

main lines of his epistemology, whose main focus is directed to the social character of science. 

He was one of the first to think of science from a sociological approach. The researcher 

considers that collectives of different thoughts lead to divergent interpretations. Depending on 

the degree of divergence, incongruity may arise. In analyzing the disease according to the light 
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of the theory, it is observed that Chagas disease is consonant with Fleck's epistemology, which 

gives it credibility as a science. 

Keywords: Carlos Chagas - Chagas disease - Discussion - Fleck's theory - Science 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas de 1800 o Rio de Janeiro era uma cidade sem infraestrutura, as 

condições sanitárias precárias, razão pela qual frequentes epidemias assolavam o povo. 

Também comprometiam o processo de modernização, que a época se dava com a expansão da 

cafeicultura. A busca de solução para os problemas de saúde pública faz com que o Brasil se 

torne uma terra fértil para a difusão do pensamento de Louis Pasteur, “Pai da Microbiologia”. 

Essa nova visão influencia o ensino da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, dando ao 

curso um cunho eminentemente prático, um momento de renovação universitáriai.  

  Nesse período Carlos Chagas, moço de 18 anos, foi aprovado para a Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro. Durante sua formação, dois momentos dão destaque ao percurso 

científico que abraçaria. O primeiro veio através do professor Miguel Couto, orientando-o nas 

práticas da clínica moderna, e o segundo pelo professor Francisco Fajardo, que inclui Chagas 

nos estudos das doenças tropicais, em especial, na investigação sobre a Malária.  No entanto a 

certificação para exercer a profissão se daria apenas após a monografia de final de curso. A 

despeito disso e sob a orientação do Doutor Oswaldo cruz, Chagas concluía em maio de 1903 

o seu curso com a apresentação do trabalho “Estudo Hematológico do Impaludismo”.  

Em 1907, já como membro do Instituto, Chagas foi enviado à Lassance, uma cidade 

interioriana do estado de Minas Gerais.  O esforço para interiorizar a população era grande. As 

“Entradas e Bandeiras” já haviam adentrado as matas com objetivo de procurar pedras 

preciosas, assim como escravizar os índios. Essas expedições sabiam das dificuldades e da 

incerteza de retorno ao seio de suas famílias. As matas guardavam muitas doenças a começar 

das águas cristalinas nas fontes que eram encontradas. Havia micróbios e até vorazes mosquitos. 

Esses se alimentavam do sangue humano, inoculavam “agentes” de doenças a época 

desconhecidas ou parcialmente conhecidas. É neste contexto que surge a construção da Estrada 

de Ferro, encurtando distâncias e fundando vilarejos e pequenas cidades. De forma que 

Lassance desponta no fim do século XIX como cidade mineira. É nesse contexto que Chagas 

chega a Lassance para combater uma epidemia de malária entre os trabalhadores da Estrada de 

Ferro Central do Brasil.   
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 Em cumprimento de sua missão o pesquisador se situa no vale do Rio das Velhas, local 

histórico da cidade. O seu primeiro desafio é encontrar um lugar para morar, mas não encontra. 

Assim deixa de lado o seu conforto, o aconchego da família e abraça a causa. Estava diante do 

mal que destruía as pessoas, e ele sentia sobre si a responsabilidade de mudar esse quadro. 

Movido pelo senso de responsabilidade e devoção a profissão, procurou suplantar as 

necessidades do momento.  Chagas começa o combate do Impaludismo a partir de sua 

residência - laboratório, no vagão de um trem.  

Ali ele realiza consultas e pesquisas. Por ser um médico dedicado visita a região,  

levando remédios e palavras de esperança aos enfermos. E ainda arruma tempo para capturar 

amostras de mosquitos locais, os quais classificava, estudava os hábitos e depois comparava 

com as coletas de sangue animais, para esclarecer aspectos nosológicos e ecológicos 

desconhecidos até então. 

 Ocorre que o laboratório que organizou em Lassance era muito limitado, dificultando 

o processo de descobertas da pesquisa. Os obstáculos obrigaram-no a retornar a Fundação 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, onde pode comprovar os novos achados. A nova espécie ele deu 

o nome de tripanossoma Cruzi, e mais tarde a batizou como Schizotrypanum Cruzi, em 

homenagem a Oswaldo Cruz.  

Chagas assumiu a missão de combater a Malária. Tal conhecimento é classificado por 

Fleck como protoideias, ideias pré-científicas remota e histórica que são reinterpretadas 

a partir de distintos pensamentos da época. E assim o ponto de partida de um conceito 

sobre Malária pode contribuir com uma nova descoberta e gerar grande 

desenvolvimento científico. (FLECK, 2010, p.66)  

 

 A  região de Lassance era infectada de barbeiros (Triatoma infestansii) . Existia mais de 

100 espécies desse inseto, porém os domésticos eram os mais perigosos, por estarem mais 

próximo dos homens. Eram seres hematófogos, que se alimentavam do sangue humano e de 

animais. Costumavam evacuar no local da picadura após sugarem o sangue, e quando 

contaminado com o tripanosoma, micróbio que causa a Doença de Chagas, provocavam 

coceira. Essa comichão introduzia os micróbios na corrente sanguínea, alcançando e 

provocando inflamações em tecidos, atingindo o coração, o fígado, o sistema nervoso e as 

células brancas.  Os novos achados fazem o Brasil progredir na saúde pública. 

 

2 - DESENVOLVIMENTO 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Triatoma_infestans
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De forma que as pesquisas do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) avançavam com projeção 

internacionaliii na primeira década do século XX, principalmente com a colaboração de 

potências como a França e a Alemanha, que por razão política e/ou intercâmbio cultural 

passaram a cooperar com as pesquisas brasileiras. Outro fator que colaborou para participação 

da Alemanha nas pesquisas do IOC foi a sua derrota na Primeira Guerra Mundial, com perda 

de todas as suas colônias, e daí a busca por parcerias com institutos latino-americanos. 

Em 1910 Chagas publicava uma série de trabalhos em espanhol, francês, inglês e alemão 

nos quais informava as descobertas e ampliava os conhecimentos sobre infecção e  Doença de 

Chagas . Do outro lado, em cooperação com o Brasil, a Alemanha intensificava sua atuação 

fundando o Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo (IDMTH), centro de 

excelência nos estudos de tratamento de enfermidades Tropicais. O que resultou na 

apresentação da produção científica brasileira na Europa, através do evento “Exposição 

Internacional de Higiene e Demografia”, em Dresden, Alemanha.   

 

Fleck considera que fatores externos interferem no fato científico. Nesse caso França e 

Alemanha buscavam conhecer e/ou complementar os estudos de   enfermidades 

tropicais de suas colônias africanas a partir dos nossos.  Então o fato científico foi 

tomado como um produto social, influenciado por fatores e normas inerentes às 

estruturas sociais e psíquicas de uma comunidade, agora de uma comunidade científica 

internacional ( Massoni – Moreira, 2015, p. 241). 

  

Entretanto, ao que parece, a forma da descoberta da Chagas contrariava o modelo de 

pesquisa brasileira da épocaiv, que partia da identificação da doença, para em seguida, 

determinar o vetor (transmissor) e o agente que o provoca. O que levou a possibilidade de ser 

uma doença humana, e que só foi confirmada após as experiências realizadas por Chagas no 

IOC. Seríamos uma comunidade científica, de fato? O procedimento de descoberta era 

consoante com a do coletivo de pensamento? 

 

Segundo Fleck as teorias ou estilos de pensamento passam por dois momentos, uma 

clássica e consistente onde se promove a extensão do pensamento dominante, e a 

segunda onde aparecem as complicações e exceções as quais o estilo não dá conta. 

Nasce uma crise a partir das instabilidades que podem modificar os estilos de 

pensamento.  (Fleck, 1986a, p. 91 ). 

 

A partir de 1920 foi criada uma revista com as principais publicações nos periódicos 

alemães, traduzidas para o português. As intenções alemãs vão ficando claras, que é a liderança 
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da produção científica brasileira. E para tal alcance teria que se contrapor à Sociedade de 

Biologia do Rio de Janeiro, sediada no IOC, diretamente ligada a Sociedade de Biologia de 

Paris. Fatalmente ocorreria uma desconstrução da ciência brasileira. Diferentemente a França, 

país com grande influência cultural no Brasil, criou em 1907 a Associação Privada Francesa 

Groupement des Universités et Grands Écoles de France por les relations avec l’Amerique 

latine. Essa associação fundou o“Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura”, com sede no Rio 

de Janeiro. Os franceses também lançaram um periódico com o título “Revue de Médicine et de 

chirurgie” em francês, para facilitar a divulgação das pesquisas brasileiras na Europa. Para Fleck 

(1986a) às concepções de ciência amadurecem historicamente e se desenvolvem quando da coincidência 

de algumas linhas de coletivos de pensamento.  

Enfim, com apoio dessas nações divulga-se a Doença de Chagas como fato inédito, já 

que ocorreu uma tripla descoberta que é o seu agente causal (trypanosoma Cruzi), o inseto que 

transmite (barbeiro) e o seu reservatório doméstico (o macaco, o gato, o tatu). Por tão grande 

realização, Chagas recebeu o prêmio Schaudinv pelo melhor trabalho do campo de 

protozoologia apresentado a época. Contudo, se o prêmio fosse uma referência direta a Doença 

de Chagas, apesar de priorizar o “mentor” deveria fazer menção ao grupo de estudos, pois se 

trata de um trabalho de equipe. Como considera Fleck (1986, p.22): 

 

A ciência é algo realizado cooperativamente por pessoas; por isso se deve levar em 

conta, de forma preferencial, as convicções empíricas e especulativas dos indivíduos, 

as estruturas sociológicas e as convicções que unem entre si os cientistas.   

 

Sua consagração atraiu pesquisadores do IOC, que passaram a colaborar nas pesquisas, 

com destaque para Evandro Chagas, Emmanuel Dias Gaspar Vianna, Eurico Villela, Arthur 

Neiva dentre outrosvi. Apesar do reconhecimento internacional, no período de novembro de 

1922 e dezembro de 1923 a Academia Nacional de Medicina publica sua reprovaçãovii a 

descoberta de Chagas através de alguns porta-vozes. Um deles foi o Doutor Afrânio Peixoto. 

Para ele essa pesquisa era improdutiva e antipatriótica, além de denegrir a imagem brasileira 

explorava a imagem do povo sertanejo, o que resultava em perda do prestígio internacional. Já 

os acadêmicos Henrique Figueiredo de Vasconcelos (pesquisador do IOC) e Pereira Horta 

(professor de Parasitologia da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária) foram 

mais longe.  

Para esses a tripanossomíase americana era uma “doença inventada”, por isso 

questionaram o apoio dos poderes públicos em aprovar uma pesquisa que não apresentava 
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provas consistentes que transcendesse os limites de Lassance. Também argumentaram que 

deveria ser aplicado métodos sorológicos a partir de sinais clínicos, bem definidos, que 

possibilitassem a identificação de prováveis portadores da doença. Por fim apontaram um erro 

de Chagas em sua pesquisa, ao transformar uma hipótese em tese, e considerar o bócio 

endêmico como uma manifestação clínica da Tripanossomíase Americana. 

 Analogamente a conotação dava a entender que Chagas produzia ciência sozinho. No 

entanto o pesquisador deve seguir fazendo ciência, mas precisa estar vinculado a comunidade 

científica que trabalha com o mesmo objeto de pesquisa. Caso contrário não terá o devido 

reconhecimento, pois o “campo fértil” para tal desenvolvimento científico está na estrutura 

comunitáriaviii . Para Dutra (2005, p. 25), é: 

 

[...] a comunidade científica que fornece ao cientista individual os estímulos necessários 

para que suas respostas cognitivas tenham lugar, seja pela educação científica que lhe 

fornece, seja pelo ambiente intelectual presente, unicamente no qual o cientista pode 

realizar o seu trabalho.  

 

Tal celeuma gera uma crise estrutural que se instaura na comunidade científicaix a partir 

da reprovação dos achados de Chagas por esses pesquisadores. A descoberta sofre descrédito, 

mas um pequeno grupo de pesquisadores prossegue os estudos. Justamente a minoria que tem 

maior domínio da pesquisa, o qual a teoria avaliativa classifica como círculo esotérico. Quanto 

ao círculo formado por não especialistas da área, o grupo maior, classifica-o de exotérico. Fleck 

(2010, 1979). Dentre esses, alguns eram discordantes. 

Para resolver o impasse foi designada uma comissão para reavaliar a pesquisa de Carlos 

Chagas. Após os estudos a comissão reconhece efetivamente a descoberta de Chagas, mas 

coloca em xeque a possibilidade da abrangência da doença nas regiões brasileiras. 

 Apesar da validação, haviam outros contrários como Rudolph Krausx, diretor do 

Instituto de Bacteriologia de Buenos Aires. Esse cientista argumentou ter encontrado barbeiros 

com tripanossomos em regiões da Argentina, mas sem ocorrência de casos semelhantes ao do 

Brasil. Ao qual Chagas ponderou que o parasito provavelmente não tivesse se adaptado aos 

humanos, e levantou a hipótese de que os médicos não estivessem familiarizados com a doença 

a partir da observação dos seus sintomas. Esse fato não impediu que os estudos da doença 

prosseguissem no Brasil e em outros países. 

No início do século XX Buenos Aires se estruturou como uma grande metrópole, e os 

higienistas Emílio Coni e José Penna se empenharam nos avanços e descobrimentos da 

Microbiologia. Entretanto o progresso não alcançou as cidades do interior, que continuavam 
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em extrema pobreza, e propensas a doenças típicas das regiões tropicais.  Ocorre que 

curiosamente as epidemias as quais Brasil e Argentina estavam sujeitas eram idênticas, 

diferindo apenas nos seus programas sanitários. O que envidou esforços binacionais que 

convergissem para o avanço do estudo da “Doença de Chagas”. E nesse aspecto na Argentina 

é criado um grupo de estudos de Patologia.  

 

(...)  a comunidade de pessoas que trocam pensamentos ou se encontram numa situação 

de influência recíproca de pensamentos, temos, em cada uma dessas pessoas um 

portador do desenvolvimento histórico de uma área do pensamento, de um determinado 

estado do saber e da cultura, ou seja, de um estilo específico de pensamento ( FLECK, 

2010, P.82). 

  

A comunidade científica Argentina foi criada em 1929 pelo grupo de pesquisadores 

reunidos na Mission de Estudios de Patologia Argentina (MEPRA), vinculados a Universidade 

de Buenos Aires, tendo à frente o Dr. Salvador Mazza. Na década de 1930 esse cientista 

investiga 1500 casos da Doença de Chagas, dividido nas fases crônica e aguda. De posse dessas 

informações publica vários trabalhos e, constata que alguns desses figuravam na região onde 

Krauss havia negado a existência.  

As descobertas argentinas alimentavam e davam credibilidade aos achados brasileiros. 

Mais uma vez a pesquisa brasileira era impulsionada, quando acontece um infortúnio com o 

principal pesquisador. Na memorável data de 08 de novembro de 1934, aos 55 anos, o grande 

cientista brasileiro Carlos Chagas, se despedia desse mundo, vítima de um infarto. Contudo os 

estudiosos não arrefeceram em sua missão. Brasileiros e argentinos avançam nas investigações. 

 A repercussão dos descobrimentos do grupo de Mazza se dá em 1935, quando ocorre a 

IX Reunião da Sociedade Argentina de Patologia Regional do Norte, na cidade de Mendonza, 

dedicada à pesquisa de Chagas. Participaram do encontro vários países da América do Sul que 

também cuidou de homenagear postumamente o cientista Carlos Chagas. Na ocasião foi 

apresentado o trabalho de Cecílio Romañaxi, pesquisador da MEPRA, o qual descreveu a 

conjuntivite equizotripanosica unilateral (inchaço no olho) como sinal característico da fase 

inicial da infecção chagásica. Os representantes brasileiros Evandro Chagas e Emmanuel Dias, 

participantes do evento, avaliaram a descoberta como um instrumento de fácil identificação nos 

casos agudos da doença. 

Com efeito as pesquisas avançam no Brasil, nos anos de 1930 e na década de 1940. Um 

novo lócus de estudo é estabelecido em plena área endêmica da doença, Bambuí - MG, o Centro 

de Estudos e Profilaxia da Moléstia de Chagas (CEPMC). Nesse novo espaço os estudos 
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assumiram o objetivo de definir e esclarecer a fase crônica da Doença de Chagas, etapa que 

ainda exigiria muitos estudos. Para fomentar as novas pesquisas o governo brasileiro fundou na 

região endêmica, três faculdades de medicina: a de Ribeirão Preto (São Paulo), a de Goiânia 

(Goiás) e a de Uberaba (Minas Gerais), que foram úteis na continuidade das investigações. 

Contudo, somente na década de 1950 os pesquisadores de Bambuí conseguiram 

consolidar definitivamente a doença como um problema concreto, trazendo não só os cientistas, 

mas outros profissionais da área de interesse, como os médicos do interior do Brasil. Além disso 

Bambuí contribuiu para viabilizar o combate eficaz do barbeiro, produzindo estudos sobre 

inseticidas para borrifar as residências.  

Nessa mesma época os pesquisadores Francisco Laranja, Emmanuel Dias e Genard 

Nóbre buscaram rever os registros de manifestações clínicas da Doença de Chagas estudados 

durante os cinco anos do CEPMC. Esses registros tornaram evidente a caracterização da 

cardiopatia chagásica crônica, frequentes nas pessoas infectadas. Após apurada revisão da 

pesquisa, o pesquisador Francisco Laranja e sua equipe de trabalhoxii corroboraram os 

conhecimentos firmados em Bambuí sobre a cardiopatia crônica da Doença de Chagas, os quais 

vão ao encontro das concepções de Carlos Chagas, fechando o ciclo da pesquisa. A doença de 

Chagas é então incorporada como estudo permanente das áreas de interessexiii. 

 

Fleck observa que o aprofundamento em uma área de pesquisa diminui a variedade de 

opiniões. Considera que o desdobramento espontâneo do pensamento faz convergir uma 

disposição para o sentimento e ação de acordo com um estilo (FLECK, 2010, p.133). 

  

Os avanços da pesquisa brasileira sobre a Doença de Chagas foram determinantes para 

que se realizasse o I Congresso Internacional de Doença de Chagas, em 1959, no Rio de Janeiro. 

Participaram 149 países. O evento foi organizado por Carlos Chagas Filho em comemoração 

ao cinquentenário da descoberta da Doença de Chagas e que se fez realizar no Instituto Oswaldo 

Cruz, Rio de Janeiro. Na ocasião foi apresentado as publicações de toda a pesquisa em “cinco 

volumes e 1886 páginas”. (DIAS; COURA, 1997, p.472). 

Os congressistas reconheceram o êxito das investigações como ciência, mas sugeriram 

que o Brasil assumisse como meta a ampliação e o aprofundamento na busca de novos caminhos 

e soluções.  A partir de então as descobertas de Carlos Chagas, que foi apoiada por um grande 

número de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, contribuiu para a consolidação da pesquisa, 

que por fim foi consagrada como conquista para a área de saúde pública mundial. 
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3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A trajetória da pesquisa da Doença de Chagas foi permeada por avanços e retrocessos, 

o que nos permite refletir sobre as dificuldades, a persistência dos investigadores, e 

consequentemente convida o leitor a um posicionamento, ou seja, a emitir juízo de valor sobre 

as buscas e resultados desse importante achado científico.  

Quanto as discussões acadêmicas em torno da Doença de Chagas, percebe-se que a 

discordância transcendia o paradigma de pesquisa. Era mais um assunto político. Nas 

entrelinhas é possível observar que a questão em pauta era a desarmonia com o curso de 

Medicina no modelo experimental. Antes era um curso que focava mais a teoria. A mudança 

exigia maior qualificação para atender os novos moldes profissionais. Por outro lado, a 

dinâmica presente nos estudos científicos conjuga-se com ensaios e erros. Nem sempre o 

cientista acerta em suas hipóteses iniciais e também na interpretação de resultados. E nesse 

aspecto Fleck considera que “ não há erros absolutos, como tampouco há verdades absolutas” no que 

respeita os conceitos científicos, já que a construção se dá historicamente. (FLECK, 1986a , 

p.67) 

Foi a determinação que fez Chagas alcançar o objetivo. A época a Doença de Chagas, 

que é causada por protozoários, era o foco do estudo europeu na busca de tratamento para tratar 

de doenças de suas colônias tropicais. Razão pela qual o prêmio Nobel de 1907 foi dado a 

Alphonse Laveran pela contribuição sobre “doença causada por protozoários”.  A Europa 

utilizou esse estudo para higienização de seu continente, além de sanear doenças de suas 

colônias na Ásia e na África.  

Entende-se que no caso brasileiro, a tão grande descoberta merecia o prêmio Nobel, mas 

a nossa posição geográfica associada a questões políticas do meio acadêmico, mesmo 

desfrutando de reconhecimento internacional interferiram no alcance do ápice. Contudo o 

resultado foi muito satisfatório. Em troca o mundo ganhou a ciência em seu estado maduro, 

fechada, instrumentalizada para combater a doença em qualquer parte do Planeta. 

 Toda essa glória traz orgulho ao povo brasileiro que ainda tem algo a realizar. É que 

negligenciamos na preparação de uma vacina capaz de erradicar essa doença. Mesmo assim há 

que se considerar que a revelação da Doença de Chagas por Carlos Chagas foi de grande 

importância para a área de saúde. A época sua descoberta estava em sintonia com a necessidade 

de saúde pública do mundo. O continente europeu procurava solução para uma doença não 

conhecida e de forma inesperada a resposta estava na América do Sul. 
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 Foi o ápice do século XX quando o Brasil tinha muito a oferecer nos estudos de saúde 

pública. O que deve ser visto sem desconsiderar o apoio de outras nações, de outros cientistas 

que abraçaram a causa brasileira e a defenderam cientificamente, evitando que toda a produção 

fosse perdida. Trata-se de uma grande descoberta para o bem-estar da a humanidade. Quanto 

aos critérios de cientificidade da investigação, observa-se que sua construção teórica, tem 

muitos pontos comuns com a epistemologia de Ludwik Fleck a começar por estilos de 

pensamento e coletivo do pensamento, e atende satisfatoriamente aos critérios estabelecidos 

para veracidade científica. A Doença de Chagas é uma ciência em seu estado maduro. 
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